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НАЦРТ 
 
На основу члана 109. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени 
гласник Општине Теслић“, број: 4/17) Скупштина општине Теслић на сједници 
одржаној _________2017. године донијела је  

 
П Р О Г Р А М   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 
2018. ГОДИНУ 

 
I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
   
Овим Програмом се утврђују питања нормативног и тематско-аналитичког садржаја, 
о којима ће Скупштина општине Теслић расправљати и одлучивати у 2018. години, а 
који су законом, Статутом општине и другим прописима стављена у надлежност 
Скупштине општине, као органа одлучивања и креирања политике Општине. 
 
Питања која су децидно наведена у овом Програму, чине основу за рад Скупштине 
општине у 2018. години, с тим да Програм остаје отворен у смислу 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 питањима и бројним другим питањима, која се не могу 
унaпријед програмирати. 
 
Програмирана питања Скупштина ће разматрати 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 питања термински су планирана по 
мјесецима, с тим што се не искључује могућност одређених одступања у појединим 
случајевима у односу на планиране термине. 
 
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 
  
 
1. Приједлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања 
                Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду 
                Предлагач: Начелник општине 
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2. Извјештај о извршењу Плана утрошка средстава по основу прихода од накнаде за 
продају шумских дрвних сортимената за 2017. годину 

Обрађивач: Кабинет начелника, Одјељење за финансије и Одјељење за 
стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Приједлог годишњег Плана утрошка средстава по основу прихода од накнаде за 
продају шумских дрвних сортимената у 2018. години  

Обрађивач: Кабинет начелника, Одјељење за финансије и Одјељење за 
стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Извјештај о извршењу Плана утрошка средстава за финансирање система заштите 
од пожара на подручју општине Теслић за 2017. годину 
 Обрађивач: Кабинет начелника, Територијална ватрогасна јединица и  
 Одјељење за фининансије     
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Приједлог Плана утрошка средстава за финансирање система заштите од пожара на 
подручју општине Теслић у 2018. години 
 Обрађивач: Кабинет начелника, Територијална ватрогасна јединица и  
 Одјељење за фининансије     
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Извјештај о реализацији подстицајних мјера у пољопривреди за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
7. Приједлог Програма  додијеле подстицајних средстава за пољопривреду у 2018. 
години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава од накнаде за воде на подручју 
општине Теслић за 2017. годину 

Обрађивач: Кабинет начелника, Одјељење за финансије и Одјељење за 
стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Приједлог Плана утрошка средстава од накнаде за воде на подручју општине Теслић 
у 2018. години 

Обрађивач: Кабинет начелника, Одјељење за финансије и Одјељење за 
стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 
10. Приједлог Плана капиталних инвестиција 
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 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
11. Приједлог Програма израде просторно - планске документације за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
  
12. Информација о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника у Добоју за 2017. 
годину о стању судских предмета у којима је општина Теслић тужена или тужилац 
 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. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене за 1м2 
корисне површине стамбеног и пословног простора из 2017. године 
  Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Приједлог Одлуке просјечно остварене накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова 
комуналне и друге јавне инфраструктуре 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене цијене трошкова припремања 
градског грађевинског земљишта за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница 
 Обрађивач: Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ 

Предлагач:  Начелник општине  
 
7. Одлука о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница 
 Обрађивач: Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ 

Предлагач:  Начелник општине 
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8. Извјештај о реализацији Програма изградње и одржавања локалних и 
некатегорисаних путева  и мостова на подручју општине Теслић у 2017. години  
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Нацрт Програма изградње  некатегорисаних путева и мостова на подручју општине 
Теслић у 2018. години  
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
10. Нацрт Програма одржавања локалних  путева  на подручју општине Теслић у 2018. 
години  
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
11. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње у 2017. 
години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
12. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње у 2018. години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
13. Извјештај о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 
2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
14. Нацрт Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину  
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
 
15. Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Теслић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
16. Извјештај о раду Начелника општине и одјељења општинске управе у 2017. 
години 
 Обрађивач: Кабинет Начелника 
 Предлагач: Начелник општине 
 
17. Извјештај Општинске борачке организације Теслић, о утрошку средстава из буџета 
општине Теслић за 2017. годину. 
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 Обрађивач: Општинска борачка организација Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
18. Извјештај Општинске организације Црвеног крста општине Теслић, о утрошку 
средстава из буџета општине Теслић за 2017. годину. 
 Обрађивач: ОО ЦК Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
19. Извјештај СПКД „Просвјета“ Теслић, о утрошку средстава из буџета општине 
Теслић за 2017. годину. 
 Обрађивач: СПКД „Просвјета“ Теслић, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
20. Извјештај КД „Препород“ Теслић, о утрошку средстава из буџета општине Теслић 
за 2017. годину. 
 Обрађивач: КД „Препород“ Теслић  
 Предлагач: Начелник општине 
 
21. Извјештај Организационог одбора манифестације „Овновијада“, о утрошку 
средстава из буџета општине Теслић за 2017. годину. 
 Обрађивач: Организационог одбора и Одјељење за финансије, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
22. Извјештај о утрошку средстава за спортске манифестације и школска такмичења, 
из буџета општине Теслић за 2017. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за финансије, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
23. Извјештаји о раду о пословању јавних предузећа и установа у 2017. 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  
 - Туристичке организације општине Теслић  
 - ЈУ Спортски центар „ Радолинка“ Теслић 
 - ПКД „Рад“ Теслић 
 - КП „Комуналац“ Теслић 
       Обрађивачи и предлагачи: наведена јавна предузећа и установе 
 
24. Извјештај Начелника општине о раду у органима ЈКПД АД „Рад“ Теслић и ЈКП АД 
„Комуналац“ Теслић 
  Обрађивач: Кабинет Начелника 
  Предлагач: Начелник општине 
 

АПРИЛ 
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1.  Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Приједлог Програма изградње некатегорисаних путева и мостова на подручју 
општине Теслић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Приједлог Програма одржавања локалних  путева на подручју општине Теслић за 
2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Извјештај о статусу и ефектима коришћења општинских пословних простора, 
гаража и јавних површина издатих у закуп на привремено коришћење у 2017. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и Одјељење за просторно 
уређење 

 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Извјештаји о финансијском пословању Удружења грађана који су користили 
буџетска средства за 2017. годину 

Обрађивачи: Одјељење за финансије, Одјељење за друштвене дјелатности и 
наведени субјекти 

 Предлагач: Начелник општине 
       
7. Извјештај о раду Одбора за жалбе 
  Обрађивач: Одбор за жалбе 
               Предлагач: Начелник општине  
 
8. Извјештај о активностима на заштити, одржавању и изградњи споменика и спомен 
обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова у периоду од 01.01. до 
31.12.2017. године на подручју општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 
 Предлагач: Начелник Општине. 
 
9. Извјештај спортских клубова о утрошку финансијских средстава из буџета општине 
Теслић у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
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10. Информација о пословању фонда за рјешавање стамбених питања борачких 
категорија општине Теслић у периоду 2017. године 
 Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 
 Предлагач: Начелник Општине. 
  
11. Информација о ефектима реализације мјера подстицаја у привреди у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
12. Информација о активностима проведеним на измјештању градске депоније 

Обрађивач: Комуналац-Теслић а.д. и Комисија  
Предлагач: Начелник општине 

 
13. Информација о реализацији Порграма рада Скупштине за 2017. годину  
 Обрађивач: Стручна служба СО-е 
              Предлагач: Предсједник СО-е  
 
14. Информација о активностима на припреми и имплементацији донаторских 
пројеката 
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 

МАЈ 
 
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Теслић за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Информација о извршењу Буџета општине Теслић, за период јануар-март 2018. 
године 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Информација о реализацији стратешких докумената  у 2017. години 
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4.  Информација о раду Полицијске станице Теслић. 
      Обрађивач и предлагач:  Полицијска станица 
          
5. Информација о раду Основног суда у  Теслићу 
      Обрађивач и предлагач:  Основни суд 
 
6. Информација о стању запошљавања   у општини Теслић 
  Обрађивач и предлагач:  Завод за запошљавање РС – Биро Теслић 
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7. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 
подручна јединица Теслић 
            Обрађивач и предлагач: РУГИП, Подручна јединица Теслић 
 
8. Информација о реализацији Одлуке о сеоским водоводима 
  Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 

ЈУН 
 

1. Информација о провођењу закона о порезу на непокретности на подручју општине 
Теслић у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за финансије и Пореска управа РС - ПЈ Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Информација о стању реализације „Пројекта проширења водоводне мреже, 
унапређења водоснадбијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на 
подручју општине Теслић“ 
 Обрађивач: Кабинет начелника, 
 Предлагач: Начелник општине 
 

ЈУЛ 
 
1. Нацрт омладинске политике 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
       
2. Информација о раду и постигнутим спортским резултатима спортских организација 
на подручју општине Теслић за такмичарску 2017-2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Информација о стању насиља у породици 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
 

СЕПТЕМБАР 
 
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Теслић, за период јануар-јуни 2018. године  
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Одлуке о утврђивању омладинске политике 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
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3.  Информација о имовини у власиштву општине Теслић 
 Обрађивач: Одсјек за имовину 
 Предлагач: Начелник општине 
 

ОКТОБАР 
 

1. Нацрт Ребаланса буџета општине Теслић за 2018. Годину 
 а) Нацрт Пдлуке о усвајању ребаланса буџета општине Теслић за 2018. годину 
 б) Нцрт Одлуке о извршењу буџета општине Теслић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Информација о стању основног и средњег образовања, са прегледом успјеха ученика 
на крају школске 2017/18 године и уписом ученика у први разред основних и средњих 
школа за школску 2018/19 годину и приједлогом мјера за побољшање стања  
 Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Информација ОИК-а о проведеним изборима у Савјету мјесних заједница на 
подручју општине Теслић 
 Обрађивач: ОИК 
 Предлагач: Начелник општине 
 

НОВЕМБАР 
 
1. Информација о извршењу буџета општине Теслић за период јануар-септембар 2018. 
године 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Одлуке о ребалансу буџета општине Теслић за 2018. годину 

а) Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Теслић за 2018. 
годину 

 б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Теслић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Нацрт буџета Општине Теслић за 2019. годину 

а) Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Теслић за 2019. годину  
 б) Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Теслић за 2019. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине 
Теслић за 2019. годину  
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
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 Предлагач: Начелник општине  
 
5. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју 
општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Нацрт Програма рада Скупштине општине за 2019. годину 
     Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине   
     Предлагач: Колегијум Скупштине. 

 
ДЕЦЕМБАР 

 
1. Приједлог буџета Општине Теслић за 2019. годину 

а) Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Теслић за 2019. годину  
 б) 0Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Теслић за 2019. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2019. годину 
 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине   
     Предлагач: Колегијум Скупштине. 
 
3. Приједлог Плана заузимања и кориштења јавних површина на подручју општине 
Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Давање сагласности на Приједлоге програма рада и финансијског плана за 2019. 
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 општине Теслић  
 - ЈУ Спортски центар „ Радолинка“ Теслић 
 - ПКД „Рад“ Теслић 
 - КП „Комуналац“ Теслић 
       Обрађивачи и предлагачи: наведена јавна предузећа и установе. 
 
  5. Нацрт Програма додијеле подстицајних средстава за пољопривреду у 2019. години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду 
 Предлагач: Начелник општине 
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 III  ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
У циљу реализације овог Програма обрађивачи и предлагачи материјала дужни су у 
складу са утврђеним роковима за разматрање и одлучивање о појединим питањима 
благовремено припремити одговарајуће 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 потребно 
благовремено обавијестити предсједника Скупштине.  
 
Када се ради о питањима  нормативног карактера, односно о изради нацрта и 
приједлога одлука и 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 потребно навести да ли њено извршење 
захтијева ангажовање посебних финансијских средстава, те да ли су та средства 
обезбјеђена у буџету општине. 
 
Када су у питању извјештаји, информације, анализе и слични материјали, пожељно је 
поред изношења одређене проблематике навести и мјере и активности, које се 
предузимају односно које се планирају предузети на превазилажењу одређеног 
незадовољавајућег стања, те у том смислу предложити Скупштини општине 
доношење одговарајућих закључака. 
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