
Број  5                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ                         страна  6 
 

V 
          Одјељење за просторно уређење Теслић, као 
носилац припреме измјене Плана, обавијестиће јавност 
и власнике непокретности о мјесту, времену и начину 
излагања Нацрта измјене Плана на јавни увид, пре-
дузети друге мјере и активности на организовању 
јавног увида у складу са законом, те у року од 30 дана, 
од дана затварања јавног увида, организовати стручну 
расправу о ставовима носиоца израде Плана о при-
мједбама, приједлозима и мишљењима на нацрт измје-
на Плана, изнесеним током јавног увида.  

VI 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Те-
слић“.  
 
Број: 01-022-60/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                
Датум: 30.07.2015. год.                  Жељко Перишић с. р.    
107                                                               
 
          На основу тачке 10. Закључака Народне ску-
пштине Републике Српске (''Службени гласник Ре-
публике Српске'', број: 45/04) и члана 34. Статута 
општине Теслић-Пречишћен текст (''Службени гласник 
општине Теслић'', број 11/14). Скупштина општине 
Теслић'' на сједници одржаној дана 30.07. 2015. године, 
д о н и ј е л а је 
 

О Д Л У К У 
о допунским правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРEДБЕ 
 

Члан 1. 
          Овом oдлуком уређују се услови, начин и посту-
пак за утврђивање и остваривање допунских права бо-
раца, војних инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на-
чин обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од 
значаја за остваривање права прописаних овом oдлу-
ком. 

Члан 2. 
          Корисници права по овој oдлуци су борци од 
прве до четврте категорије, војни инвалиди од прве до 
седме категорије и чланови породица погинулих 
(умрлих) бораца – корисници права на породичну 
инвалиднину, те чланови породица умрлих војних 
инвалида – такође корисници права на породичну 
инвалиднину, ако овом одлуком није другачије одре-
ђено. 

Члан 3. 
          Права утврђена овом oдлуком могу остварити 
лица из претходног члана, само уколико: 
          - имају пребивалиште на подручју општине Те-
слић, 

          - укупна мјесечна примања  по члану породичног 
домаћинства не прелазе износ најниже цијене рада у 
Општинској управи ( у даљем тексту цијена рада) по-
множене коефицијентом 3,5 (три запета пет) за 
породице погинулих бораца (супружници и дјеца), те 
2,5 (два запета пет) за војне инвалиде и борце. 
Предвиђени коефицијент се не примјењује за родитеље 
погинулих бораца. 
          - то право не могу да користе по другом основу. 
          Наведени услови морају бити испуњени куму-
лативно. 

Члан 4. 
          Под породичним домаћинством сматрају се лица 
(чланови породице у смислу члана 13. Закона о прави-
ма бораца, војних инвалида и породица погинулих бо-
раца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске) 
која заједно живе у економској заједници (трајна заје-
дница живота, привређивања и трошења заједничких 
прихода чланова породице). 
  
II – ДОПУНСКА ПРАВА 
 

Члан 5. 
          Допунска права бораца, војних инвалида и поро-
дица погинулих бораца су: 
          1. Накнада трошкова сахране, 
          2. Учешће у трошковима лијечења и куповини 
лијекова, 
          3. Накнада трошкова превоза (ученицима), 
          4. Приоритетно право у додјели стипендије, 
          5. Стамбена изградња под повољнијим условима 
и стамбено збрињавање, 
          6. Накнада трошкова за уџбенике, 
          7. Обезбјеђење паркинг мјеста испред јавних 
органа и установа и право на бесплатно паркирање, 
          8. Накнада за матурске екскурзије дјеци поги-
нулих бораца, 
          8-а Накнада за изградњу спомен плоча у мјесним 
заједницама, 
          9. Друга права у складу са посебним прописима. 
 
          1. Накнада трошкова сахране 
 

Члан 6. 
          У случају смрти лица из члана 2. ове oдлуке, као 
и смрти војног инвалида од осме до десете категорије, 
те демобилисаних бораца од пете до седме категорије, 
без обзира на висину мјесечних новчаних прихода по 
члану породице тог домаћинства, лице које је сахрану 
обавило има право на накнаду трошкова сахране у 
износу од 300,00 (три стотине) конвертибилних марака. 
 
          2. Учешће у трошковима лијечења и куповини 
лијековa 

Члан 7. 
          За лица из члана 2. ове oдлуке, као и војне инва-
лиде од осме до десете категорије, Општина ће уче-
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ствовати у плаћању трошкова набавке лијекова који 
нису на Позитивној листи Фонда здравственог осигу-
рања, као и у партиципацији трошкова лијечења, до 
40,00 (четрдесет) КМ мјесечно, односно највише 
480,00 (четири стотине осамдесет) КМ годишње, за је-
дно лице. 
          У изузетно оправданим случајевима који се 
односе на лијечење малигних и других тешких обо-
љења, за набавку цитостатика и других скупих лије-
кова (хемотерапија, радиотерапија и др.), те љекарске 
прегледе (ЦТ, магнетна резонанца и сл.) лицима из 
претходног става може се одобрити новчана помоћ у 
износу до 3.000,00 (три хиљаде) КМ, за једно лице, у 
току буџетске године. 
          Под тешком обољењима подразумијевају се: 
          - Малигна обољења, 
          - Срчани и мождани удари (лијечење до годину 
дана од удара) и 
          - Обољења бубрега (пацијенти на хемодијализи). 
 
          3. Учешће у трошковима превоза (ученика) 
 

Члан 8. 
          Само за дјецу (ученике) чланове породица поги-
нулих бораца и дјецу војних инвалида од прве до 
четврте категорије, за вријеме редовног школовања у 
основној и средњој школи, Општина ће платити превоз 
од мјеста пребивалишта до школе, по појединачној мје-
сечној цијени коштања возне карте у јавном превозу, 
под условом да од мјеста њиховог пребивалишта до 
школе има најмање четири километра, и да то право 
није остварено по другом основу. 
 
          4. Приоритетно право у додјели стипендије 
 

Члан 9. 
          Дјеца погинулих бораца и дјеца војних инвалида 
од прве до четврте категорије имају приоритет прили-
ком додјеле стипендија за школовање у средњим, ви-
шим и високим школама (факултетима), у складу са 
другим Општинским актима који регулишу додјељи-
вање стипендија. 
 
          5. Стамбена изградња под повољнијим усло-
вима и стамбено збрињавање 
 

Члан 10. 
          Лица из члана 2. ове oдлуке, као и војни инва-
лиди од осме до десете категорије, и демобилисани 
борци од пете до седме категорије, у циљу трајног 
смјештаја, имају право на стамбену изградњу под 
повољнијим условима и стамбено збрињавање, и то: 
          - На додјелу грађевинске парцеле под повољни-
јим условима, и отплатом на рате; 
          - плаћање грађевинске ренте на рате; 
          - бескаматни стамбени кредит; 
          - приоритет у пружању новчане помоћи, код 
изградње и обнове стамбених објеката, до 3.000,00 (три 

хиљаде) конвертибилних марака, по објекту,  с тим да 
се новчана помоћ може добити само једном за 
наведенe намјене, без обзира на висину добијеног 
износа.; 
          - приоритет у додјели пакета грађевинског мате-
ријала у износу од 3.000,00 (три хиљаде) конверти-
билних марака, 
          - друге начине стамбеног збрињавања. 
          Лица која су извршила поврат усељивог ста-
мбеног објекта, или им је исти већ изграђен и усељив, 
по било ком основу, као и лица која су отуђила своју 
имовину или злоупотријебила досадашњу натуралну 
или новчану помоћ (продаја или на други начин 
отуђење додијељене грађевинске парцеле - плаца, до-
дијељеног грађевинског материјала и сл.) неће моћи 
остварити право из претходног става. 

Члан 11. 
          Бескаматни кредити могу се одобрити у износу 
од 4.000,00 (четири хиљаде) конвертибилних марака, за 
породично домаћинство, и са роком отплате до шезде-
сет мјесеци. 
          Новчана средства за бескаматне кредите обе-
збјеђују се из Фонда за рјешавање стамбених питања 
борачких категорија, а додјељују се у складу са Пра-
вилником о стамбеном рјешавању борачких категорија.  
         Овим правилником утврђују се услови, поступак 
и органи за рјешавање стамбених потреба борачких 
категоријау случајевима када стамбене потребе рје-
шава или учествује у рјешавању општина Теслић и 
Општинска борачка организација Теслић. 

Члан 12. 
          Стамбену ситуацију лица из претходног члана 
ове одлуке утврђује Комисија за стамбена питања бо-
рачких категорија коју именује начелник општине 
Теслић, а у складу са Правилником о рјешавању ста-
мбених питања борачких категорија у општини Теслић. 
          Комисија за стамбена питања, приликом утврђи-
вања начина рјешавања стамбене ситуације лица из 
члана 10. ове одлуке, није ограничена висином новча-
них прихода чланова породичног домаћинства из али-
неје 2. став 1. члана 3. ове одлуке, али је обавезна 
цијенити укупну материјалну и социјалну ситуацију 
тих лица, и о томе приликом увиђаја на лицу мјеста 
сачинити записник. 

Члана 13. 
          Додјела новчане помоћи или бескаматног 
кредита врши се на основу писаног захтјева. Уз захтјев 
се прилажу докази: о статусу лица које је поднијело 
захтјев; о броју чланова породичног домаћинства тог 
лица; о статусу пријератне имовине тог лица, односно 
домаћинства; о власништву објекта који се гради и за 
који се траже средства; о здравственом стању подно-
сиоца захтјева као и чланова његовог породичног до-
маћинства; те докази о материјалној и социјалној 
ситуацији (мјесечни приходи). 
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 6. Накнада трошкова за уџбенике 
 

Члан 14. 
          Дјеца (ученици) погинулих бораца – корисници 
породичне инвалиднине, имају право на накнаду но-
вчаних средстава уложених за набавку уџбеника у току 
редовног школовања у основним и средњим школама. 
          Накнада се исплаћује на основу приложеног 
фискалног рачуна, а највише до износа од 300,00 КМ. 
 
          7. Обезбјеђење паркинг мјеста испред јавних 
органаи  установа и право на бесплатно паркирање 
 

Члан 15. 
          Војни инвалиди од прве до четврте категорије 
имају право на прописано означен паркинг простор за 
инвалиде испред јавних органа и установа. 
          Приликом коришћења паркинг простора за инва-
лиде, војни инвалиди морају имати на моторном вози-
лу, које лично користе, прописану ознаку, и тада ће би-
ти ослобођени плаћања накнаде за паркирање. 
 
          8. Накнада за матурске екскурзије дјеци поги-
нулих бораца 
 

Члан 16. 
          Дјеца погинулих бораца- корисници породичне 
инвалиднине имају право на накнаду трошкова мату-
рске екскурзије у завршним разредима средњих школа, 
као и у завршном разреду основне школе, под условом 
да им укупна мјесечна новчана примања по члану 
породичног домаћинства нису виша од 300,00 (три 
стотине) конвертибилних марака. 
          Накнада ће се исплатити у висини појединачног 
личног учешћа ученика - матуранта, односно највише 
300,00 (три стотине) конвертибилних марака за 
екскурзије у Републици Српској/Босни и Херце-
говини, или 400,00 (четири стотине) конвертибилних 
марака за екскурзије у иностранству, по једном уче-
нику. 
 
          8-а Накнада за изградњу спомен плоча у 
мјесним заједницама 
 

Члан 16-а 
          Приликом изградње спомен-плоча погинулим и 
умрлим борцима Војске Републике Српске у мјесним 
заједницама, као и за Централно спомен-обиљежје спо-
мен храм Пресвете Тројице у Теслићу, општина Теслић 
ће финансијски помоћи ту изградњу, у складу са виси-
ном одобрених средстава за те намјене, у Буџету 
општине Теслић. 
          По свакој појединачној спомен – плочи, Општина 
ће учествовати у износу од по најмање 50,00 (педесет) 
КМ, по једном лицу (борцу) чије је име угравирано на 
тој спомен - плочи. 

          Новчана средства ће се одобравати на основу за-
хтјева мјесне борачке организације или мјесне заје-
днице, који мора садржавати следеће податке: имена 
лица грађевинског одбора за ту изградњу; имена 
погинулих и умрлих бораца која ће бити угравирана на 
плочи, графичко рјешење спомен-плоче (скица); 
предрачунска вриједност спомен-плоче; број жиро-
рачуна и назив банке за уплату средстава. 
 
          9. Друга права у складу са посебним 
прописима 
 

Члан 17. 
          Лица из члана 2. ове oдлуке могу да остваре и 
друга права у складу са посебним прописима општине 
Теслић. 
 
III – КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА 
 

Члана 18. 
          Поступак за доношење рјешења о правима 
утврђеним овом одлуком спроводи се на основу подне-
сеног писменог захтјева. 
          Подносилац захтјева је дужан да уз захтјев 
приложи : 
          1. Изјаву о заједничком домаћинству, 
          2. Доказе о радном статусу и приходима за све 
пунољетне чланове домаћинства 
          3. Медицинску документацију и здравствени 
картон породичног љекара (за накнаду трошкова 
лијечења) не старије од 6 (шест) мјесеци, 
          4. Копију картице текућег рачуна, 
          5. Искључиво овјерене фискалне рачуна од стра-
не медицинске или апотекарске установе (за накнаду 
трошкова лијечења и лијекова),  
          6. Увјерење о уписаној школској години (за на-
кнаду превоза и уџбеника), 
          7. Доказ о висини мјесечне карте (за накнаду 
трошкова превоза), 
          8. Извод из МКУ ( за накнаду трошкова сахране), 
          9. Рјешење фонда здравственог осигурања доне-
сеним у поступку по захтјеву за одобравање трошкова 
лијечења (уколико је фонд рјешавао). 
          Документација потребна за рјешавање захтјева за 
стамбена питање је дефинисана чланом 13. ове одлуке. 

Члан 19. 
          О правима по овој oдлуци рјешава Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту Општинске управе Те-
слић (у даљем тексту: Првостепени орган). 
          Првостепени орган ће приликом рјешавања за-
хтјева, поред приложених доказа, по потреби при-
бавити и друге доказе од Борачке организације Теслић, 
Одјељења за финансије Општинске управе Теслић, те 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске, о томе да ли је када и колико, по-
дносилац захтјева већ примао новчане, или друге по-
моћи, од надлежног министарства, општине, борачке 
организације или других субјеката. 
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          У циљу потпуног и правилног рјешавања по-
днесених захтјева првостепени орган може затражити 
мишљење Борачке организације Теслић о тим 
захтјевима. 

Члан 20. 
          Рјешења првостепеног органа којима се 
удовољава захтјеву странке морају имати сагласност 
начелника општине Теслић. 

Члан 21. 
          Против рјешења донесеног у поступку пред прво-
степеним органом, може се изјавити жалба начелнику 
општине Теслић. 
          Жалба се подноси у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема рјешења. 

Члан 22. 
          Права по овој oдлуци припадају странци за 
период утврђен рјешењем, а могу се остваривати док 
постоје услови прописани овом oдлуком. 
          Корисник права, по овој одлуци, дужан је прво-
степеном органу пријавити сваку промјену која је од 
утицаја за остваривање и престанак права, у року од 15 
(петнаест) дана од дана настанка те промјене 

Члан 23. 
          Права стечена по овој oдлуци не могу се 
пренијети на друго лице. 
          Доспјеле, а неисплаћене износе новчаних прима-
ња по овој oдлуци, могу наслеђивати чланови породи-
чног домаћинства из члана 4. ове oдлуке. 

Члан 24. 
          Поступак за остваривање права по овој одлуци 
води се по одредбама Закона о општем управном по-
ступку. 

Члан 25. 
          Рјешење којим је признато право на новчано 
примање по овој oдлуци извршава Првостепени орган, 
по службеној дужности, у сарадњи са Одјељењем за 
финансије Општинске управе Теслић. 

Члан 26. 
          Трошкове поступка за остваривање права по овој 
одлуци сноси орган који води поступак. 

Члан 27. 
          У поступку за остваривање права, из ове одлуке, 
не плаћа се административна такса. 

Члан 28. 
          Првостепени орган, Одјељење за финансије 
Општинске управе Теслић и Општинска борачка орга-
низација Теслић, воде евиденцију корисника права из 
ове oдлуке. 
          Првостепени орган доставља мјесечне извјештаје 
о дозначеним средствима корисницима права, по буџе-
тским позицијама, начелнику општине Теслић. 
 
IV – НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 29. 
          Лице коме је исплаћено новчано примање по овој 
oдлуци а које је то право злоупотребило у ненамјенске 
сврхе дужно је вратити примљени износ средстава, у 
противном неће моћи остварити ниједно право из ове 
одлуке, које му  припада. 
          Потраживање из става 1. oвог члана застаријева 
истеком рока одређеног законом којим се уређује за-
старјелост за односну врсту потраживања. 
          О поврату средстава у смислу става 1. овог члана 
рјешавају органи из члана 18. став 1. и члана 19. ове 
oдлуке рјешава првостепени орган. 
 
V – ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА     
       ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА 

 
Члан 30. 

          Средства потребна за остваривање и коришћење 
права прописаних овом одлуком обезбјеђују се у Буџе-
ту општине Теслић и дјелимично у Фонду за рјешава-
ње стамбених питања борачких категорија општине Те-
слић (само за бескаматне кредите за стамбене потребе, 
од отплаћених стамбених кредита ранијих корисника). 
          Исплата примања предвиђених овом одлуком 
вршиће се на основу планираних средстава у Буџету 
општине Теслић за фискалну годину 
          Уколико се у Буџету општине Теслић не могу 
обезбиједити новчана средства потребна за извршење 
ове одлуке, начелник општине Теслић својом одлуком 
утврђује приоритете, и ниво исплата по рјешењима са 
заштитним коефицијентом од 0,85 (нула запета оса-
мдесет пет). 

Члан 31. 
          Надзор над спровођењем ове oдлуке врши на-
челник општине Теслић. 
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
          Одредбе члана 6. и 7. oве одлуке аналогно ће се 
примјењивати на цивилне жртве рата кориснике личне 
цивилне инвалиднине од прве до треће групе оштећења 
организма. 

Члан 33 
          Сви запримљени захтјеви за остваривање права, 
који нису рјешени до дана ступања на снагу ове одлу-
ке, рјешиће се по одредбама ове одлуке. 

Члан 34. 
          Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи 
Одлука о допунским правима бораца, војних инвалида 
и породица погинулих бораца – Пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Теслић“ број 12/14).  

Члана 35. 
          Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Теслић. 
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          На основу  члана 6. Закона о комуналним дјела-
тностима („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. и 66. Статута 
општине Теслић-Пречишћени текст („Службени гла-
сник општине Теслић“, број 11/14), Скупштина општи-
не Теслић, на сједници одржаној дана 30.07.2015. 
године  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
o сеоским  водоводима 

 
ГЛАВА I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
          Овом одлуком уређује се власништво, упра-
вљање, изградња, одржавање, прикључење, коришћење  
и заштита сеоских водоводних система. 

Члан 2. 
          (1) Вода je добро од општег интереса, којим се 
задовољавају опште и појединачне потребе, без обзира 
на то да ли се налази на земљишту у приватној или 
државној својини. 
          (2) Под сеоским водоводом, у смислу ове одлуке, 
подразумјева се систем воде за пиће у  сеоском насељу. 
          (3) Сеоски водовод je јавни водовод, који служи 
за снабдијевање водом за пиће сеоског насеља, која се 
пије ради задовољавања физиолошких потреба или се 
користи за припремање или производњу животних 
намирница, који има уређено и заштићено извориште, 
каптажу, уређај за дезинфекцију воде, резервоар, пу-
мпну станицу и разводну мрежу, којим управља  дава-
лац  услуга.  

Члан 3. 
          (1) Давалац  услуге, у смислу ове одлуке, je пра-
вно лице које испуњава законом прописане услове за 
ову дјелатност (у даљем тексту: Давалац услуга).  
          (2) Корисник услуге, у смислу ове одлуке, је  фи-
зичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно 
друштво и друга правна лица, органи, организације и 
институције јавних  служби (у даљем тексту: Корисник 
услуга), који на законит начин користе услуге сеоског 
водовода.  

Члан 4. 
          (1) Сеоски водоводи прелазе у власништво 
oпштине Теслић. 
          (2) У случају да су грађани издвојили одређена 
новчана средства за изградњу водовода, исти на збору 
грађана или корисника водовода одлучују о преносу 
власништва на Општину. 

          (3) Послови, изградње, прикључења, управљања, 
одржавања, и заштите сеоских водовода у надлежности 
су Даваоца услуга.  
 

ГЛАВА II 
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА 
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 
 

Члан 5. 
          (1) Изградња сеоских водовода врши се према 
прописима о водама, прописима о грађењу, програму 
изградње и одржавања водовода који усваја Скупшти-
на општине Теслић. 
          (2) Изградња водовода врши се на основу водне 
сагласности, водних аката (смјерница, сагласности, до-
зволе) и одобрења за грађење. 

Члан 6. 
          Средства за изградњу и инвестиционо и текуће 
одржавање водовода обезбјеђују се из буџета општине 
Теслић, накнаде за утрошену воду, накнаде за прикљу-
чење на водоводну мрежу, учешћа грађана, донација, 
водних накнада,  кредита, концесија. 

Члан 7. 
          Прикључење на сеоски  водовод одобрава Дава-
лац услуга. 

Члан 8. 
          (1) Прикључак на водоводну мрежу може се ура-
дити само на основу одобрења из претходног члана, на 
начин и под условима утврђеним тим одобрењем. 
          (2) Корисник прикључка дужан je закључити уго-
вор сa Даваоцем услуга, којим се  регулише начин и 
услови коришћења  водовода. 

Члан 9. 
          Радове на директном прикључењу на водоводну 
мрежу мора извести Давалац услуга. 

Члан 10. 
          (1) Прикључење градилишта на водоводну мрежу 
по правилу се врши као стални прикључак, a изузетно 
као привремени. 
          (2) Привремено прикључивање, градилишта или 
за друге потребе, може се одобрити само ако то 
капацитет водовода дозвољава, а потребе за водом 
корисника привременог прикључка није могуће  рјеши-
ти на економичан и рационалан начин. 

Члан 11. 
          Корисници који су се прикључили на водоводну 
мрежу без водомјера, обавезују се да у року од годину 
дана, рачунајући од дана ступања на снагу ове одлуке, 
уграде водомјере, на начин и по упутству Даваоца 
услуге. 

Члан 12. 
          (1) Прикључење на водовод може се одобрити 
само ако je изграђена прописана септичка јама, у слу-
чајевима гдје нема јавне канализације. 


