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ОДЛУКУ 

о начину и условима издавања у закуп рекламних 

простора у власништву Општине 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин 

издавања у закуп рекламних простора у власништву 

општине Теслић. 

Члан 2. 

Предмет закупа су рекламни простори у власништву 

општине Теслић, намијењени за истицањe рекламних 

порука правних лица и предузетника за сопствене 

потребе или за потребе трећих лица-комерцијално 

рекламирање, под условом да су регистровани за 

вршење дјелатности пропаганде у складу са важећим 

законским прописима. 

Члан 3. 

Рекламни простори издају се на период од годину 

дана, уз могућност продужења периода закупа. 

Члан 4. 

Почетна цијена закупнине одређује се појединачно 

за сваки рекламни простор, у складу са важећом 

тарифом  Одлуке о комуналним таксама. 

Члан 5. 

Издавање у закуп рекламних простора из члана 2. 

ове одлуке, врши се путем Јавног огласа о издавању у 

закуп рекламних простора, путем усменог јавног 

надметања-лицитације, који расписује начелник 

општине Теслић, у поступку утврђеном Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокретно-

стима у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе. 

Члан 6. 

Поступак издавања у закуп рекламних простора у 

власништву општине спроводи Комисија за спровођење 

поступка издавања у закуп рекламног простора, 

именована од стране начелника општине Теслић. 

Члан 7. 

Са учесником у лицитацији који понуди највишу 

закупну цијену, у року од 15 (петнаест) дана од дана 

одржавања лицитације, закључиће се уговор о закупу 

рекламног простора, којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе закупца и закуподавца. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Теслић“. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Oдлука о начину и условима издавања рекламног 

простора на надстрешицама аутобуских стајалишта, а 

путем усменог јавног надметања (лицитације) 

(„Службени гласник општине Теслић“, број 8/13) и 

Oдлука о начину и условима издавања рекламног про-

стора на билбордима у кружном току („Службени 

гласник општине Теслић“, број 8/13). 
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На основу члана 22. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 36. Статута oпштине Теслић 

(„Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), 

Скупштина oпштине Теслић, на сједници одржаној 

дана 31.05.2017. године, донијела  је 




