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На основу члана 116. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 53б, 
Изборног закона РС, („Службени гласник РС“, број: 34/02, 35/03, 
24/04, 101/04, 19/05 и 24/12), члана 129. став 1. Статута oпштине 
Теслић („Службени гласник Општине Теслић”, бр. 4/17), и тачке 
3.1 Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове 
савјета мјесних заједница („Службени Гласник РС“, бр.122/12) 
Скупштина општине Теслић, на 8. редовној сједници одржаној 
дана 30.09.2021. године,  донијела је

О Д Л У К У
о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница

I

Расписују се избори за чланове савјета мјесних заједница на 
подручју општине Теслић.

Избори ће се спровести 14.11.2021. године (НЕДЈЕЉА) у 
свим мјесним заједницама на подручју општине Теслић.   

Бирачка мјеста ће бити отворена од  8,оо до 16,оо часова

II

Изборe за чланове савјета мјесних заједница спроводи 
Општинска изборна комисија и бирачки одбори.

Општинска изборна комисија ће утврдити распоред бира-
чких мјеста на подручју општине и у договору са савјетима 
мјесних заједница одредити објекте за гласање.

III

Избор савјета мјесних заједница, спроводи се према 
критеријуму броја бирача на изводу из Бирачког списка.

Према наведеном критеријуму, мјесне заједнице бирају 
сљедећи број чланова:

Ред.бр. Назив  мјесне  заједнице
Број 

чланова 
савјета МЗ

1. „ЦЕНТАР“ – Теслић 7
2. „НОВО НАСЕЉЕ“ – Теслић 7
3. „МАЛА УСОРА“ – Теслић 7
4. „БАЊА ВРУЋИЦА“ 7
5. „БАЊА ВЛАЈИЋИ“ 5
6. „БАРДАЦИ“ 5
7. „БАРИЋИ“ 7
8. „БЛАТНИЦА“ 7
9. „БУЛЕТИЋ“ 7
10. „ВИТКОВЦИ“ 5
11. „ВЛАЈИЋИ“ 5

12. „ВРЕЛА“ 5
13. „ГОРЊИ БУЛЕТИЋ“ 5
14. „ГОРЊА РАДЊА“ 5
15. „ГОРЊИ РАНКОВИЋ“ 5
16. „ГОРЊИ РУЖЕВИЋ“ 5
17. „ГОРЊЕ ЛИПЉЕ“ 5
18. „ГОРЊИ ТЕСЛИЋ“ 5
19. „ГОМЈЕНИЦА“ 5
20. „ГУСТИ ТЕСЛИЋ“ 5
21. „ДОЊА ВРУЋИЦА“ 5
22. „ДОЊИ РАНКОВИЋ“ 5
23. „ДОЊИ РУЖЕВИЋ“ 7
24. „ЂУЛИЋИ“ 7
25. „ЖАРКОВИНА“ 5
26. „ИРИЦЕ“ 5
27. „ЈАСЕНИЦА“ 5
28. „КАМЕНИЦА“ 7
29. „КОМУШИНА“ 5
30. „ЛУГ – БАРИЋ“ 5
31. „ЛУГ – МАРКОВИЋИ“ 5
32. „МЛАДИКОВИНЕ“ 7
33. „ОСИВИЦА“ 5
34. „ОЧАУШ“ 5
35. „ПАРЛОЗИ“ 5
36. „ПЕТКОВИЋИ“ 5
37. „ПРИБИНИЋ“ 7
38. „РАДЕШИЋИ“ 5
39. „РАЈШЕВА“ 5
40. „РАСТУША“ 5
41. „РУДНИК“ 5
42. „СЛАТИНА“ 5
43. „СТЕЊАК“ 7
44. „СТУДЕНЦИ“ 5
45. „УГОДНОВИЋ“ 5
46. „УЗВИНСКА“ 5
47. „УКРИНИЦА“ 5
48. „ЧЕЧАВА“ 7
49. „ШЊЕГОТИНА ГОРЊА“ 5

IV

Избор чланова савјета мјесне заједнице ће се обавити на 
бирачком мјесту путем тајног гласања.

Општинска избoрна комисија ће потврдити резултате 
гласања, ако се на гласање за избор савјета мјесне заједнице 
одазове најмање 5 посто бирача, који се налазе на изводу из 
бирачког списка за сваку мјесну заједницу.
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За случај да се на изборе у некој мјесној заједници не одазове 
најмање 5 посто бирача,  поновни избори ће се одржати на истом 
мјесту и у исто вријеме, за 14 дана (друга недјеља).

V

Након што Општинска изборна комисија потврди резултате 
спровeдених избора за савјете мјесних заједница, у року од седам 
дана, одржаће се конститу-тивне сједнице савјета на којима ће 
чланови савјета изабрати предсједника савјета мјесне заједнице.  

VI

Потребна финансијска средства за спровођење ових избора 
обезбиједиће се у Буџету општине Теслић. 

Општинска изборна комисија ће направити План потребних 
финансијских средстава.

VII

За детаље и питања која нису дефинисана овом Одлуком, 
примјењиваће се одредбе Упутства о организовању и спрово-
ђењу избора за чланове савјета мјесних заједница.

VIII 

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

Број: 01-022-125/21     ПРЕДСЈЕДНИК СО
Датум: 30.9.2021. године   Саво Касаповић с.р.


