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Општина Теслић је опредијељена за објективно и транспарентно издавање 

дозвола и сагласности (грађевинске и урбанистичке)   

Овај документ представља опредјељење Општине Теслић да усвоји сет стандарда 
интегритета и транспарентности у области просторно планског планирања и издавања 
дозвола чиме се обавезује на њихову досљедну примјену и о њима обавјештава све кориснике 
општинских услуга и учеснике у поступцима Општинске управе. Граматички изрази 
употријебљени овом документу за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба 
пола. 

Овај сет стандарда представља водич за поступање службеника Општинске управе у 
поступцима провођења просторно планске документације и издавања дозвола. Стандарди су 
идентифицирани на основу претходно анализираних ризика за интегритет и 
транспарентност. 

Сет стандарда је заснован на позитивним прописима, планским документима и добрим 
праксама. Његова интенција није да цитира законске одредбе већ да поступајућим 
службеницима обезбједи својеврсну контролну листу за провјеру интегритета и 
транспарентности у поступцима у којима учествују. Овај сет стандарда се такођер ставља на 
увид и располагање становницима Општине, другим корисницима општинских услуга, као и 
свим учесницима у поступцима Општинске управе, ради формирања њихових очекивања у 
смислу интегритета и транспарентности Општинске управе у просторно планског планирања 
и издавања дозвола. Становницима и корисницима општинских услуга на располагање се 
стављају и сви потребни обрасци за издавање дозвола и сагласности, као и преглед свих 
примјењивих прописа у овим поступцима (табела примјењивих прописа се налази на крају 
овог документа). 

Стандарди интегритета и транспарентности у поступцима се односе на сваку фазу поступка, 
од иницирања и израде просторно планске документације, издавања дозвола и надзора над 
провођењем издатих дозвола. Стандарди су базирани на принципима интегритета, 
транспарентности и забрани дискриминације, те спречавања сукоба интереса и других 
неправилности.  

За примјену ових стандарда задужена је надлежно одјељење али и друга одјељења која могу 
допринијети квалитетном обављању послова. Начелник или одјељење односно лице које он 
одреди врши надзор над примјеном стандарда и поступа по пријавама о уоченим 
неправилностима као и по службеној дужности. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Стандарди интегритета и транспарентности у поступку издавања дозвола 

и сагласности 

Ови стандарди се односе на планирање и провођење поступака 

издавања дозвола и сагласности са циљем да се осигура израда и 

усвајање просторно планске документације која је усклађена са 

стратешким и оперативним циљевима Општине те да се 

сагласности и дозволе издају у складу са објективним и 

транспарентним критеријима, без фаворизирања, дискриминације 

те било какве арбитрарности, уз осигурање обавезног стручног 

надзора над грађењем и поступка техничког пријема објекта у 

складу пројектном документацијом и правилима струке. 

1. Стандарди за просторно планску документацију  
Општина својим поступањем превенира и адресира сљедеће могуће ризике за интегритет и 
транспарентност просторно планске документације: 

 Просторно планска документација није усвојена; 

 Просторно планска документација није у складу са Просторним планом вишег 

подручја; 

 Не постоје усвојени стратешки документи као основа за Просторно планску 

документацију; 

 Просторно планска документација се не израђује у складу са стратешким развојним 

документима Општине; 

 Просторно планска документација се не доноси на основу процјене постојећег стања; 

 Просторно планска документација се не доноси са јасно утврђеним смјерницама и 

циљевима Општине; 

 Просторно планска документација се не доноси у консултацији са свим 

заинтересираним одјељењима Општине и вишим нивоима власти; 

 Процес израде и усвајања просторно планске документације се не врши на 

транспарентан и грађанима јасан начин; 

 Просторно планска документација није доступан јавности, грађанима и 

потенцијалним инвеститорима;  

 Предлагање Скупштини додјељивања јавног земљишта појединим инвеститорима 

испод тржишне цијене; 

 Злоупотреба Закона о стварним правима у смислу обједињавања парцела. 

 

 

 

 



     

 

1.1. Општина транспарентно, проактивно и системски инцира усвајања просторно 

планске документације и усваја просторно планску документацију у својој 

надлежности 

Начелник иницира доношење или ревидирање просторно планских докумената које се 
темељи на начелима: 

 Усаглашености просторног уређења са просторним уређењем ширег подручја; 
 Равномјерног привредног, друштвеног и културног развоја уз поштовање и 

развијање регионалних просторних специфичности; 
 Заштите и рационалног кориштења простора у складу са принципима одрживог 

хуманог развоја; 
 Заштите интегралних вриједности простора и заштита и унапређење стања околине, 
 Заштите градитељског и природног наслијеђа; 
 Усаглашавање интереса корисника простора и приоритета дјеловања од значаја за 

подручје; 
 Усаглашавање приватног и јавног интереса; 
 Усаглашавање просторног уређења општина/градова међусобно и са просторним 

уређењем подручја; 
 Јавности и слободног приступа подацима и документима значајним за просторно 

планирање и уређење. 
 

Приликом иницирања доношења одлуке о приступању изради одређеног планског документа 
од стране Скупштине, начелник, по приједлогу надлежнег одјељења, предлаже сљедећи 
минимални садржај одлуке: 

 Врсту планског документа чијој се изради приступа; 
 Границе подручја за који се документ ради;  
 Врсту планског документа вишег реда (ширег подручја) на основу којег се приступа 

изради планског документа;  
 Временски период за који се плански документ доноси;  
 Смјернице за израду планског документа; 
 Оптимални рок израде; 
 Садржај планског документа;  
 Одредбе о судјеловању јавности - јавној расправи и јавном увиду; 
 Начин осигурања средстава за израду или измјену планског документа; 
 Носиоца припреме за израду или измјену планског документа;  
 Начин одабира носиоца израде или измјене планског документа. 

 

Општинска управа, тј. носилац припреме дужан је одмах по доношењу одлуке о 
приступању изради планског документа обезбједити сву расположиву 
документацију, неопходну за израду плана, а нарочито: 

• План вишег реда односно ширег подручја; 
• Важеће детаљне планске документе, укључујући њихове измјене и допуне; 
• Стратегију заштите околине; 
• Стратешке планове развоја; 
• Податке о геолошкој подлози, енергетским, минералним и другим ресурсима;  
• Катастарске и геодетске подлоге;  



     

 

• Осигурати сарадњу и у процесу просторног планирања у смислу достављању 
приједлога заинтересованих страна (као што су власници некретнина, законити 
корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању), оглашавања 
обавијести о јавном увиду, излагања на јавни увид, давање детаљнијих информација  
и помоћи у формулисању примједби.и усаглашавање ставова, те координирати 
активности свих заинтересованих страна. 

Плански документи се раде на основу методологије за израду планских докумената, а 

базирају се на усвојеној политици кориштења земљишта, стратегијама и програмима 

развоја, плановима развоја инфраструктуре и осталим плановима и програмима од значаја 

за планирање развоја простора. 

Стратешки документи који се могу том приликом користити, уколико су донесени, су: 
 Стратегија локалног развоја; 
 Стратегија руралног развоја; 
 Стратегија развоја инфраструктуре; 
 Стратегија заштите околиша и енергетске ефикасности; 
 Стратегија саобраћаја и јавног превоза; 
 Стратегија о урбаним вентилационим коридорима; 
 Стратегија реурбанизације општине/града (обнова фасада и кровова, уклањање 

рушевних и напуштених објеката, уређење простора око стамбених зграда, 
модернизација заједничких просторија зграда с циљем остваривања уштеда, итд.). 

1.2. Општина проводи проактивне консултације са заинтересованим 

странама 
Општина у процесу израде просторно-планских докумената ће увијек консултовати јавна 
комунална предузећа, управне организације и агенције, носиоце јавних овлаштења надлежне 
за водопривреду, шумарство, пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације, 
туризам, рударство, здравство, школство, културу, заштиту околице, санитарно-здравствену 
заштиту, заштиту на раду, заштиту од пожара, цивилну заштиту, заштиту културно-
хисторијских и природних вриједности, органе надлежне за одбрану, органе унутрашњих 
послова, привредне коморе, представнике вјерских заједница и друге субјекте од значаја за 
Општину. 
 
Општина ће у свим фазама припреме и израде докумената просторног уређења обавезно је 
обезбједити судјеловање јавности. Општина је обавезна израдити Програм укључивања 
јавности у процес припреме и израде за све документе просторног уређења. Програмом 
укључивања јавности прецизно се дефинирају начини и термини укључивања јавности кроз 
организирање трибина, округлих столова, јавних расправа и других облика укључивања 
јавности утврђених Законом о принципима локалне самоуправе. 

 

Усвојени плански документи су јавни документи, и имају карактер законског акта,  те се 
стављају на стални јавни увид код органа надлежног за послове просторног уређења. 
Електронска верзија усвојеног планског документа обавезно се поставља на wеб страници 
Општине у циљу информисања заинтересованих субјеката и јавности. 

 



     

 

1.3. Инспекцијска служба има активну улогу у законитости израде и провођења 

просторно-планске документације 

Општинска инспекција у области просторног планирања, уређења и провођења планских 
докумената ће: 

 Забранити провођење планског документа који није у складу са одредбама закона и 
прописа за његово провођење, или је његово доношење било у супротности са 
законом и другим прописима, те о томе обавијестити доносиоца плана; 

 Наредити обуставу сваке активности која се обавља противно прописима о заштити 
културно-историјског насљеђа, те урбаног стандарда;  

 Наредити обуставу провођења планског документа ако утврди да пријети опасност 
да се промјеном намјене земљишта у складу са тим планом угрожавају или 
погоршавају услови на одређеном подручју; 

 Пријавити случај повреде закона и прописа од стране субјеката просторног 
планирања надлежној општинској/градској служби за просторно планирање; 

 Прогласити ништавим документ локацијске информације односно урбанистичке 
сагласности ако утврди да нису издани у складу с овим законом, односно да нису у 
сагласности са одговарајућим планским документом; 

 Наредити да се отклоне у одређеном року утврђене неправилности у примјени овога 
закона и кантоналних прописа за његово провођење. 
 

2. Стандарди за издавање урбанистичких сагласности и грађевинских дозвола, 

вршење надзора и технички пријем објекта 
Општина је препознала и својим дјеловањем превенира и адресира сљедеће ризике за 
интегритет и транспарентност поступка издавање дозвола: 

 Дозволе нису усклађене са Регулационим планом или Регулациони план није усвојен; 

 Садржај урбанистичке сагласности није одговарајући и упућујући за инвеститора; 

 Од инвеститора се тражи да прикупи документацију која је у надлежности Општине; 

 Грађевинска се издаје на основу недостатка свих података; 

 Грађевинска дозвола се издаје на основу пројектне документације која није у складу 

са урбанистичком сагласности; 

 Инспекцијски органи не врше контролу израде просторно-планске документације; 

 Инспекцијски органи не врше контролу издавања урбанистичке сугласности у 

смислу усклађености са просторно-планском документацијом; 

 Инспекцијски органи не проводе адекватан надзор над грађењем; 

 Технички пријем није извршен у складу са пројектном документацијом и одобрењем 

за грађење; 

 Технички пријем није извршен у складу са правилима струке. 

 

2.1. Услови за издавање урбанистичке сагласности и грађевинске дозволе су 

објективни и транспарентни 

Инспекцијским надзором контролише се израда просторно планске документације, 
усклађености планова ужег подручја са планом ширег подручја, усаглашености локацијске 



     

 

информације односно урбанистичке сагласности са детаљним планским документом или 
планом ширег подручја. 
Општина осигурава свим заинтересованим субјектима и јавности приступ усвојеним 
просторно-планским документима, укључујући одлуке о спровођењу истих (Просторни план, 
Урбанистички план, Регулациони планови), на wеб страници Општине.  
 
Приликом издавања, рјешење о урбанистичкој сагласности садржи сљедеће: 

 Границе припадајућег земљишта – грађевинске парцеле; 
 Податке о величини, намјени, положају и обликовању грађевине, односно захвата у 

простору; 
 Извод из плана, односно из стручне оцјене, на основу којих се утврђује урбанистичка 

сагласност; 
 Урбанистичко-техничке услове са дефинисаном потребом израде идејног пројекта, 

слободе приступа лицима са умањеним тјелесним способностима, услове заштите од 
елементарних непогода, услове заштите од пожара, обавезе у погледу испитивања 
инжењерско-геолошких и геомеханичких услова тла, услове у вези са уређењем 
грађевинског земљишта; 

 Мишљења с подацима и сагласностима надлежних јавних предузећа и других 
надлежних субјеката; 

 Посебне услове и обавезе у вези са заштитом околине, уколико је то предвиђено 
другим прописима; 

 Услове у вези са заштитом права сусједа с обзиром на важеће урбане стандарде; 
 Друге податке и услове од значаја за одобравање промјене у простору. 

 
Грађевинска дозвола се издаје на принципима: 

 Свеобухватности података о инвеститору, објекту, намјени, габаритима, спратности, 
ознаци парцеле, називу главног пројекта, правног лица као израђивача пројекта, 
имену главног пројектанта, извјештају о ревизији, саставним дијеловима дозволе, 
року важења, обавези пријаве почетка грађења и др.; те 

 Искључиво на основу пројектне документације која је у складу са урбанистичком 
сагласности. 

Инспекцијска служба инспекцијским надзором обавља свеобухватну контролу над радом 
субјеката просторног планирања и уређења, судионика пројектовања и грађења, субјеката и 
судионика кориштења, одржавања и уклањања грађевина, контрола документације о 
квалитету материјала и производа који се уграђују у грађевине. 

 

2.2. Надзор над грађењем се проводи од стране стручног лица, на основу 

правила струке те са циљем елиминисања евентуалних неправилности 
Надзор над грађењем у име инвеститора, може обављати правно или физичко лице које има 
лиценцу за обављање послова грађења, израду техничке документације или ревизије, уз услов 
да правно лице за сваку врсту радова на конкретном објекту има у радном односу запослено 
најмање по једног дипломираног инжињера са најмање пет године радног искуства и 
положеним стручним испитом, за сваку врсту радова за које обавља надзор (грађевинско-
занатски, конструктивни, електро, машински, итд.). 
 



     

 

У провођењу надзора надзорни инжињер дужан је: 
 

 Утврдити усклађеност исколчења грађевине са записником о исколчењу грађевине и 
пројектом; 

 Провјерити и утврдити гради ли се у складу са одобрењем за грађење, техничком 
документацијом и законом; 

 Провјерити и утврдити да је квалитет радова, уграђених производа и опреме у складу 
са захтјевима пројекта, условима прописаним законом, посебним законима и 
прописима, важећим техничким прописима и стандардима те да је тај квалитет 
доказан прописаним испитивањима и документима; 

 Бити присутан у свим фазама тестирања квалитета уграђеног материјала као и у 
свим фазама тестирања носивог склопа грађевине; 

 Потврдити уредност извођења радова потписивањем грађевинског дневника, 
те контролисати грађевинску књигу и све евентуалне измјене у техничкој 
документацији; 

 Написати извјештај инвеститору о обављеном надзору над грађењем грађевине. 
 
Завршни извјештај надзорног органа о изградњи грађевине садржи: 

 Назив грађевине или њезиног дијела с класификацијском ознаком, датумом 
издавања одобрења за грађење по којој је грађевина изграђена; 

 Податке о именовању надзорног инжењера и главног надзорног инжењера, те 
податке о надзираним радовима и одговарајућем главном пројекту или његовом 
дијелу; 

 Изјаву о усклађености грађења грађевине с грађевинском дозволом, пројектима, 
Законом и посебним прописима, те изјаву о усклађености исколчења грађевине с 
елаборатом исколчења и главним пројектом; 

 Извјештај о проведби контролних поступака у погледу оцјењивања усклађености 
односно доказивања квалитете одређених дијелова грађевине; 

 Изјашњење о мањкавостима односно неправилностима уоченим током грађења као 
и о недостацима грађења и њиховом отклањању те о њиховом утјецају на 
употребљивост грађевине; 

 Податке о вођењу, обједињавању и чувању грађевинског дневника; 
 Извјештај о измјенама током извођења радова у односу на главни пројект, те о 

измјенама и допунама одобрења за грађење; 
 Извјештај о проведеном пробном раду ако је проведен; 
 Извјештај о пробном оптерећењу ако је проведен; 
 Изјашњење о евентуално неизведеним радовима који су предвиђени главним 

пројектом, а који немају утјецаја на употребљивост грађевине; 
 Друге податке у свези с надзором зависно о врсти грађевине и изведеним радовима 

(увођење у посао, примопредаја радова и документације и сл.). 
 

Надзорни инжињер дужан је правовремено обавијестити урбанистичко-грађевинског 
инспектора о свим недостацима, односно неправилностима које је уочио током грађења, а које 
инвеститор или извођач радова нису хтјели отклонити на основу његовог упозорења. 
 



     

 

2.3. Технички пријем се врши искључиво у складу са пројектном 

документацијом и правилима струке 
Технички преглед обавља комисија из реда квалификованих стручњака коју рјешењем, у року 
од најкасније осам дана од дана пријема потпуног захтјева за одобрење за употребу именује 
надлежно општинско одјељење које је издало одобрење за грађење. Број чланова комисије је 
минимално три члана, а зависи од врсте и сложености грађевине и од врста радова које 
комисија прегледа, односно комисија мора имати по једног стручног члана за сваку врсту 
радова које прегледа. Један од чланова комисије је предсједник комисије и он координира рад. 

 

Комисији за технички пријем објекта ће се осигурати: 
 Одобрења за грађење, укључујући и евентуалне измјене и допуне; 
 Геодетски снимак грађевине и парцеле израђен на катастарској подлози у аналогном 

или дигиталном облику од стране овлаштеног лица регистрованог за обављање 
геодетске дјелатности; 

 Писана изјава извођача о изведеним радовима; 
 Писани извјештај надзора над грађењем, са потврдом о комплетности радова; 
 Комплетна пројектна документација; 
 Атести о испитивању квалитету материјала и опреме; 
 Грађевински дневник; 
 Грађевинска књига; 
 Књига инспекције; 
 Уговор о грађењу и уговор о вршењу надзора и др. 

Техничким прегледом се утврђује да је грађевина изграђена у складу са техничком 
документацијом на основу које је издато одобрење за грађење, техничким прописима и 
нормативима. Технички преглед врши се по завршетку изградње објекта, или једне 
функционалне цјелине предметног објекта, односно након извршења свих радова 
предвиђених одобрењем за грађење и главним, односно изведбеним пројектом. 
 
Прегледом изграђености објекта утврђују се: положај и основне димензије објекта, основни 
елементи конструкције, елементи техничке заштите објекта, завршна обрада и опрема 
објекта, врста инсталација у објекту, специфични уређаји и постројења, уређење грађевинске 
парцеле.   
 
Предсједник и чланови комисије за технички преглед о извршеном техничком прегледу 
састављају записник у који се уноси и мишљење сваког члана да ли се изграђена грађевина 
може користити или се морају отклонити недостаци, односно да се не може издати одобрење 
за употребу. Записник потписује предсједник и сви чланови комисије.  

 

Записник о техничком прегледу треба обавезно да садржи: 
 

• Класификацијску ознаку захтјева за одобрење за употребу; 
• Вријеме, мјесто, редослијед и начин рада комисије; 
• Имена присутних чланова комисије и присутних представника свих судионика у 

градњи; 



     

 

• Податке о судионицима у градњи (инвеститору, пројектанту, ревиденту, извођачу и 
надзорном органу) према пословима које су обављали током градње грађевине; 

• Предмет техничког прегледа; 
• Податке о одобрењу за грађење и главном пројекту који је његов саставни дио и 

њиховим измјенама или допунама, односно податке о главном пројекту; 
• Попис свих изведбених пројеката с подацима о мишљењу пројектанта односно 

главног пројектанта главног пројекта о усклађености изведбеног пројекта с главним 
пројектом; 

• Потврду о извршеном геодетском снимању објекта; 
• Попис грађевних дневника; 
• Податак о пријави пробног рада; 
• Податке о завршном извјештају надзорног инжењера и изјави извођача; 
• Друге податке зависно о врсти и околностима градње грађевине; 
• Да ли је грађевина изграђена према одобрењу за грађење и са којим измјенама и 

допунама, ако их је било; 
• Има ли неизведених радова према главном пројекту и може ли се грађевина и без тих 

не изведених радова користити односно ставити у погон; 
• Има ли на изграђеној грађевини недостатака који се могу отклонити и у којем се року 

морају отклонити; 
• Има ли изграђена грађевина недостатака који се не могу отклонити без измјене или 

допуне одобрења за грађење; 
• Налази, мишљења, приједлози комисије, као и издвојена мишљења појединих 

чланова комисије, односно инспекције. 
 
Завршно мишљење комисије о томе може ли се изграђена грађевина користити или се 
претходно морају отклонити утврђени недостаци то јест може ли се издати одобрење за 
употребу или не. 
 
Комисија записник са детаљним извјештајем о резултатима техничког прегледа објекта и 
стањем изведених радова сачињен у складу са законом доставља надлежном органу. Уколико 
надлежни орган  изрази сумњу у вјеродостојност извјештаја чланова Комисије за технички 
пријем може захтјевати, од стране надлежне инспекције да изврши ревизију, тј. контролу 
чињеница наведених у записнику Комисије за технички пријем објекта. 
 

3. Пријављивање неправилности 

3.1. Странке се обавезно поучавају о правном лијеку на одлуке о издавању 

сагласности и дозвола 
Свако рјешење издато од надлежног општинског органа (Рјешење о урбанистичкој 
сугласности, Рјешење о одобрењу грађења, Рјешење о одобрењу за употребу) мора 
садржавати правни лијек о начину подношења жалбе. Против рјешења о одобрењу за грађење 
надлежне општинске/градске службе, странка може изјавити жалбу надлежном 
министарству у року од 15 дана од дана пријема рјешења. Против рјешења министарства 
странка изјављује тужбу суду у року од 30 дана. 



     

 

 

3.2. Правним и физичким лицима се осигуравају отворени комуникацијски 

канали за пријаве неправилности, односно пријаве кршење прописа о 

издавању сагласности и дозвола 

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом осигурава да се неправилности 
могу пријавити на минимално неки од сљедећих начина: 

 Писменим путем и то непосредном предајом писменог поднеска, достављањем 
писменог поднеска путем поште, остављањем писменог поднеска у сандуче за пријаву 
неправилности и електронским путем; 

 Усменим путем и то усменом изјавом на записник и телефонским путем на основу чега 
се сачињава службена забиљешка; 

 Анонимним путем путем било којег од писменог или усменог горе наведеног начина 
 

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом континуирано промовише 
комуникацијске канале за пријаву неправилности широј јавности и заинтересованим лицима. 
Информације које се промовишу путем комуникацијских канала су између осталог: адреса 
Одјељења за инспекцијске послове са комуналном полицијом, број телефона на који се може 
поднијети пријава или представка, електронска пошта за запримање представке и слично. 
Начелник Одјељења за инспекцијске послове са комуналном полицијом предлаже начелнику 
садржај електронске пријаве неправилности или подношења представке путем званичне wеб 
странице Општине. 

Сви подаци о пријавитељима и подносиоцима представки представљају тајну. Одјељење за 
инспекцијске послове са комуналном полицијом приликом сваке пријаве или запримања 
представке може уз сагласност пријавитеља или подносиоца представке тражити и контакт 
податке како би пружили правовремену повратну информацију о поднесеној пријави или 
представци.  

Уколико су пријаве одређених неправилности учестале, а подносе се анонимним путем,  
Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом повратну информацију пружа 
цјелокупној јавности путем саопштења за јавност путем званичне wеб адресе Општине и на 
огласној плочи Општине.  

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом у року од осам дана након 
провођења инспекцијског надзора обавјештава подносиоца уколико је исти познат о 
резултатима надзора, или о одлуци да се не проведе инспекцијски надзор уколико је поднесак 
неоснован или Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом није надлежно 
за поступање. 

 

 

 

 



     

 

4. Примјењиви прописи 
 

НАЗИВ ОДЈЕЉЕЊА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
Закони Подзаконски прописи Актуелни прописи и интерни 

правилници Општине 
Закон о уређењу 
простора и грађењу 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19) 

Правилник о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 
20/12) 

Одлука о избјегличким 
плацевима („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 6/07 и 4/18) 

Закон о легализацији 
бесправно изграђених 
објеката („Службени 
гласник Републике  
Српске“, број 62/18) 

Правилник о форми, садржају и 
начину издавања локацијских 
услова („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13) 

Одлука о уређењу простора и 
грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 7/14, 2/17 и 
4/18) 

Закон о општем 
управном поступку 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18) 

Правилник о изради и 
доношењу докумената 
просторног уређења по 
скраћеном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“, број 
69/13) 

Одлука о грађевинском 
земљишту које постаје 
друштвена својина 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 7/77) 

Закон о 
пољопривредном 
земљишту („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 93/06, 
86/07, 14/10, 5/12 и 
58/19) 

Правилник о начину израд, 
садржају и формирању 
докумената просторног 
уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13) 

Одлука о грађевинском 
земљишту које постаје 
приватна својина(„Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 7/91) 

Закон о заштити од 
пожара („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 94/19) 

Правилник о садржају и 
контроли техничке 
документације („Службени 
гласник Републике Српске“, број 
101/13) 

Одлука о усвајању плана 
привременог заузимања – 
кориштења јавних површина 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 5/19, 9/14 и 
7/16) 

Закон о заштити 
животне средине 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 71/12, 79/15 и 
70/20) 

Правилник о вршењу техничког 
прегледаобјекта и осматрању 
тла и објеката у току њихове 
употребе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 100/13) 

Одлука – о утврђивањуцијене 
земљишта ренте и уређења за 
избјеглице („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 6/17 и 4/18) 
 
 
 

Закон о геолошким 
истраживањима 

Правилник о општим 
правилима урбанистичке 

Одлука о утврђивању 
просјечне коначне 



     

 

(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 110/13, 91/17 и 
107/19) 

регулације и парцелације 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 115/13) 

грађевинске цијене једног 
квадратног метра корисне 
површине стамбеног и 
пословног простора 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 5/19) 

Закон о премјеру и 
катастру („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 6/12, 
110/16 и 22/18) 

Правилник о вршењу 
енергетског прегледа зграда и 
издавању енергетског 
цертификата („Службени 
гласник Републике Српске“, број 
30/15) 

Одлука о регулационом плану 
Баре („Службени гласник 
општине Теслић“, број 5/99) 

Закон о стварним 
правима („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 
60/15, 18/16 и 107/19) 

Правилник о форми, садржају и 
начину издавања локацијских 
услова („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13) 

Одлука о регулационом плану 
Росуље („Службени гласник 
општине Теслић“, број 5/99) 

Закон о јавним 
путевима („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 89/13 и 
19) 

Правилник о методологији за 
израчунавање енергетских 
карактеристика зграда 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 30/15) 

Одлука о ревизији и  допуни 
регулационом плану Возник 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 1/14) 

Закон о водама 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17) 

Правилник о форми, садржају и 
начину издавања локацијских 
услова („Службени гласник 
Републике Српске“, број 69/13) 

Одлука о регулационом плану 
Луг - Барићи („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 5/99) 

Закон о 
Правобранилаштву 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 7/18) 

Правилник о минималним 
захтјевима за енергетске 
карактеристике зграда 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 30/15) 

Одлука о регулационом плану 
Каменица („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 3/10) 

Закон о 
експропријацији 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 112/06, 37/07,  
66/08, 110/08 и 79/15) 

Правилник о пројектовању, 
изради и одржавању лифтова 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/15) 

Одлука о регулационом плану 
Вуковача 2 („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 6/00) 



     

 

Закон о 
пољопривредном 
земљишту („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 93/06, 
86/07, 14/10, 5/12 и 
58/19) 

Правилник о условима за 
планирање и пројектовање 
објеката за несметано кретање 
дјеце и лица са умањеним 
тјелесним 
способностима(„Службени 
гласник Републике Српске“, број 
93/13) 

Одлука о регулационом плану 
Малињак у Теслићу 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 4/00) 

Закон о приватизацији 
државног капитала у 
предузећима 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 51/06, 1/07, 53/07, 
41/08, 58/09, 79/11 и 
28/13) 

Правилник за израчунавање 
површина и запремина објеката 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 95/13) 

Одлука о регулационом плану 
Крушковице 2 („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број  5/10) 

Закон о земљишним 
књигама („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 67/03, 
46/04, 109/05 и 
119/08) 

Правилник о садржини и 
начину вођења регистра 
издатих еколошких дозвола 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 108/13 ) 

Одлука о регулационом плану 
Прибинић („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 2/03) 

Закон о комуналним 
дјелатностима 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 124/11 и 100/17) 

Правилник о активностима и 
начину израде најбољих 
расположивих техника 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 108/13) 

Одлука о регулационом плану 
Маргита Теслић („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 4/03, 3/08, 9/11 и 7/15) 

Закон о узурпацијама и 
добровољачким 
компетенцијама 
(„Службени гласник 
Републике Српске“, 
број 8/20) 

Упутство о садржају студије 
утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 108/13) 
 
 

Одлука о регулационом плану 
ЗТЦ Бања Врућица 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 5/04, 
6/06,4/07,4/14) 

Закон о 
пољопривредним 
задругама („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
73/08,106/09 и 78/11) 

Правилник о условима за 
обављање дјелатности из 
области заштите животне 
средине („Службени гласник 
Републике Српске“, број 28/13 и 
74/18) 

Одлука о регулационом плану 
Комунално радна зона 2 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 5/12,4/18) 

Закон о заштити 
ваздуха („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 124/11 и 
64/17) 

Правилник о пројектима за које 
се спроводи процјена утицаја на 
животну средину и 
критеријумима за одлучивање о 
обавези спровођење и обиму 
процјене утицаја на животну 
средину    

Одлука о регулационом плану 
комплекса Борја („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 7/15) 



     

 

(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/12) 

Закон о управљању 
отпадом („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 16/18 и 
70/20) 

Правилник о постројењима која 
могу бити изграђена и пуштена  
у рад само уколико имају 
еколошку дозволу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 
124/12) 

Одлука о регулационом плану 
Ружевић („Службени гласник 
општине Теслић“, број 2/09 и 
1/15) 

Закон о Фонду и 
финансирању животне 
средине („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 117/11) 

Правилник о поступку ревизије 
и обнављања еколошких 
дозвола („Службени гласник 
Републике Српске“, број 28/13) 

Одлука о регулационом плану 
Бријестови - Ђулићи 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 5/99 и 8/07) 

Закон о противградној 
заштити Републике 
Српске („Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 110/08) 

Правилник о мјерама за 
спречавање и смањење 
загађивања ваздуха и 
побољшање квалитета ваздуха 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 3/15) 

Одлука о измјени 
регулационог плана зоне С3-1 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 1/00, 10/07 и 
7/16) 

 Уредба о вриједности квалитета 
ваздуха („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/12) 
 

Одлука о измјени 
регулационог плана зоне С3-2 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 7/16) 

 Уредба о успостављању 
републичке мреже мјерних 
станица и мјерних мјеста 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/12) 

Одлука о измјени 
регулационог плана зоне С3-1 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 1/00, 10/07 и 
7/16) 

 Уредба о условима за 
моноторинг квалитета ваздуха 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/12, 3/18) 

Одлука о измјени допуни 
регулационог плана старо 
гробље у Теслићу („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 5/99 и 3/01) 

 Правилник о мјерама за 
спречавање и смањење 
загађивања ваздуха и 
побољшање квалитета ваздуха 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 51/15, 47/16) 

Одлука о измјени 
регулационог плана зоне С5 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 06/00 и 02/04) 

 Правилник о граничним 
вриједностима квалитета 
ваздуха („Службени гласник 
Републике Српске“, број 39/05) 

Одлука о ревизији и допуни 
регулационог плана 
Комунално радне зоне 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 6/10 и 7/15) 

 Правилник о емисији 
испарљивих органских 

Одлука о измјени 
регулационог плана фабрике 



     

 

једињења („Службени гласник 
Републике  Српске“, број 39/05) 

обуће („Службени гласник 
општине Теслић“, број 9/02) 

 Правилник о условима за рад 
постројења за спаљивање 
отпада („Службени гласник 
Републике Српске“, број 39/05) 

Одлука о измјени и допуни 
регулационог плана Бања 
Врућица 1 („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 4/03, 06/07 и 2/17) 

 Правилник о ограничењу 
емисије у ваздух из постројења 
за спаљивање биомасе 
(„Службени галсник Републике 
Српске“, број 85/05) 
 
 
 
 
 

Одлука о измјени и допуни 
регулационог плана 4. 
септембар у Теслићу 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 13/05) 

 Уредба о постепеном 
искључивању супстанци које 
оштећују озонски омотач 
(„Службени галсник Републике 
Српске“, број 94/05) 

Одлука ревизији и допуни  
регулационог плана Бања 
Врућица 2 („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 02/06) 

 Правилник о методлогији и 
начину вођења регистра 
постројења и загађивача 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 92/07) 

Одлука о измјени 
регулационог плана зоне С1-
Ц1 („Службени гласник 
општине Теслић“, број 5/06, 
05/08, 12/09, 5/10, 5/12, 7/14, 
9/15 и 7/17) 

  Одлука о измјени 
регулационог плана зоне С4-1 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 06/06) 

  Одлука о измјени 
регулационог плана Ретекс у 
Теслићу („Службени гласник 
општине Теслић“, број 4/07) 

  Одлука о ревизији и  измјени 
регулационог плана 
централног градског подручја 
Теслића и зоне С4-1 и С4-2 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 4/08, 5/11, 5/12 
и 2/17) 

  Одлука о ревизији  
регулационог плана Трновача 
и дијела Стењака („Службени 



     

 

гласник општине Теслић“, 
број 7/11) 

  Одлука о измјени 
регулационог плана 
стамебног насеља Луг 2 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 1/15 и 1/18) 

  Одлука о измјени 
новелираног регулационог 
плана дијела градског центра 
и урбанистичког пројекта 
Тржнице и блокова ЦТ-3 и ЦТ 
-4 („Службени гласник 
општине Теслић“, број 08/10 
и 05/12) 

  Одлука о измјени и допуни 
регулационог плана 
централног манифестационог 
трга („Службени гласник 
општине Теслић“, број 09/11 
и 01/15) 

  Одлука о измјени 
регулационог плана спортско 
рекреативног центра 
Радолинка („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 09/14) 

  Одлука о измјени дијела 
регулационог плана Бања 
Врућица 2 и дијела 
регулационог плана ЗТЦ Бања 
Врућица („Службени гласник 
општине Теслић“, број 7/14) 

  Одлука о измјени дијела 
регулационог плана Маргита, 
С1 Ц1 и урбанистичког 
пројекта Тржнице („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број  03/17) 

  Одлука о измјени 
регулационог плана  С7 и 
дијела ЗТЦ Бања Врућица 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 11/17) 

  Одлука о регулационом плану 
Крушковице („Службени 



     

 

гласник општине Теслић“, 
број 5/99) 

  Одлука о регулационом плану 
Вуковача („Службени гласник 
општине Теслић“, број 5/99) 

  Одлука  о регулационом 
плану код старог гардског 
гробља(„Службени гласник 
општине Теслић“, број 05/99) 

  Одлука о просторно плану 
општине Теслић („Службени 
галсник општине Теслић“, 
број 9/18) 

  Одлука о усвајању Плана 
парцелације и УТУ за 
изградњу индивидуалних 
стамбених објеката на 
земљишту означеном као к.ч. 
број 1242/3, 1345/91 и 
1346/15 све КО Теслић 2 
(„Службени гласник општине 
Теслић“, број 2/10) 

  Одлука о усвајању Плана 
парцелације и УТУ за 
изградњу сале за физичку 
културу и учионица ЈУ  ОШ 
„Иво Андрић“ у насељеном 
мјесту Ђулићи („Службени 
гласник општине Теслић“, 
број 2/09) 

 
 
 

 


