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07. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ - електроенергетика и 

телекомуникације ..................................................................Р 1:1000 

08. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – топлификација............. Р 1:1000 

09. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА 

.................................................................................................Р 1:1000 

10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ.................................................. Р 1:1000 

III 

Елаборат Плана, са елементима из тачке II, представља 

саставни дио ове одлуке. 

IV 

Приједлог измјене дијела Регулационог плана зоне С4-1 и С4-

2 у Теслићу, израђен је од стране „Урбис центар“ д.о.о. Бања 

Лука. 

V 

Овај План је спроведбени документ на основу којег ће се 

вршити привођење земљишта утврђеној намјени, у смислу члана 

15. Закона о уређењу простора и грађењу. 

VI 

О провођењу ове Одлуке и реализацији Плана стараће се 

општински орган управе надлежан за просторно уређење. 

Предметни План излаже се у графичком и текстуалном дијелу на 

стални јавни увид код општинског органа управе надлежног за 

просторно уређење. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Теслић“. 

 

Број: 01-022-154/21           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 28.12.2021.године                              Саво Касаповић с.р. 

1613 

На основу члaна 2. став 1. и члана 7. став 1. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 36. став 2. тачка 10. Статута oпштине 

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

Скупштина oпштине Теслић, на 11. редовној сједници одржаној 

дана 28.12.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о  комуналним таксама 

I 

Овом одлуком утврђују се обвезници плаћања комуналне 

таксе, врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од 

плаћања комуналне таксе, као и друга питања у вези комуналних 

такса на подручју oпштине Теслић. 

II 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и 

услуга зa чије је коришћење прописано плаћање таксе. 

III 

На подручју oпштине Теслић комуналне таксе утврђују се за: 

- коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху 

продаје штампе, књига и других публикација. 

IV 

1) Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије коришћење је прописано плаћање таксе. 

2) Таксена обавеза из тачке III ове одлуке застаријева истеком 

двије године од дана настанка обавезе. 

V 

Комунална такса из тачке III ове одлуке утврђује се 

сразмјерно времену коришћења права, предмета и услуга. 

VI 

1) Одјељење за стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Теслић појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања 

комуналне таксе прописане тачком III ове одлуке. 

2) Против рјешења из подтачке 1. ове тачке може се изјавити 

жалба Начелнику општине Теслић. 

VII 

1) У случајевима предвиђеним Законом право на ослобађање 

остварује се подношењем захтјева Одјељењу за стамбено-

комуналне послове Општинске управе Теслић. 

2) Надлежно одјељење на основу захтјева из подтачке 1. ове 

тачке доноси рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе. 

3) Против рјешења из подтачке 2. ове тачке може се изјавити 

жалба начелнику општине Теслић.  

VIII 

Надзор над провођењем тачке III ове одлуке врши Одјељење 

за инспекцијске послове са комуналном полицијом Општинске 

управе Теслић. 

IX 

Комуналне таксе су приход буџета Општине Теслић. 

X 

На питања која нису посебно уређена овом одлуком непо-

средно ће се примјењивати одредбе Закона о комуналним 

таксама. 

XI 

Тарифа комуналних такса у прилогу саставни је дио ове 

одлуке. 

XII 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о комуналним таксама („Службени гласник општине Теслић“, бр. 

14/13, 1/14, 3/17 и 4/21). 

XIII 

Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику општине 

Теслић“, а ступа на снагу 01. јануара 2022. године. 

 

Број: 01-022-155/21                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 28.12.2021.  године          Саво Касаповић с.р. 

 

ТАРИФЕ КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
  

Тарифни број 1.  

  

За коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху 

продаје штампе, књига и других публикација, комунална такса 

утврђује се на сљедећи начин:  

1) за постављање расхладних витрина и уређаја за продају 

сладоледа и безалкохолних пића, кокица, кестења и сл. плаћа се 

по m2 заузетог простора дневно…........................................1,00 КМ  

2) за постављање покретних бифеа, грилова и сл. плаћа се по 

m2 заузетог простора дневно….............................................2,00 КМ  

3) за пригодну продају цвијећа, поклона, новогодишњих че-

ститки и сл. плаћа се по m2 заузетог простора дневно........ 5,00 КМ 

4) за промоцију производа, услуга, дјелатности и сл. плаћа се 

по m2 заузетог простора дневно............................................2,50 КМ  
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5) за коришћење јавне површине у пословне сврхе, односно 

повременог обављања дјелатности ван сједишта радње у вријеме 

одржавања вашара, народних зборова, сајмова и сл. плаћа се за 

вријеме одржавања манифестације:  

5.1)  за постављање угоститељских објеката (шатори, покретни 

грилови и сл.)  

- до 50 m2 заузетог простора………..………............80,00 КМ  

- преко 50 до 100 m2 заузетог простора……..........100,00 КМ  

- преко 100 до 200 m2 заузетог простора …........…200,00 КМ  

- преко 200 m2 заузетог простора…........................300,00 КМ  

5.2) за постављање привремених продајних објеката плаћа се по 

продајном мјесту:  

- за продају одјеће, играчака и друге робе широке потро-

шње.................................................................................30,00  КМ  

- за продају сладоледа, безалкохолних пића и сл. 20,00  КМ  

- за продају сјеменки, кокица, кестења и сл. ……10,00  КМ 

-     за продају производа домаће радиности…...……10,00 КМ  

5.3) за постављање забавних садржаја плаћа се по садржају:  

- апарати за забавне игре ............................................10,00 КМ  

- рингишпили, балерине и друге групне машине.....100,00 КМ  

- аутодроми …………....…….….............................200,00 КМ  

6) за извођење музичких концерата, позоришних предста-ва, 

снимање филмова, рекламних спотова и сл. плаћа се по m2 

заузетог простора дневно...................................................1,00 КМ  

7) за одржавање спортских манифестација у комерција-лне 

сврхе плаћа се по m2 заузетог простора дневно ...............0,50 КМ  

8) за постављање самосталних апарата-уређаја за забаву плаћа 

се по m2 заузетог простора дневно.....................................5,00 КМ  

9) за постављање привременог терена за рекреацију у коме-

рцијалне сврхе плаћа се мјесечно:  

- до 50 m2 заузетог простора………........................200,00 КМ  

- преко 50 до 100 m2 заузетог простора…….…....250,00 КМ  

- преко 100 до 200 m2 заузетог простора…...........300,00 КМ  

- преко 200 до 300 m2 заузетог простора….…......350,00 КМ  

- преко 300 m2 заузетог простора……….…....…..400,00 КМ  

10) за прекоп јавних површина плаћа се по метру дужном 

прекопа:   

- за прекоп саобраћајница, тротоара и осталих асфалтних 

површина........................................................................30,00 КМ  

- за прекоп макадамских саобраћајница и банкина......15,00 КМ  

- за прекоп  јавне зелене површине.............................5,00 КМ  

11) за постављање гаража плаћа се по m2 заузетог простора 

годишње..................................................................................6,00 КМ  

  

Напомена:  

1) Такса из овог тарифног броја за тачке 1. до 10.  плаћа се 

даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу, док се такса за тачку 11. плаћа до истека 

обрачунског периода за који се такса утврђује.  

2) У случају да се за коришћење простора на јавној површи-

ни наплаћује закуп у складу са посебним прописом, комунална 

такса за коришћење истог се не наплаћује.  

3) У случају коришћења простора на јавној површини у 

хуманитарне сврхе, као и за организовање културних, спортских 

и других манифестација и промоција од стране удружења, 

фондација и сличних организација комунална такса се не 

наплаћује.  
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На основу члана 3. став 1. тачка 2. и члана 51. Закона о превозу 

у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 47/17), члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута 

општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број: 

4/17), Скупштина општине Теслић на 11. редовној сједници 

одржаној дана 28.12.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допунама Одлуке о начину, организацији и 

условима за вршење такси превоза на подручју општине 

Теслић 

I 

1) У члану 8. став 3. тачка 4. Одлуке о начину, организацији и 

условима за вршење такси превоза на подручју општине Теслић 

(„Службени гласник општине Теслић“, број: 05/18), ријеч 

„Кардиал“ мијења се и гласи: „Бања Врућица“, док се број „10“ 

мијења бројем „2“. 

2) Послије тачке 4. истог става додају се тачке 5. и 6. које 

гласе: 

„5) такси стајалиште број: 05 „Спортска дворана“ .....2 такси мјеста 

6) такси стајалиште број: 06 „Барић“ ......................2 такси мјеста“ 

II 

У члану 11. поменуте одлуке послије става 3. додаје се став 4. 

који гласи: 

„(4) Сви регистровани такси превозници могу користити 

такси стајалишта на свим локацијама из члана 8. ове одлуке, под 

условима из става 1., 2. и 3. овог члана.“ 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Теслић“. 

 

Број: 01-022-156/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 28.12.2021. године                              Саво Касаповић с.р. 
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На основу члана 22. став 2. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15, 18/2016 – одлука УС, 107/2019 и 1/2021 - одлука УС), члана 

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. 

став 2. тачка 2. Статута oпштине Теслић („Службени гласник 

општине Теслић“, број 4/17), Скупштина oпштине Теслић, на 11. 

редовној сједници одржаној дана 28.12.2021. године, донијела  је 

 

ОДЛУКУ 

о начину додјеле и висини накнаде за привремено 

коришћење јавних површина на подручју општине Теслић 

I 

Овом одлуком прописује се начин додјеле и висина накнаде 

за привремено коришћење јавних површина на подручју општине 

Теслић. 

II 

1) Под привременим коришћењем јавних површина у смислу 

ове одлуке сматра се: 

- постављање киоска и сличних монтажно-демонтажних 

објеката за обављање дјелатности; 

- постављање аутопраона; 

- постављање башта угоститељских објеката отвореног и 

затвореног типа; 

- постављање рекламних објеката (самостојећи рекламни панои, 

самостојећи рекламни дисплеји, рекламни објекти на стубовима 

јавне расвјете, рекламни јарболи, транспаренти изнад саобра-

ћајнице); 

- постављање забавног парка-игара; 

- коришћење јавне површине за формирање градилишта или 

текуће одржавање; 


