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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; 
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- постављање тенди, надстрешница и монтажно-демонтажних 

објеката за  потребе излагања робе испред пословних просторија. 

2) Планом привременог коришћења јавних површина одређују 

се дијелови јавних површина предвиђени за привремено 

коришћење на начин из подтачке 1. ове тачке.  

III 

1) Јавне површине из тачке II подтачка 1. алинеја 1. и 2. 

додјељују се на привремено коришћење на основу јавног огласа 

који расписује начелник Општине Теслић, путем усменог јавног 

надметања-лицитацијe, у поступку утврђеном Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

2) Јавне површине из тачке II подтачка 1. алинеја од 3. до 7. 

додјељују се на привремено коришћење на основу појединачних 

захтјева, односно непосредном погодбом.  

3) Изузетно од подтачке 2. ове тачке додјела јавних површина 

на привремено коришћење за постављање самостојећих рекла-

мних паноа и самостојећих рекламних дисплеја из тачке II 

подтачка 1. алинеја 4. на локацијама које су за те намјене одређене 

од стране надлежног органа, проводи се путем усменог јавног 

надметања-лицитације, у складу са подтачком 1. ове тачке. 

IV 

Захтјев за коришћење јавне површине подноси се Одјељењу 

за стамбено-комуналне послове Општинске управе Теслић, уз 

прилагање одговарајуће документације издате од стране 

Одјељења за просторно уређење Општинске управе Теслић у 

складу са важећим прописима. 

V 

Са корисником јавне површине закључује се уговор којим се 

регулишу међусобна права и обавезе између уговорних страна. 

VI 

1) За коришћење јавних површина плаћа се накнада у складу 

са утврђеном тарифом. 

2) Утврђени износ тарифе представља почетну цијену 

лицитације за јавне површине које се додјељују путем усменог 

јавног надметања-лицитације. 

VII 

 Накнада за коришћење јавних површина утврђује се у 

складу са зонама градског грађевинског земљишта, које одгова-

рају зонама за обрачун накнаде за ренту. 

VIII 

Накнада за коришћење јавних површина приход је буџета 

Општине Теслић. 

IX 

Тарифа за коришћење јавних површина саставни је дио ове 

одлуке. 

X 

На питања која нису посебно уређена овом одлуком 

непосредно ће се примјењивати одредбе Одлуке о комуналном 

реду и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

XI 

Надзор над провођењем ове одлуке врши Одјељење за 

инспекцијске послове са комуналном полицијом Општинске 

управе Теслић. 

XII 

Коришћење јавних површина од стране постојећих корисника 

који су у важећем уговорном односу са Општином Теслић, у 

случајевима продужења периода коришћења, ускладити ће се са 

одредбама ове одлуке након истека уговорног рока на који су 

предметни уговори закључени. 

XIII 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о додјели, условима додјеле и начину привременог кориштења 

јавних површина и висини накнаде на подручју општине Теслић 

(„Службени гласник општине Теслић, број: 05/13“). 

XIV 

Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику општине 

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

 

Број: 01-022-157/21             ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 28.12.2021. године              Саво Касаповић с.р. 

 

ТАРИФЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Тарифни број 1. 

За коришћење јавне површине за постављање киоска и 

сличних монтажно - демонтажних објеката за обављање дјелатно-

сти утврђује се накнада на сљедећи начин: 

 

- I зона - 6,00 KM/m2 мјесечно; 

- II зона - 5,00 KM/m2 мјесечно; 

- III зона - 4,00 KM/m2 мјесечно; 

- остале зоне - 3,00 KM/m2 мјесечно. 

 

Тарифни број 2.  

За коришћење јавне површине за постављање аутопраона 

утврђује се накнада на сљедећи начин: 

- за заузету јавну површину до 10 m2  - 40,00 КМ мјесечно без 

обзира на зону; 

- за заузету јавну површину преко 10 m2 до 50  m2 - 50,00 КМ 

мјесечно без обзира    на зону; 

- за заузету јавну површину преко 50  m2 - 60,00 КМ мјесечно 

без обзира на зону. 

 

Тарифни број 3.  

За коришћење јавне површине за постављање башта угости-

тељских објеката отвореног и затвореног типа утврђује се накнада 

на сљедећи начин: 

За постављање башта угоститељских објеката отвореног типа: 

- I зона - 17,00 KM/m2 годишње; 

- II зона - 15,00 KM/m2 годишње; 

- III зона - 10,00 KM/m2 годишње; 

- остале зоне - 5,00 KM/m2 годишње. 

 

За постављање башта угоститељских објеката затвореног 

типа: 

- I зона - 23,00 KM/m2 годишње; 

- II зона - 17,00 KM/m2 годишње; 

- III зона - 13,00 KM/m2 годишње; 

- остале зоне - 7,00 KM/m2 годишње. 

 

Тарифни број 4.  

За коришћење јавне површине за постављање рекламних 

објеката утврђује се накнада на сљедећи начин: 

 

ВРСТА 

РЕКЛАМНОГ 

ОБЈЕКТА 

ЗОНА 

I II III 
ОСТАЛЕ 

ЗОНЕ 

Самостојећи 
рекламни 

панои 

60 KM/m2 40 KM/m2 30 KM/m2 

20 KM/m2 

рекламне 

површине 

годишње 
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рекламне 

површине 

годишње 

рекламне 

површине 

годишње 

рекламне 

површине 

годишње 

Самостојећи 

рекламни 

дисплеји 

120 KM/m2 

рекламне 
површине 

годишње 

80 KM/m2 

рекламне 
површине 

годишње 

60 KM/m2 

рекламне 
површине 

годишње 

40 KM/m2 

рекламне 

површине 

годишње 

Рекламни 

објекти на 
стубовима 

јавне расвјете 

60 KM/ком 

годишње 
40 KM/ком 

годишње 
30 KM/ком 

годишње 

20 

KM/ком 

годишње 

Рекламни 

јарболи 

150 
KM/ком 

годишње 

100 
KM/ком 

годишње 

60 KM/ком 

годишње 

40 

KM/ком 

годишње 

Транспаренти 

изнад 
саобраћајнице 

15 KM/ком 

дневно 

10 KM/ком 

дневно 

6 KM/ком 

дневно 
4 KM/ком 

дневно 

 

Тарифни број 5. 

За коришћење јавне површине за постављање забавног парка-

игара утврђује се накнада на сљедећи начин: 

- 0,15 КМ/m2 дневно без обзира на зону. 

 

Тарифни број 6.  

За коришћење јавне површине за формирање градилишта или 

текуће одржавање утврђује се накнада на сљедећи начин: 

- за заузету јавну површину до 200 m2  - 150,00 КМ мјесечно без 

обзира на зону; 

- за заузету јавну површину преко 200 m2  до 500 m2 - 300,00 КМ 

мјесечно без обзира на зону; 

- за заузету јавну површину преко 500 m2 - 500,00 КМ мјесечно 

без обзира на зону. 

 

Тарифни број 7. 

За коришћење јавне површине за постављање тенди, 

надстрешница и монтажно-демонтажних објеката за потребе 

излагања робе испред пословних просторија, утврђује се накнада 

на сљедећи начин: 

- за постављање тенди, надстрешница и монтажно-демонта-

жних објеката за потребе излагања робе отвореног типа - 0,10 

КМ/m2 дневно без обзира на зону; 

- за постављање монтажно-демонтажних објеката за потребе 

излагања робе затвореног типа - 0,15 КМ/m2 дневно без обзира на 

зону. 

1616 

На основу чланa 39. став 1) тачка 5) Закона о локалној 

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

36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине Теслић („Службени 

гласник општине Теслић“, број 4/17), Скупштина општине 

Теслић, на 11. сједници одржаној дана 28.12.2021. године, 

донијела је,  

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Теслић 

за период 2022-2024. године 

I 

УСВАЈА СЕ План капиталних инвестиција општине Теслић 

за период 2022-2024. године.  

II 

План капиталних инвестиција из тачке I, представља саставни 

дио ове одлуке, а биће доступан јавности путем званичне 

интернет странице општине Теслић, у Стручној служби Скупшти-

не општине и у Одсјеку за локални економски развој и европске 

интеграције. 

III 

За процес годишњег ревидирања Плана, реализацију и 

извјештавање Скупштине о реализацији Плана задужује се Тим за 

израду Плана капиталних инвестиција oпштине Теслић, именован 

одлуком број 01-022-87/21 од 4.6.2021. године. 

Тим ће поред обавјештавања Скупштине, једном годишње 

путем средстава јавног информисања обавјештавати јавност о 

реализацији Плана. 

IV 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном гласнику Општине Теслић“. 

 

Број: 01-022-158/21            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 28.12.2021. године            Саво Касаповић с.р. 
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На основу члана 39. а у вези са чланом 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 11. ,члана 13. и члана 14. Закона о 

омладинском организовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 98/04, 119/08 и 01/12 ), члана 24. Статута општине 

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

113. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени 

гласник општине Теслић“ број 04/17), Скупштина општине 

Теслић, на 11. редовној сједници одржаној дана 28.12.2021. 

године, донијела је  

О Д Л У К У 

о усвајању Омладинске политике општине Теслић за период 

2021-2025. године 

I 

 УСВАЈА СЕ Oмладинскa политикa општине Теслић за 

период 2021-2025. године. 

II 

Oмладинскa политикa општине Теслић из тачке I, представља 

саставни дио ове одлуке, а биће доступна јавности путем 

званичне интернет странице општине Теслић, у Стручној служби 

Скупштине општине и Одјељењу за друштвене дјелатности. 

III 

За праћење провођења реализације Омладинске политике 

општине Теслић, припрему годишњих акционих планова, 

реализацију и извјештавање Скупштине о реализацији задужује 

се Одјељење за друштвене дјелатности у сарадњи са радним 

тијелом за израду Омладинске политике општине Теслић, 

именованим Рјешењем број 02-111-204/21 од 16.09.2021. године.  

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном гласнику Општине Теслић“. 

 

Број: 01-022-159/21                           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 28.12.2021.  године            Саво Касаповић с.р. 
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На основу члана члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ број 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 13)  Статута општине 

Теслић („Службени гласник општине Теслић”, број 4/17), и тачка 

3. став 2) Одлуке о усвајању процедуре пописа, идентификације, 

преноса и начина књижења неукњижених сталних средстава 

којим управља ПКД „РАД“ а.д. Теслић,(„Службени гласник 

општине Теслић” број 3/21), Скупштина општине Теслић, на 11. 

редовној сједници одржаној дана 28.12.2021. године, донијела је  

  

ОДЛУКУ 

о преносу права управљања на сталним средствима у 

власништву Општине Теслић на ПКД „РАД“ а.д. Теслић 

  

 


