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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 53. и 66.
Статута Општине Теслић („Службени гласник
Општине Теслић“, број 11/14 – пречишћени текст),
начелник Општине Теслић, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Општинске управе Теслић
Члан 1.
Овом одлуком врше се измјене и допуне
Одлуке о оснивању Општинске управе Теслић
(„Службени гласник Општине Теслић“, број 1/16)
(у даљем тексту Одлука).
Члан 2.
У члану 7. став 1. Одлуке мијења се и
гласи:
„(1) Основне организационе јединице
Општинске управе Теслић су:
1) Кабинет начелника
2) Одјељење за општу управу са службом за правну
помоћ,
3) Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом,
4) Одјељење за просторно уређење,
5) Одјељење за привреду и пољопривреду,
6) Одјељење за друштвене дјелатности,
7) Одјељење за стамбено-комуналне послове,
8) Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
9) Одјељење за финансије“.
Члан 3.
У члану 9. став 3. Одлуке мијења се и
гласи:

„(3) У Одјељењу за привреду и пољопривреду организују се сљедећи одсјеци:
1) Одсјек за привреду,
2) Одсјек за пољопривреду“.
Члан 4.
(1) Члан 16. Одлуке мијења се и гласи:
„Члан 16.
(1) Одјељење за привреду и пољопривреду
обавља управно-правне, стручне, административне,
техничке и стручне послове из надлежности општине, који се односе на припрему, израду и доношење
програма привредног развоја општине, сарађује са
одсјеком за развој по питањима из дјелокруга својих послова, врши послове анализе, праћења и предлагања мјера развоја на подручју општине из дјелокруга својих послова, води управно-правне послове у поступку за издавања одобрења за рад правним и физичким лицима за обављање дјелатности
(одобрења за обављање угоститељске дјелатности,
занатске дјелатности, трговинске дјелатности, занатско-трговинске дјелатности, агенција, бироа, књиговодствених сервиса и других услужних дјелатности, јавног превоза, теретног превоза, такси превоза, ауто школа и др.), студијске и аналитичке послове из области привреде, пољопривреде, индустрије, трговине, шумарства и водопривреде, занатства, туризма и угоститељства, руралног и пољопривредног развоја, подстицај развоја приватног
предузетништва, малих и средњих предузећа, развоја пољопривредне производње, комасације и
заштите пољопривредног земљишта, сточарства,
воћарства, мини фарми, лова, риболова и др., популационе политике, као и друге послове који им се
посебним актима ставе у дјелокруг рада врши и
друге послове које одреди Начелник општине, и
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послове утврђене законом и подзаконским актима
чије је извршавање повјерено општини, а односи се
на дјелокруг рада одјељења.
(2) У оквиру Одјељења за привреду и пољопривреду организују се сљедећи одсјеци:
1) Одсјек за привреду,
2) Одсјек за пољопривреду“.
(3) Одсјек за привреду врши стручне, управно-правне, административне, техничке и друге
послове из надлежности општине, студијске и аналитичке послове који се односе на привреду, управно-правне послове у поступку издавања одобрења
за рад и престанак рада правним и физичким лицима за обављање дјелатности, воде регистрацију
привредних субјеката, врше и друге послове које
одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима чије је извршавање
повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада
одјељења“.
(4) Одсјек за пољопривреду врши стручне,
управно-правне, административне, техничке и друге послове из надлежности општине учествује у
изради и реализацији програма савјетовања привредних и пољопривредних произвођача, послове анализе стања по областима привредне и пољопривредне производње и предлагања мјере за њихово
унапређење, послове праћења законских прописа и
стандарда у области привредне и пољопривредне
производње, шумарства, водопривреде и руралног
развоја, те предлаже мјере за њихово спровођење и
прати њихову примјену, врше и друге послове које
одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима чије је извршавање
повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада
одјељења“.
Члан 5.
(1) Послије члана 16. Одлуке додаје се
нови члан 17. који гласи:
„Члан 17.
Одјељење за друштвене дјелатности врши
стручне, управне, административне и друге послове
из надлежности општине које се односе на: предшколско и школско васпитање, послове у области
физичке културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, науке, спорта, послове сарадње са вјерским заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана, омладинским
организацијама и другим непрофитним организацијама, послове популационе политике, послове евиденције и анализе структуре становништва на подручју општине према потребама и критеријумима
општинских републичких и државних органа, организација и институција, послове праћења природног прираштаја, статистичке и друге послове који
им се посебним актима ставе у дјелокруг рада,
врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским
актима чије је извршавање повјерено општини, а
односи се на дјелокруг рада одјељења“.
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(2) Досадашњи чланови 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23. и 24. Одлуке постају чланови 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 24. и 25.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Теслић“.
Број:02-022-86/16
Датум: 16.11.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић, с. р.
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05и 98/13),
члана 53. и 66. Статута Oпштине Теслић („Службени гласник Oпштине Теслић“ број 11/14– пречишћени текст), члана 26. Одлуке о оснивању
Општинске управе Теслић („Службени гласник
Општине Теслић“ број 1/16) и члана 3. став 4. Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“
број: 15/14, 76/14 и 20/15), Начелник општине
Теслић доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Теслић
Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Теслић („Службени гласник Oпштине Теслић“ број 2/16 и 8/16),
(у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
(1) У члану 10. став 3. Правилника мијења
се и гласи:
„3) У општинској управи утврђују се сљедеће организационе јединице:
1) Кабинет начелника
2) Одјељење за општу управу са службом за правну
помоћ,
3) Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом,
4) Одјељење за просторно уређење,
5) Одјељење за привреду и пољопривреду,
6) Одјељење за друштвене дјелатности,
7) Одјељење за стамбено-комуналне послове,
8) Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
9) Одјељење за финансије“.
(2) У члану 10. став 6. тачка 2. Правилника
мијења се и гласи:
„2) У Одјељењу за привреду и пољопривреду организују се:
1. Одсјек за привреду,
2. Одсјек за пољопривреду“.

