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Službeni glasnik općine Posušje

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 13. Statuta
općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje», broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinski
načelnik općine Posušje, donosi:
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi
za upravu Općine Posušje

-

-

Članak 1.

-

U
Pravilniku
o
unutarnjem
ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
Općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 07/08, 14/08, 2/10, 4/11, 6/11,
5/12, 6/12, 5/14, 6/14 i 9/14), u članku 17. stavak
1. točka 2. mijenja se i glasi:

-

2. Viši stručni suradnik za razvoj stočarstva i
proizvodnju hrane
-

-

-

Opis poslova:
prati zdravstveno stanje životinja, izvještava
o pojavljivanju i širenju bolesti i ugroženosti
ljudi i životinja i daje prijedloge za liječenje,
suzbijanje i iskorjenjivanje,
izrađuje analize i izvješća, informacije,
programe, planove, procjene i druge stručne i
analitičke materijale iz oblasti veterinarstva,
organizira i obavlja stručne poslove iz
djelokruga općine u poljoprivrednom sektoru
područje stočarstvo,
sudjeluje u izradi srednjoročnih i dugoročnih
planova razvoja stočarstva u skladu sa
strategijom razvoja općine,
sudjeluje u izradi programa i projekata za
razvoj stočarstva,
sudjeluje u izradi projekata i građenju
objekata koji se moraju graditi u skladu s
veterinarskim propisima i normativima,
prati ugrožavanje okoliša stočarskom
proizvodnjom
i
proizvodnjom
hrane
životinjskog podrijetla i predlaže mjere za
očuvanje okoliša,
prati rad higijeničarske službe,
organizira veterinarsko obrazovanje stočarskih
proizvođača i proizvođača hrane životinjskog
podrijetla,
sudjeluje u provedbi programa potpore u
poljoprivredi u oblasti stočarstva,
surađuje sa tijelima uprave, veterinarskim
inspekcijama, veterinarskim stanicama i
drugim institucijama,

-

23. travnja 2015. godine

surađuje i ostvaruje kontakte s poduzećima,
obrtnicima, udrugama, drugim pravnim i
fizičkim osobama i organizacijama s područja
općine u cilju praćenja problematike u
području stočarstva i proizvodnje hrane
životinjskog podrijetla,
surađuje s međunarodnim i nevladinim
organizacijama u kreiranju i provedbi
projekata iz poljoprivrednog sektora područje stočarstva,
prati stanje u oblasti stočarstva i predlaže
mjere za njegovo unapređenje,
prati uspješnost proizvodnje na gazdinstvima,
obrađuje podatke važne za veterinarstvo,
surađuje u izradi općinske web-stranice,
sudjeluje u izradi mjera za poticanje razvoja
sela i unapređivanja života na selu,
prati propise i stara se o provođenju i
izvršavanju zakona, odluka Općinskog vijeća,
propisa Općinskog načelnika i drugih pod
zakonskih akata koji se odnose na pitanja
ovog radnog mjesta,
obavlja i druge poslove u okviru struke i
zakona koji mu se povjere i odgovara za svoj
rad Pomoćniku načelnika,

Uvjeti za vršenje poslova:
VSS odnosno visoko
obrazovanje II i III ciklusa
Bolonjskog sustava
studiranja - veterinarski
fakultet, 2 godine radnog
staža u struci nakon
stjecanja stručne spreme
Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
Grupa poslova:
studijsko-analitički i
stručno-operativni
Složenost poslova: složeniji
Status izvršitelja:
državni službenik
Pozicija radnog mjesta: viši stručni suradnik
Broj izvršitelja:
1 (jedan)
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-242/15
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 15.4.2015. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________
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IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSUŠJE, Ul. Fra Grge Martića 30
Službeni glasnik općine Posušje izlazi po potrebi.
Godišnja pretplata iznosi 100 KM, a uplaćuje se na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010
UREĐUJE: Branka Milićević, dipl.iur.

