за пољопривреду
Татјана Балабан, шеф одсека за пољопривредуну
производњу, прераду и екологију у пољопривреди
Унутрашња организација Секретаријата за пољопривреду:
1. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ЕКОЛОГИЈУ У ПОЉОПРИВРЕДИ

1а. Одсек за послове буџетског фонда за пољопривреду
1б. Одсек за пољопривредну производњу, прераду и екологију у
пољопривреди

2. Одсек за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску
инфраструктуру
Опис надлежности, овлашћења и обавеза Секретаријата
Израда и реализација годишњег Програма заштите, уређења и

Спровођење студијско-оперативних активности за укрупњивање
пољопривредног земљишта;
Израда и реализације Оперативног плана одбране од поплава
за воде другог реда на територији Града Ниша;
Израда, реализација и контрола спровођења Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја града;

Студијско-аналитички, финансијско-материјални послови у
области подстицања пољопривреде, руралног развоја,
приватног предузетништва;
Израда предлога за оснивање организација у области
пољопривреде и руралног развоја;
Припрема и израда нацрта прописа из надлежности
Секретаријата и праћење и спровођење тих прописа;
Учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града
Учешће у припреми документације за јавне набавке из
надлежности Секретаријата

У Одсеку за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску
инфраструктуру
обављају
се
студијско-аналитички,
документациони и статистичко-евиденционих послови везани за
развој и ревитализацију села, у контексту руралног развоја и
опште друштвене транзицију; припреме и реализације програма,
стратегија и оперативних планова руралног развоја; прикупљају
и систематизују подаци о расположивим потенцијалима у циљу
стварања информационе базе за планирање руралног развоја.
Контакт особа из Секретаријата за пољопривреду, у вези напред
наведених послова и услуга је Маја Ђорђевић, 018 50 56 95.
У Одсеку за послове буџетског фонда за пољопривреду обављају
се стручнии, оперативни, организациони, административни и
финансијско-технички послова за потребе Буџетског фонда за
развој пољопривреде, за обављање финансијско-административних
послова и за обављање међусобно повезаних послова одуралног䈄䄄〄堄C
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У Одсеку за пољопривредну производњу, прераду и екологију у
пољопривреди, обављају се студијско-аналитички, документациони
и статистичко-евиденциони послови везани за праћење стања у
области прљопривредне производње, прераде и екологије у
пољопривреди.
У Oдсеку се обављају саветодавно-развојни
послови везани за пољопривредну производњу, односно развој
биљне и животињске производње, за прераду пољопривредних
производа и екологију у пољопривреди; припремање и праћење
реализације програма мера и производних услова у наведеним
областима; праћење стања у области заштите биља; праћење
ефеката програма у области примарне пољопривредне производње и

