Секретаријат за пољопривреду
Адреса:

Николе Пашића број 26, II спрат
, 18000 Ниш

Телефон: 018/ 505 – 699

Дејана Раденковић, шеф одсека за послове буџетског фонда за

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;
Израда и реализација планова у складу са програмом коришћења
средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Стручно-административни послови за потребе Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој;
Контрола наменског коришћења средстава Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој;
Израда и реализација стратешких докумената и акционих планова за
развој пољопривреде и села;
Израда предлога планова за инфраструктурни развој и развој
пољопривреде и села;
Давање препорука и стручних савета у области пољопривреде и
руралног развоја;
Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима и
упозоравање на постојање услова за појаву и развој штетних
организама (прогнозно-извештајни систем);
Праћење и спровођење активности на унапређењу еколошких услова на
газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко
система на руралном подручју;
Едукација пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и
друштвених група на селу;
Праћење рада пољопривредних произвођача и повезивање са сектором
агроекономије и прераде;
Унапређење економских активности на селу, кроз стимулисање
приватног предузетништва и подршку непољопривредних активности;

Студијско-аналитички, финансијско-материјални послови у области
подстицања пољопривреде, руралног развоја, приватног
предузетништва;
Израда предлога за оснивање организација у области пољопривреде и
руралног развоја;
Припрес

ација у8јзац䁁та проп㠰с〰циијзадл㔄㘻ности ℻㔄㨿ретеријата 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 давање
предлога мере за њихово спровођење; праћење стања у области
прехрамбене индустрије, и остваривање производње по појединим
групацијама; сагледавање усклађености примарне пољопривредне
производње са изграђеним капацитетима и степеном њиховог коришћења;
праћење и анализирање мера текуће и развојне пољопривредне политике и
њихов утицај на економски положај агро-индустријског комплекса у целини.
Контакт особе из Секретаријата за пољопривреду, у вези напред наведених
послова и услуга је Tatjana Balaban 018 505 695

