''Службени лист општине Шабац'', бр. 31/05 и 6/09

ОДЛУКA
О ОСНИВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Члан 1.
Ради обављања послова из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
од интереса за Град, образује се Дирекција за пољопривреду (у даљем тексту:
Дирекција).
Члан 2.
Назив Дирекције је: Дирекција за пољопривреду града Шапца.
Седиште Дирекције је у Шапцу, улица Војводе Бране 2.
Дирекција има својство правног лица.
Члан 3.
Дирекција има свој печат.
Печат Дирекције је округлог облика на кoме пише: ''Република Србија, град
Шабац, Дирекција за пољопривреду Шабац''.
Члан 4.
Делатност Дирекције је:
- израда програма развоја из области пољопривреде, шумарства и
водопривреде,
- вођење евиденције о пољопривредном земљишту (површина, квалитет,
култура, искоришћеност, стање угрожености парцела и др.),
- доношење планова и програма заштите од ерозије,
- вођење евиденције о броју пољопривредних домаћинстава и њиховој
опремљености механизацијом за пољопривредну производњу,
- предлагање програма за унапређење пољопривредне производње,
- праћење тржишта пољопривредних производа,
- упознавање пољопривредника са законским прописима и мерама Владе за
унапређење пољопривредне производње,
- подстицање развоја задругарства и пружање стручне помоћи у организовању
и удруживању специјализованих произвођача,
- праћење стања из области агроиндустрије града Шапца,
- оснивање инфо-центра за пољопривреднике (информације о кредитима за
пољопривреду, о ценама пољопривредних производа на берзама, могућности
уговарања пољопривредне производње).
На програме које доноси Дирекција сагласност даје извршни орган града Шапца.
Дирекција обавља и све друге послове из области пољопривреде који су Законом
о локалној самоуправи и другим законским прописима дати у надлежност локалној
самоуправи , а које је до дана оснивања Дирекције обављало Одељење за привреду и
пољопривреду Општинске управе Шабац.

Члан 5.
Дирекцију представља и заступа директор Дирекције.

Директора Дирекције именује и разрешава Скупштина града.
За директора може бити именовано лице које има високу стручну спрему
одговарајућег смера.
Мандат директора траје четири године.
Члан 6.
Ради извршења утврђених задатака и послова Дирекција има средства која се
формирају на начин утврђен законом и уплаћују се на посебан рачун града Шапца.
Члан 7.
Средства за рад Дирекције обезбеђују се:
- из буџета града Шапца
- из прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности
- и других извора у складу са Законом
Члан 8.
Дирекција подноси једном годишње Извештај о раду Скупштини града.
Члан 9.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Дирекцији доноси директор Дирекције уз сагласност извршног органа града Шапца.
Члан 10.
Обављање финансијско-материјалних и административних послова за потребе
Дирекције вршиће Градска управа града Шапца.
Члан 11.
Дирекција ће преузети потребан број запослених из Одељења за привреду и
пољопривреду Општинске управе Шабац.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Шабац''.

