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  Послови Одсјека                          

ПРИВЛАЧЕЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

Анализирање и давање приједлога за 

унапређивање инвестиционих прилика у граду 

Зворнику 

Промовисање инвестиционих прилика у граду 

Зворнику 

Организовање састанака Привредног савјета 

Пружање подршке малим и средњим предузећима, 

односно присутним и потенцијалним домаћим и 

страним инвеститорима у свим фазама покретања и 

обављања пословања 

Обавјештавање привредних субјеката о отвореним 

јавним позивима, конкурсима и програмима 

подршке пословној заједници 
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  Послови Одсјека                          

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРАЋЕЊЕ 

РАЗВОЈА 

Иницирање и провођење процеса израде/ревизије 

Стратегије интегрисаног развоја града Зворника, 

пратећих планова имплементације (1+2) и других 

развојних планова и програма.  

Праћење и интерно вредновање реализације 

Стратегије интегрисаног развоја града Зворника, 

пратећих планова имплементације (1+2) и других 

развојних планова и програма у сарадњи са другим 

организационим јединицама Градске управе. 

Припремање и подношење извјештаја надлежним 

органима власти и другим тијелима о реализацији 

Стратегије интегрисаног развоја града Зворника, 

пратећих планова имплементације (1+2) и других 

развојних планова и програма. 
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  Послови Одсјека                          

ЕНЕРГЕТСКИ 

ОДРЖИВ РАЗВОЈ 

Праћење законских и подзаконских прописа из 

области енергетске ефикасности 

Прикупљање и вођење базе података у вези са 

енергетском ефикасношћу на нивоу града 

Дефинисање приоритетних мјера за унапређење 

енергетске ефикасности на нивоу града  

Учешће у изради енергетских прегледа јавних 

објеката 

Промовисање енергетске ефикасности и одрживог 

развоја  
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  Послови Одсјека                          

ПРИПРЕМА И 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКАТА 

Редовно праћење јавних позива за достављање 

приједлога пројеката 

Дефинисање пројектних приједлога у складу са 

Стратегијом интегрисаног развоја града и у 

сарадњи са релевантним организационим 

јединицама Градске управе, јавним установама и 

организацијама цивилног друштва 

Писање пројеката и припремање пројектне 

документације 

Реализација пројеката 

Праћење, интерно вредновање и извјештавање о 

реализацији пројеката 
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 Планска документа 

Одсјек учествује у изради: 
Стратегија развоја социјалног становања у граду Зворнику 2021-2031, 

Плана управљања отпадом са околински прихватљивим транспортом отпада, 

Мапе пута “паметног града” и дигитализације градских услуга. 

Одсјек је учествовао у изради: 
Плана капиталних инвестиција града Зворник 2019-2021/2020-2022/2021-2023. година 

Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година и пратећих 

планова имплементације, 

Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена, 

Акционог плана за смањење фактора ризика по здравље становништва града Зворника за 

период 2018-2019. година 

Плана интегритета града Зворник, 2017. година 

Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Зворник за 2017-

2018. годину са фокусом на повећање могућности за запошљавање маргинализованих група 

Анализе за процјену потреба привреде у регији Бирач, 2016. година 

Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Зворник за 2015-

2016. годину 

Акционог плана за унапређење равноправности полова у општини Зворник за 2015-2016. 

годину  
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 Програми и пројекти 

У периоду 2015-2020. година, Одсјек је: 

 

 учествовао у реализацији 12 програма и пројеката 

виших органа власти и међународних организација 

 

 реализовао 27 пројеката у сарадњи са другим 

организационим јединицама Градске управе и уз 

финансијску подршку виших органа власти и 

међународних организација 



Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу 10 

 Програми и пројекти 

Одсјек тренутно: 

 

учествује у реализацији 7 програма и пројеката 

виших органа власти и међународних 

организација 

 

Реализује или учествује у реализацији 15      

посебних пројекта у сарадњи са другим 

организационим јединицама Градске управе, а уз 

финансијску подршку виших органа власти и 

међународних организација 



Х В А Л А   Н А   П А Ж Њ И  
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