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Послови Одсјека                          

СТРАТЕШКО

Иницирање и провођење процеса израде/ревизије 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворника, 
пратећих планова имплементације и других 
развојних планова и програма. 

Праћење и интерно вредновање реализације 
Стратегије интегрисаног развоја града Зворника, 
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ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРАЋЕЊЕ 
РАЗВОЈА

пратећих планова имплементације 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 и других 
развојних планова и програма.



Послови Одсјека                          

Анализирање и давање приједлога за 
унапређивање инвестиционих прилика у граду 
Зворнику

Промовисање инвестиционих прилика у граду 
Зворнику

Организовање састанака Привредног савјета
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ПРИВЛАЧЕЊЕ
ИНВЕСТИЦИЈА

Организовање састанака Савјета за образовање и 
запошљавање

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



Послови Одсјека                          

ЕНЕРГЕТСКИ

Праћење законских и подзаконских прописа из 
области енергетске ефикасности

Прикупљање и вођење базе података у вези са 
енергетском ефикасношћу на нивоу града
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ЕНЕРГЕТСКИ
ОДРЖИВ РАЗВОЈ

Дефинисање приоритетних мјера за унапређење 
енергетске ефикасности на нивоу града 

Учешће у изради енергетских прегледа јавних 
објеката

Промовисање енергетске ефикасности и одрживог 
развоја 



Послови Одсјека                          

ПРИПРЕМА И 

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
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ПРИПРЕМА И 
РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТА

организацијама цивилног друштва

Писање пројеката и припремање пројектне 
документације

Реализација пројеката

Праћење, интерно вредновање и извјештавање о 
реализацији пројеката



Планска документа

У изради:
План развоја пољопривреде,

Регионални план образовања и запошљавања,

План управљања отпадом са околински прихватљивим транспортом отпада,

Мапа пута “паметног града” и дигитализације градских услуга.
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Израђена:
Стратегија интегрисаног развоја 2018-2027. година и пратећих планова имплементације,

План капиталних инвестиција 2019-2021/2020-2022/2021-2023/2022-2024,

Локални акциони план обрзавања и запошљавања 2021-2023/2022-2024,

Акциони план енергетски одрживог развоја и климатских промјена, 

Стратегија развоја социјалног становања 2021-2031,
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Програми
Пројекат интегрисаног локалног развоја
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
“URBAN LED”
Програм сертификације повољног пословног
окружења 
Eвропски градови и регије будућности
Инкубатор пословних идеја
Паменти градови-ка дигиталној трансформацији
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Паменти градови-ка дигиталној трансформацији
градова и општина у БиХ
“Circula Mare”
Програм постинвестиционе подршке инвеститорима
Сарадничка мрежа
Програм промоције страних улагања
Мрежа подршке предузетништву
Снага локалног
Пројекат водовода и канализације у РС 2
Модернизација водних услуга у БиХ



Пројекти

Подршка развоју предузетништва

Развој пословне зоне Јадар
Изградња туристичке инфраструктуре у Кисељаку

Унапређење пластеничке производње поврћа
Доградња амбуланте у Брањеву
Израда Акционог плана енергетски одрживог развоја 
и климатских промјена
Унапређење система јавне расвјете
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Унапређење система јавне расвјете
Израда студије локација полуподземних контејнера
Изградња рециклажног дворишта

Израда студије стања животне средине на локацији
депоније Тилић ада

Завршетак изградње канализације у МЗ Брањево

Изградња водовода Пилица-Локањ 2

Изградња водовда “Зворник Запад”
Изградња канализације “Зворник Сјевер”
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(387) 56 232 216

www.gradzvornik.org

biljana.milic@gradzvornik.org
milos.ivanovic@gradzvornik.org
jelena.radulovic@gradzvornik.org
ana.dosic@gradzvornik.org
aleksandar.jevtic@gradzvornik.org


