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МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 

и 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана  65. Статута општине Мали 

Зворинк  (”Службени  лист општине Мали Зворник”  бр. 21/18 и 4/21), председник 

општине Мали Зворник, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

              ОДРЕЂУЈУ СЕ председник, чланови и координатор Координационог тима 

општине Мали Зворник за израду Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник у 

саставу:  

 

1. Бранко Илић, заменик начелника Општинске управе, председник тима  

2. Милан Јевтић, руководилац Одељења за финасије, општу управу и друштвене 

делатности, члан 

3. Драган Крстић, саветодавац у ПССС Лозница, члан 

4. Бранко Радић, запослени у Општинској управи на пословима пољопривреде, члан  

5. Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине 

6. Борис Катић, шеф Службе за информационе технологије, члан 

7. Млађан Црквењаш, председник Савета за развој, координатор тима  
 

 

II 

 

Задаци Координационог тима су:  

 

 организивање и координирање свим активностима у вези са израдом Стратегије 

руралног развоја, праћење редоследа и динамике активности за израду Стратегије 

руралног развоја. 

 осигуравање и заступање интереса општине и пружање информација јавности у 

процесу израде Стратегије руралног развоја 

 информисање Већа и Скупштине општине о процесу израде Стратегије руралног 

развоја   

 обезбеђивање укључености организационих јединица општинске управе, 

односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за 

израду Стратегије руралног развоја  

 осигуравање директне везе са општинским  плановима, пројектима и буџетом 

 предузимање корективних мера, по потреби, у циљу успешне израде Стратегије 

руралног развоја 

 

Задаци координатора су нарочито: 

 

 припрема предлога за координациони тим о обухвату и начину функционисања 

партнерског форума 



 представљање координационог тима на састанцима и у процесу јавне расправе о 

Нацрту Стратегије руралног развоја 

 извршавање других задатака по налогу координационог тима 

 

 

Члан 3. 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници општине 

 

Члан 4. 

 

Решење доставити именованом председнику, координатору, члановима тима, 

руководиоцима тематских радних група и архиви 

 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Зоран Јевтић, с.р. 

 


