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1. ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК И ИНФОРМАТОРУ O 

РАДУ 
 

1.1. Основни подаци 

Назив органа: Општина Мали Зворник 

Седиште органа: Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38 тел: +381 (0)15 471 300 

+381 (0)15 7195 188 

факс: + 381 (0)15 471 885 

Матични број: 07170874 

ПИБ: 102143310 

Рачун: 840-88640-85, Управа за трезор 

Електронска адреса: opstinamalizvornik@gmail.com  

Веб сајт: www.malizvornik.ls.gov.rs 

Радно време општине Мали Зворник: 7.00 – 15.00 часова 

 

1.2. О општини Мали Зворник 

Општина Мали Зворник (у даљем тексту: Општина) је јединица локалне самоуправе у којој 
грађани остварују право на локалну самоуправу, непосредно и преко својих слободно изабраних 
одборника. 

Статут општине Мали Зворник је највиши правни акт Општине као јединице локалне 
самоуправе. 

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине управљају 
пословима локалне самоуправе у складу са Уставом, законом и Статутом. 

Територију општине чине насељена места, односно подручја катастарских општина које 
улазе у састав Општине, у складу са Законом и то: 

 

Редни број Насељено место Катастарска општина 

1. Брасина Брасина 

2. Будишић Будишић 

3. Велика Река Велика Река 

4. Вољевци Велика Река 

mailto:opstinamalizvornik@gmail.com
http://www.malizvornik.ls.gov.rs/
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5. Доња Борина Доња Борина 

6. Доња Трешњица Доња Трешњица 

7. Мали Зворник Мали Зворник 

8. Радаљ Радаљ 

9. Сакар Сакар 

10. Цулине Цулине 

11. Читлук Читлук 

12. Амајић Читлук 

 

Називи насељених места и катастарских општина могу се давати и мењати у складу са 
законом. 

Општина има својство правног лица. Седиште Општине је у Малом Зворнику у улици 
Краља Петра I број 38. 

Органи Општине имају печат округлог облика који садрже: Грб Републике, око којег је 
исписан текст на српском језику, ћирилицом: Република Србија, Општина Мали Зворник и назив 
органа. 

У Општини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо. Општина има своје 
симболе, има свој празник и крсну славу. 

Општина има свој празник - Дан општине. Дан општине Мали Зворник је 17. септембар. 

Дан општине утврђује се посебном одлуком Скупштине општине. Општина може да 
обележава и друге значајне датуме, што се регулише одлуком Скупштине општине. 

Насељена места могу имати своје празнике који се утврђују статутом месне заједнице или 
посебном одлуком, на које сагласност даје Скупштина општине. 

 

1.3. Информатор о раду општине Мали Зворник 

Информатор о раду општине Мали Зворник (и даљем тексту: Информатор) објављује се 
сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 57/07, 104/2009, 36/2010 и 105/21) и Упутства за израду и 
објављивање Информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', бр. 68/10 и 10/22-
др. упуство). 

Информатор је први пут објављен 2007. године у штампаном облику. 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања 
права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.Сврха објављивања 
Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или 
којима располаже општинска управа општине Мали Зворник у оквиру делокруга свог рада. 

Информатор се објављује у електронској верзији путем објављивања на интернет 
презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs и може се наћи на посебном 
банеру на почетној страници презентације. 

Одговорно лице за тачност и потпуност података из Информатора о раду општине Мали 
Зворник је Маризела Андрић, дипл. правник, начелник Општинске управе. 

Контакт подаци: Маризела Андрић 

Тел: 015/471-300, Е-пошта: nacelnik@malizvornik.ls.gov.rs 

 

http://www.malizvornik.ls.gov.rs/
mailto:nacelnik@malizvornik.ls.gov.rs
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         За правилну израду и редовно ажурирање Информатора о раду старa се: Весна Илић, 
дипл. правник, Тел: 015/7195188, лок.110, Е-пошта: vesna.ilic@malizvornik.ls.gov.rs 

 
         За редовно објављивање Информатора на веб-презентацији општине Мали Зворник, 
стара се:Борис Катић, систем администратор, Тел: 015/7195195, E-пошта: 
administrator@malizvornik.ls.gov.rs 

 
Општина Мали Зворник ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у 

Информатор, снимити му Информатор на одговарајући медиј (нпр. УСБ прикључак), односно 
снимити му Информатор на медиј општине Мали Зворник (нпр. компакт диск) или му 
одштампати примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова. 

Увид у Информатор, снимање или добијање штампане верзије Информатора, може се 
обавити у канцеларији бр. 10 зграде Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. 

Информатор се у електронском облику може преузети са веб адресе Информатора (линк: 
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/informator-o-radu/) 

Коришћење података из Информатора је слободно, а при копирању делова текста из 
информатора у документ који се објављује или представља другим лицима као свој, наводи се 
извор информације. 

Информатор је последњи пут ажуриран у јануару  2021. године. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

2.1. Општински органи 

Општина је у Србији основна територијалана јединица локалне самоуправе, која се 
образује за једно или више насељених места, а може бити образована и за део насељеног 
места. 

Општина остварује своје надлежности на основу Устава, закона и статута општине и има 
право да се бави свим питањима од локалног интереса, осим оних питања која су додељена у 
надлежност неком другом нивоу власти. 

Послови општине су послови самосталне надлежности и пренесени послови државне 
управе. 

Послове из надлежности Oпштине Мали Зворник (у даљем тексту: Општина) обављају 
следећи органи: 

 Скупштина општине 

 Председник општине 

 Општинско веће 

 Општинска управа 

 

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и 
Статутом Општине. 

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање 
послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из 
надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, 
врши председник Општине. 

mailto:vesna.ilic@malizvornik.ls.gov.rs
mailto:%20administrator@malizvornik.ls.gov.rs
mailto:%20administrator@malizvornik.ls.gov.rs
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/informator-o-radu/
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Органи 
општине Мали 

Зворник 

Скупштина 
општине 

председник 
општине 

Општинско 
веће 

Општинска 
управа 

Председник СО 
заменик 

председника 
општине 

Председник Начелник ОУ 

заменик 
предедника СО 

Заменик 
председника 

Организационе 
јединице 

Секретар СО 5 чланова 

29 одборника 

радна тела 

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност, надлежна је Скупштина 
општине. 

 

2.2. Графички приказ органа општине Мали Зворник 
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Скупштина 
општине

Секретар 
скупштине

Одборници
Стална и 

повремена 
радна тела

Председник 
скупштине

Заменик 
председника 

скупштине

Општинска управа

Одељење за привреду, 
урбанизам и инспекцијске 

послове

Одсек за инспекцијске 
послове

Одсек за евиденцију и 
управљање имовином

Служба за стручне 
послове органа 

општине

Служба за односе са 
јавношћу

Одељење за финансије, 
општу управу и друштвене 

делатности 

Одсек за друштвену 
бригу о деци и 

људским ресурсима

Служба за одржавање 
зграде

Служба буџета

Служба за 
информационе 
технологије (IT)

Одељење за локалну 
пореску администрацију
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општине

Служба буџетске 
инспекције

Служба интерне 
ревизије

Главни урбаниста

Општинско 
правобранилаштво
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2.3. Наративни приказ органа општине Мали Зворник 

 

2.3.1 Скупштина општине Мали Зворник 

 

Скупштина општине Мали Зворник је највиши орган Општине који врши основне 
надлежности локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом. 

Скупштина општине у складу са законом: 

1. доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине; 

2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такси и накнада; 

4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне 
планове и друге планске документе, у складу са законом; 

5. доноси просторни и урбанистички план Општине; 

6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 

7. бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, 
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 
одлуке о самодоприносу; 

9. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 

10. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим Статутом, даје сагласност на законом одређене 
опште и друге правне акте и радње  јавног предузећа, односно друштва капитала, ради 
заштите општег интереса; 

11. оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, 
основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, 
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање; 

12. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 
сагласност на Статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом 
и оснивачким актом; 

13. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте у складу са 
законом; 

14. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

15. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

16. бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине, бира 
заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 

17. именује и разрешава главног урбанисту; 

18. усваја Кадровски план; 

19. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 
комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне 
делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или 
предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово 
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спровођење; 

20. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта, одлучује 
о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине; 

21. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, 
акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну 
стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова  од 
јавног интереса у области становања; 

22. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину 
закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног 
простора, у складу са законом и другим актима Општине; 

23. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 

24. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној 
својини Општине; 

25. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине; 

26. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 

27. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 

28. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите 
животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са 
стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну 
накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

29. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака 
другој култури; 

30. доноси програм развоја туризма  у складу са стратегијом; утврђује висину боравишне 
таксе на територији Општине; 

31. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује 
стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

32. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује 
држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 

33. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за 
рекреацији, укључујући и купање; 

34. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији 
Општине, може основати канцеларију за младе; 

35. доноси програм и план енергетске ефикасности; 

36. уређује поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Општине, 
заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу 
права својине на другог носиоца права јавне својине; 

37. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа 
и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

38. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, 
јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

39. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности 
Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

40. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приатног партнерства, даје сагласност 
на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење 
председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 
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41. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и 
спасавања; 

42. образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру; 

43. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 

44. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

45. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена 
комуналних услуга, у складу са законом; 

46. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за децу из материјално угрожених породица; 

47. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни 
дуг; 

48. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

49. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

50. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 

51. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 
Општине, 

52. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у 
корист Општине; 

53. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу; 

54. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

55. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама; 

56. информише јавност о свом раду; 

57. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

58. може да организује службу правне помоћи грађанима; 

59. уређује организацију и рад мировних већа; 

60. утврђује празник Општине; 

61. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

62. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних 
звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 

63. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места; 

64. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних 
служби чији је оснивач или већински власник Општина; 

65. разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 

66. разматра извештај о раду локалног омбудсмана; 

67. разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору; 

68. усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 

69. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

70. обавља и друге послове утврђене законом овим Статутом. 
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Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном 
у три месеца. 

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Председника општине, 
Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења 
захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења 
захтева. 

Ако председник Скупштине не закаже седницу у датом року, седницу може заказати 
подносилац захтева, а председава јој одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не 
постоји кворум потребан за рад а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује 
Скупштина. 

Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине одговоран је 
Председник Скупштине. 

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава 
информисања, овлашћени представници предлагача, представници државних органа, јавних 
предузећа, установа, служби и месних заједница чије присуство председник Скупштине општине 
одобри. 

  

Председник Скупштине општине Мали Зворник 

 

Скупштина општине има Председника Скупштине, који се бира из реда  одборника. 

Председник Скупштине општине Мали Зворник је:  

Радован Тадић, дипломирани правник  

Тел: 065/83-62-818 

e-mail: radovan.tadic@malizvornik.ls.gov.rs 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним 
седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о 
остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге 
послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. 

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине 
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

 

Заменик председника Скупштине општине Мали Зворник 

 

      Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и   председник 
Скупштине. 

Скупштина општине Мали Зворник тренутно нема изабраног заменика председника 
Скупштине. 

 

 

 

mailto:radovan.tadic@malizvornik.ls.gov.rs
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Секретар Скупштине општине Мали Зворник 

 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са 
сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине општине је  

Слађана Марковић, дипломирани правник.  

Канцеларија број: 21  

Тел: 064/558-5657 

e-mail: markovic.sladana@yahoo.com 
 
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и 

може бити поново постављен. 
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, 

разрешити секретара и пре истека мандата. 

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик 
секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима 
као и секретар. 

 

Одборници Скупштине општине Мали Зворник 

 

Скупштина општине има 29 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима 
тајним гласањем у складу са законом и овим Статутом. Одборници се бирају на период од 4 
године. 

Изабрани одборници дају свечану изјаву потписивањем свечане изјаве која гласи: 
''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине придржавати Устава, закона и Статута 
и да ћу часно и непристрасно вршити дужности одборника руководећи се интересима 
грађана''. 

Скупштина може одлучити да одборници поред свечане изјаве потпишу Етички кодекс 
понашања функционера локалне самоуправе у Србији. 

Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује односно 
поставља Скупштина општине. 

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу 
рада мирују му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала односно поставила 
Скупштина општине престаје функција на коју су именовани односно постављени. 

Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује 
сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку. 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом 
није друкчије одређено. 

Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја одборника када одлучује: 

 о доношењу Статута и изменама Статута, буџета и урбанистичких планова; 

 о расписивању саветодавног и другог референдума за подручје општине; 

mailto:markovic.sladana@yahoo.com
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 о сарадњи у областима од заједничког интереса са другим јединицама локалне 
самоуправе као и одговарајућим територијалним заједницама и јединицама локалне 
самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз 
поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са 
Уставом.; 

 утврђивању назива улица, тргова, градске четврти, засеока и других делова насељених 
места, и уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове 
локалне самоуправе; 

 о Програму развоја Општине и појединих делатности; 

 о дугорочном јавном задуживању Општине; 

 о образовању и укидању месних заједница и других организационих јединица, уз 
претходно прибављено мишљење грађана. 

 другим случајевима предвиђеним законом и овим Статутом. 

 

 

Одборници СО Мали Зворник 

                                                 

Р. 
Бр. 

Име и презиме Звање Изборна листа 

1. Радован Тадић Дипломирани правник 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

2. Драган Савић Предузетник 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

3. Тања Перић Саобраћајни техничар 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

4. Слађана Јокић Дипломирани економиста 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

5. Милош Радојчић Дипломирани правник 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

6. 
Драгана 
Несторовић 

Дипломирани економиста 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

7. Лидија Стојановић Дактилограф 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

8. Јован Антонић Машин бравар 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

9. Светлана Тадић Учитељ 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

10. Милена Петковић Кројач 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

11. 
Александар 
Средојевић 

Економски техничар 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

12. Александар Андрић 
Професор физичког 
васпитања и спорта 

Александар Вучић - За нашу 
децу 

13. Мевлудин Карић Возач 
Александар Вучић - За нашу 
децу 
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14. Јела Врачевић Домаћица 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

15. Миљана Јовановић Дипломирани економиста 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

16. Миленко Јовић Пензионер 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

17. Владан Тодоровић Саобраћајни техничар 
Александар Вучић - За нашу 
децу 

18. Милош Милић Саобраћајни техничар 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

19. Богдан Дукић Дипломирани економиста 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

20. 
Др. Марко 
Стевановић 

Доктор стоматологије 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

21. 
Др. Гордана 
Цмиљановић 

Спец. опште медицине 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

22. Весна Самарџић Предузетник 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

23. Жељко Илић Ветеринарски техничар 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

24. Милијана Радојчић Медицинска сестра 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије 

25. Раде  Мишић 
Аутомеханичар 
специјалиста 

Др.  Војислав Шешељ - Српска 
Радикална Странка 

26. Горан Видаковић Дипломирани економиста 
Александар Шапић- Победа за 
Мали Зворник 

27. Др. Милан Лукић Доктор стоматологије 
Група грађана Снага народа - Др 
Милан Лукић 

28. 
Александар 
Деспотовић 

Књижњичар 
Група грађана Снага народа - Др 
Милан Лукић 

29. Љиљана Тохољ Дипломирани економиста 
Група грађана Снага народа - Др 
Милан Лукић 

 

                      Стална и повремена радна тела Скупштине општине 

 

Ради разматрања питања из њене надлежности, Скупштина општине оснива комисије, 
одборе и савете као стална или повремена тела. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине 
и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. 

Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог 
одборничких група, ако законом, одлуком о образовању радних тела или овим статутом није 
другачије предвиђено. 

За чланове и председнике радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани. 

Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, 
формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 
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РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
СТАЛНА РАДНА ТЕЛА 

 

1) КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА 

 
1. МЛАДЕН МИЋИЋ из Радаља, за председника 

2. ВЛАДИМИР ПАШЋАН из Малог Зворника, за члана 

3. АНДРИЈА ИЛИЋ из Малог Зворника, за члана 

4. ЗОРАН НИКОЛИЋ из Радаља, за члана  

5. БОРИС ВУЧЕТИЋ  из Малог Зворника, за члана 

6. РАНКО РИСТАНОВИЋ из Доње Борине, за члана 

7. БРАНКО ЈОВИЋ из Радаља, за члана 

8. БОШКО АТАНАЦКОВИЋ из Доње Борине, за члана 

9. МИЛЕНКО МИЈАТОВИЋ из Малог Зворника, за члана 
 
 

2) МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА 

 
1. ТАЊА ПЕРИЋ из Брасине, за председника 

2. МИЛЕНА ПЕТКОВИЋ  из Доње Борине, за заменика 

3. ЈЕЛА ВРАЧЕВИЋ из Цулина, за члана 

4. ГОРАН ВИДАКОВИЋ из Малог Зворника, за члана 

5. ДР МАРКО СТЕВАНОВИЋ  из Малог Зворника, за члана   
 

 

3) КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ 
 

1. ЈОВАН АНТОНИЋ из Брасине, за председника 

2. СВЕТЛАНА ТАДИЋ из Доње Трешњице, за заменика 

3. ДИЈАНА ДАНГИЋ из Малог Зворника, за члана 

4. ДРАГАНА ЋИРКОВИЋ МИЛОШЕВИЋ  из Малог Зворника 

5. ДР ГОРДАНА ЦМИЉАНОВИЋ  из Малог Зворника, за члана 
 

 

 

4) КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 

 
1. МИЛЕНКО ЈОВИЋ из Радаља  , председника  

2. АЛЕКСАНДАР СРЕДОЈЕВИЋ из Радаља, заменик председник, 

3. ВЛАДАН ТОДОРОВИЋ из Велике Реке, члан 

4. ГОРАН ВИДАКОВИЋ  из Малог Зворник, члан 

 
 

ПОСЕБНА СТАЛНА РАДНА ТЕЛА 

 
1) САВЕТ ЗА МЛАДЕ 
. 

1. ЉУБИША РАДОВИЋ  из Малог Зворника, председник, 

2. АЛЕКСАНДРА ТОШИЋ из Брасине,  заменик  председника, 

3. ВЛАДИМИР ВУЧЕТИЋ из Малог Зворника, члан 

4. АНДРИЈАНА ТОМИЋ из Цулина, члан и  
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5. МИЛИЦА САВИЋ из Велике Реке, члан. 

 

2) КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

1. БИЉАНА КОЈИЋ из Радаља, председник 

2. СЛАВОЈКА СПАСЕНОВИЋ из Доње Трешњице, заменик председника 

3. МИЛАН ИЛИЋ из Радаља, члан 

4. ДЕЈАН РАДИЋ из Малог Зворника, члан   

5. ЗОРА БОЈИЋ из Будишића, члан 

 
3) САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

1.  Дивна Трифуновић из Велике Реке, председник, (представник лок. самоуп.);  

2.  Слободан Несторовић из Радаља, заменик председника, (представник лок. самоуп.);  

3.  Данијела Ракић  из Велике Реке, члан, (представник из реда пацјената);  

4.  Милица Радојчић  из Малог Зворника, члан, (представник Дома здравља Мали Зворник);  

5. Душан Пашић из Малог Зворника, члан, (представник Републичког фонда за здравствено осигурање – 

Филијале за Мачвански округ)  

6.  Мирослав Манојловић из Шапца, члан, (представник Завода за јавно здравље Шабац)  

 

4) КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
1. Драгана Ћирковић, дипл. правник из Малог Зворника за председника,  

      -  Биљана Спасеновић, дипл. правник из Доње Трешњице, за заменика председника,  

2. Миле  Јовановић, из Радаља, за члана,  

      - Драган Јовић, из Малог Зворника,  за заменика члана, 

3. Жељко Павловић, из Брасине, за члана,  

      - Александра Лазаревић, из Малог Зворника,  за заменика члана, 

4. Данијел Глигорић, из Малог Зворника, за члана,  

      - Винка Бојић, из  Доње Трешњице, за заменика члана,  

5. Славен Јокић, из Малог Зворника, за члана,  

      - Марица Пуртић, из  Брасине, за заменика члана,  

6. Биљана Јакшић,  из Малог Зворника, за члана,  

      - Микаило Јовановић, из  Радаља, за заменика члана,  

7. Бранко Јовић, из Радаља, за члана 

      - Весна Томић, из Радаља за заменика члана, 

         -  Славица Симеуновић , дипл. правник из  Малог Зворника , за секретара,  

               - Биљана Тадић, дипл. правник из Малог Зворника, за заменика секретара. 

5) ДРУГОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

1. Драгана Малетић, дипл. правник из Брасине за председника,  

2. Биљана Којић, дипл. правник из Радаља, за члана,  

3. Марко Јокић из Малог Зворника, за члана,  

4. Милан Ћирић из Радаља, за члана,  

5. Дијана Островски из Доње Борине, за  члана и 
                    Рада Марковић, дипл. правник из Малог Зворника, за секретaра, 

 

 

6) САВЕТ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 
 

1. МЛАЂАН ЦРКВЕЊАШ из Сакара, председник 

2. АЛЕКСАНДРА ЗЕКИЋ из Велике Реке, заменик председника 

3. ЗОРАН ЗЕЉИЋ из Доњег Насеља, члан 

 

 
ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 
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1) САВЕТ  ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

1.      ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ из Малог Зворника, председник,  

2.     МИЛОШ ПОПОВИЋ из Доње Борине, заменик председника, 

3.     РАДОВАН ТАДИЋ  из Малог Зворника, члан,    

4.     ЗОРАН ЈЕВТИЋ из Сакара, члан, 

5.     МИЛОШ РАДОЈЧИЋ из Малог Зворника, члан,         

6.     ДАЛИБОР КРСТИЋ из Малог Зворника, члан,   

7.     МИЛАН ЖИВАНОВИЋ из Цулина, члан,    

8.     ЈОВАН НИКОЛИЋ из Малог Зворника, члан,    

9.     НЕБОЈША ГОШЊИЋ  из Малог Зворника, члан,    

10.   СТОЈАНКА БУГАРИН, из Малог Зворника, члан,   

11.   БИЉАНА КОЈИЋ, из Радаља, члан,   

12.   СИНИША БУРИЋ, из Малог Зворника, члан,   

13.   МИЛАН ЛУЧИЋ из Доњег Добрића, члан, представник Основног суда из Лознице 

                                                                            
 

2) КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ 

ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

1. МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ  из Доње Борине , председник,  

2. ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ из Доње Борине, заменик председника, 

 3.     ЕРМИН НЕДИЋ из Доњег Насеља, члан,  

 4.     ЗОРАН ЈЕВТИЋ  из Радаља, члан и  

 5.     ИЛИНКА ЈОКОВИЋ  из Сакара, члан 

3) ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

1. МАРКО ЈОКИЋ из Малог Зворника    
2. МИЛАН ОСТОЈИЋ из Малог Зворника  
3. РАДЕНКО ПАНТЕЛИЋ из Сакара       
4. НЕВЕНА КРСТИЋ из Бање Ковиљаче 
5. НЕНАД ВУЧЕТИЋ, из Малог Зворника    

 

4) КОМИСИЈА ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА 

     
1. ДРАГИЦА ТЕОДОРОВИЋ из Радаља, председник 

 

2. НАТАША ДЕСПОТОВИЋ из Доње Борине, члан 

 

3. ВЕСНА ПОЧУЧА из Малог Зворника, члан 

 

5) КОМИСИЈА ЗА ОБРАДУ И КОНТРОЛУ ЗАХТЕВА ПОДНЕТИХ ПО ПРОГРАМУ 

МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

1. За Председника: 
- ДРАГАН КРСТИЋ из Доње Борине 

2. За чланове: 
- СЛАВКО ВУЛЕТИЋ из Велике Река 

- ВЕСНА САВИЋ из Малог Зворника 

- ЂОРЂЕ ЈОКОВИЋ из Сакара 
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- СУМЕЈЛА КАРИЋ из Малог Зворника 

- КАТАРИНА КРСТИЋ из Брасине 

- СВЕТЛАНА ВУКИЋ из Брасине 

 

6) КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 
         1.  Биљана Спасеновић, дипломирани правник из Малог Зворника, председник комисије 

- Зорана Мићић, наставник математике из Малог Зворника, заменик председника 

         2.   Милада Мишић Обрадовић, текстилни техничар из Брасине, члан комисије 

-   Катарина Крстић, фризер из Брасине, заменик члана 

3. Младен Петровић, инжењер машинства из Малог Зворника, члан комисије 

- Слободан Ракић, дипломирани економиста из Велике Река, заменик члана 

 

 

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 
 

1) КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

1. ВЕРАН МЛАДЕНОВИЋ из Лознице, председника 

2. МИТАР ИГЊАТОВИЋ из Брасине, заменик председника 

3. ДРАГАН ЧИКАРИЋ из Малог Зворника, члан 

4. ЗЛАТОМИР ВУКАШИНОВИЋ из Доње Борине, члан 

5. ЉИЉАНА РАДИЋ из Малог Зворника, члан 

6. СЛАВОЉУБ НИКОЛИЋ, представник Министарства  

7. СЛОБОДАН ГАЈИЋ, представник Министарства 

 

 

2) КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
  

 

1. Драган Крстић, из Доње Борине, председник, 

2. Весна Љубинац, из Малог Зворника, заменик председника, 

3. Ђорђо Јоковић,  из Сакара, члан и 

4. Зоран Јездимировић, из Радаља 

 

 

3) КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
  

1. Бранко Радић из Малог Зворника, председник 

2. Мирјана Ивановић  из Малог Зворника, члан 

3. Милан Илић  из Радаља, члан и 

4. Миломир Петровић из Доња Борина, члан. 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 
 

У Изборну комисију општине Мали Зворник у сталном саставу именују се: 
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1. Драгана Ћирковић Милошевић из Малог Зворника, дипломирани правник, Председник-представник 

Александар Вучић – За нашу децу; 

 

- Љиљана Пајић Петровић из Малог Зворника,  дипломирани правник, Заменик председника -  представник 

Александар Вучић – За нашу децу;  

 

2. Александар Алексић из Брасине, представник Александар Вучић – За нашу децу, за члана 

 

- Мирјана Ранков из Цулина, представник Александар Вучић – За нашу децу, за заменика члана 

 

3. Милан Мишић из Брасине, представник Александар Вучић – За нашу децу, за члана; 

 

-Марица Пуртић  из Брасине, представник Александар Вучић – За нашу децу, за заменика члана 

 

4. Неђо Тодоровић из Велике Реке, представник Александар Вучић – За нашу децу, за члана; 

 

-Милан Гајић из Цулина, представник Александар Вучић – За нашу децу, за заменика члана 

 
5. Светислав Молеровић из Малог Зворника,  представник Социјалистичке партије Србије, за члана 

 
- Цвијета Стевановић из Малог Зворника,  представник Социјалистичке партије Србије, за заменика члана 

 

6.  Вељко Бојић из Сакара,  представник Социјалистичке партије Србије, за члана 

 

- Милош Николић из Радаља,  представник Социјалистичке партије Србије, за заменика члана 

 

7. Раденко Врачевић из Малог Зворника,  представник Социјалистичке партије Србије, за члана 

 

-Обрад Арсеновић из Малог Зворника,  представник Социјалистичке партије Србије, за заменика члана 

 

8. Раде Радојчић  из Радаља, представник Социјалдемократска партија Србије- група грађана, за члана; 

 

-Дајана Остојић из Малог Зворника,  представник Социјалдемократска партија Србије- група грађана, за 

заменика  члана; 

 

9. Љубинка Деспотовић из Малог Зворника, представник Група Грађана „Снага народа- др.Милан Лукић “  

за члана; 

 

- Крсмановић Миланка из Доње Борине, представник Група Грађана „Снага народа- др.Милан Лукић “   

за заменика члана; 

 

 За Секретара Изборне комисије именује се: 

- Биљана Спасеновић из Малог Зворника, дипломирани правник; 

За Заменика секретара Изборне комисије именује се: 

- Дијана Дангић из Малог Зворника, дипломирани правник; 

 

 

 

КОМИСИЈЕ КОЈЕ ИМЕНУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
        

КОМИСИЈА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

 
Председник: 

1. Славица Симеуновић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи 

Чланови: 

      2. Драгица Лазић, правник, запослена у Општинској управи 
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      3. Весна Илић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи 

      4. др Милица Радојчић, представник Дома здравља у Малом Зворнику 

      5. Слободан Ракић, дипломирани економиста, запослен у Општинској управи 

 

 
 

УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ 
 

        Управни одбор Библиотеке ''17 септембар'' Мали Зворник 
 

1. Љиљана Ристановић из Радаља, председник, на предлог Скупштине општине, 

2. Милоје Илић из Радаља, заменик председника, на предлог Скупштине општине, 

3. Марта Живановић  из Амајића, члан, на предлог Скупштине општине, 

4. Белма Арифовић  из Малог Зворника, члан,  на предлог Скупштине општине и  

5. Љиљана Боровина  из Малог Зворника, члан, представник из реда запослених. 

 

Надзорни одбор Библиотеке ''17 септембар'' Мали Зворник 

 
1. Александра Тошић, из Малог Зворника, председник, на предлог Скупштине општине, 

2. Винка Бојић,  из Доње Трешњице, члан, на предлог Скупштине општине и 

3. Бранка Врачевић, из Малог Зворника, члан, представник из реда запослених. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Управни одбор Центра за социјални рад 

''Мали Зворник'' у Малом Зворнику 

 
1. Иван Тешић  из Сакара, председник, представник Скупштине општине,  

2. Миодраг Васић из Доње Трешњице, заменик председника, представник Скупштине општине, 

3. Младен Суботић  из Малог Зворника, члан, представник Скупштине општине, 

4. Ивана Белензадић  из Лознице, члан, представник по предлогу запослених, 

5. Лазарела Велимировић  из Малог Зворника, члан, представник по предлогу запослених. 

 

Надзорни одбор Центра за социјални рад 

''Мали Зворник'' у Малом Зворнику 

 
1. Зора Митровић, из Велике Реке, председник, представник Скупштине општине, 

2. Мирјана Живановић, из Сакара, члан, представник Скупштине општине и 

3. Весна Вићентић, из Малог Зворника, члан, представник по предлогу запослених.  

 

_______________________________________________ 

 

 Управни одбор Туристичке организације  

општине Мали Зворник 
 

1. Горан Радић, из Сакара, председник, 

2. Гордана Максић, из Брасине, члан, 

3. Мирољуб Јевтић, из Малог Зворника, члан  

4. Славиша Јокић, из Малог Зворника, члан 

5. ____________________________________________ 
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Надзорни одбор Туристичке организације 

општине Мали Зворник 

 
1. Весна Почуча, из Малог Зворника, председник  

2. Ђорђе Готовац, из Малог Зворника, чла 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  

''Дрина'' Мали Зворник 

1.  ДРАГАН СИКИРИЋ из Радаља, председник 

 3. МИРЈАНА ИВАНОВИЋ из Малог Зворника, члан, представник запослених 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Управни одбор Установе за предшколско васпитање 

 и образовање деце ''Црвенкапа'' Мали Зворник  

 
 

1. Снежана Николић , васпитач из Радаља, члан, представника из реда запослених, 

2. Јелена Илић, васпитач из Малог Зворника, члан, представника из реда запослених, 

3. Јована Несторовић, васпитач из Радаља, члан, представника из реда запослених, 

4. Гордана Врачевић, професор српског језика и књижевности из Малог Зворника, члан,  

представника из реда родитеља, 

5. Марина Вучетић, туристички техничар  из Радаља, члан, представника из реда родитеља, 

6. Вера Пашћан, дипломирани психолог из Малог Зворника, члан, представника из реда родитеља, 

7. Биљана Јакшић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе, 

8. Валентина Јекић из Доње Борине, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9. Биљана Тадић  из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе. 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

ШКОЛСКИ ОДБОРИ 

 
ШКОЛСКИ ОДБОР СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК  

 

1.  Марица Милутиновић из Малог Зворника, члан, представник запослених, 

2.  Слободанка Павић из Малог Зворника, члан, представник запослених, 

3.  Весна Ивановић Томић из Лознице, члан, представник запослених, 

4.  Далибор Крстић из Малог Зворника, члан, представник родитеља, 

5.  Наташа Николић из Малог Зворника, члан, представник родитеља, 

6.  Неџад Кржавић из Малог Зворника, члан, представник родитеља, 

7. Милан Остојић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе, 

8.  Марица Лукић из Сакара, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9. Александра Лазаревић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе. 
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ШКОЛСКИ ОДБОР ОШ ''БРАЋА РИБАР'' ДОЊА БОРИНА 
 

1.  Станковић Зоран из Радаља, члан, представник запослених, 

2.  Славка Илић из Малог Зворника, члан, представник запослених, 

3.  Милосав Марковић  из Доње Борине, члан, представник запослених, 

4.  Данијела Мијовић из Доње Борине, члан, представник родитеља, 

5.  Катарина Крстић из Доње Борине, члан, представник родитеља, 

6.  Гордана Јефтовић из Брасине, члан, представник родитеља, 

7. Митар Видовић из Доње Борине, члан, представник јединице локалне самоуправе, 

8.  Јокић Ранко из Брасине, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9. Зорица Антонић из Брасине, члан, представник јединице локалне самоуправе. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР ОШ ''СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ'' РАДАЉ 
 

 

1.  Анђелко Тешмановић из Лознице, члан, представник запослених, 

2.  Драгана Радић из Радаља, члан, представник запослених, 

3.  Јелена Богдановић из Доње Борине, члан, представник запослених 

4.  Снежана Лукић из Радаља, члан, представник родитеља, 

5.  Зоран Петровић из Радаља, члан, представник родитеља, 

6.  Бојана Јездимировић из Радаља, члан, представник родитеља, 

7.  Драгица Теодоровић из Радаља, члан, представник јединице локалне самоуправе, 

8.  Данијела Радић из Радаља, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9.  Снежана Николић из Радаља, члан, представник јединице локалне самоуправе. 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

1.  Татјана Ђурић из Малог Зворника, члан, представник запослених, 

2.  Љиљана Новаковић из Малог Звпрника, члан, представник запослених, 

3.  Светлана Николић из Радаља, члан, представник запослених, 

4.  Миленко Томић из Малог Зворника, члан, представник родитеља, 

5.  Биљана Савић из Малог Звпрника, члан, представник родитеља, 

6.  Данијела Бунијевац  из Малог Зворника, члан, представник родитеља, 

7. Александра Врачевић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе, 

8. Владан Младеновић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9. Гордана Вељовић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР ОШ ''МИЛОШ ГАЈИЋ'' АМАЈИЋ 
 

1.  Наташа Вучетић из Амајића, члан, представник запослених, 

2.  Предраг Спасојевић из Бање Ковиљаче, члан, представник запослених, 

3.  Маријана Николић из Радаља, члан, представник запослених, 

4.  Љиљана Миросављевић из Амајића, члан, представник родитеља, 

5.  Урош Лазић из Амајића, члан, представник родитеља, 

6.  Маријана Тадић из Доње Трешњице, члан, представник родитеља, 

7. Драгица Вучетић из Малог Зворника, члан, представник јединице локалне самоуправе 

8. Маринко Којић  из Доње Трешнице, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9.  Душица Вујић из Доње Трешнице, члан, представник јединице локалне самоуправе. 
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___________________________________________________________________________ 

 
ШКОЛСКИ ОДБОР ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ВЕЛИКА РЕКА 

 

 

1.  Жељка Танасковић из Доње Борине, члан, представник запослених, 

2.  Ружа Петковић из Велике Реке, члан, представник запослених, 

3.  Драган Чикарић  из Велике Реке, члан, представник запослених, 

4.  Споменка Дамњановић из Велике Реке, члан, представник родитеља, 

5.  Бојана Лазић из Велике Реке, члан, представник родитеља, 

6.  Марија Лукешевић из Велике Реке, члан, представник родитеља, 

7.  Драго Ракић из Велике Реке, члан, представник јединице локалне самоуправе, 

8.  Милена Савић из Велике Реке, члан, представник јединице локалне самоуправе и 

9.  Јелена Самарџић из Велике Реке, члан, представник јединице локалне самоуправе 

 

 

 

ЛОКАЛНИ САВЕТ РОДИТЕЉА 

 
У Локални савета родитеља, за школску 2021/2022.годину, именују се: 

 

1. Рада Лазић из Радаља – као представник Савета родитеља  Основне школе ,,Стеван Филиповић“ 

Радаљ 

2. Славиша Ћирић  из Радаља – као заменик представник Савета родитеља  Основне школе ,,Стеван 

Филиповић“ Радаљ 

3. Јелена Петровић из Доње Трешњице – као представник Савета родитеља  Основне школе ,,Милош 

Гајић“ Амајић  

4. Гордана Тодоровић из Читлука – као заменик представник Савета родитеља  Основне школе ,,Милош 

Гајић“ Амајић  

5. Јадранка Раданов из Велике Реке – као представник Савета родитеља  Основне школе ''Никола Тесла'' 

из Велике Реке 

6. Светлана Средојевић из Велике Реке – као заменик представник Савета родитеља  Основне школе 

''Никола Тесла'' из Велике Реке 

7. Далибор Крстић  из Малог Зворника – као представник Савета родитеља  Средње школе Мали 

Зворник 

8. Милан Јовић из Каракаја – као  представник Савета родитеља  Основне школе ,,Бранко Радичевић“ 

Мали Зворни 

9. Весна Бонсиловић из Малог Зворника – као заменик представник Савета родитеља  Основне школе 

,,Бранко Радичевић“ Мали Зворник 

10. Тања Којић из Доње Борине – као  представник Савета родитеља  Основне школе  ,,Браћа Рибар“ 

Доња Борина 

11. Невена Алексић из Доње Борине – као заменик представник Савета родитеља  Основне школе  

,,Браћа Рибар“ Доња Борина 

12. Марта Живановић из Амајића – као  представник Савета родитеља  Предшколске 

установе,,Црвенкапа“ Мали Зворник 

13. Марина Перић из Малог Зворника – као заменик представник Савета родитеља  Предшколске 

установе,,Црвенкапа“ Мали Зворник 

 

2.3.2 Председник општине 

Председник општине је извршни орган општине и бира га Скупштина општине из реда 
одборника Скупштине општине. 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине. Кандидат 
за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника Општине из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине. 
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Председнику општине и Заменику председника избором на ове функције престаје мандат 
одборника у Скупштини општине. 

Председник општине и Заменик председника су на сталном раду у Општини. 

Председник општине: 

1) представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу 

са законом; 
5) даје сагласност на опште акте којима се  уређују број и структура запослених у установама 

које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која 
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

6) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
7) представља Општинско веће, сазива и води његоц+ве седнице; 
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком 

Скупштине општине; 
9) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у 

складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта; 
10) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини 

Општине, у складу са законом и прописом Општине; 
11) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 
12) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини 

Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп 
тих ствари; 

13) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине; 
14) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука 

Скупштине општине; 
15) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге 

јавне службе чији је оснивач Општина; 
16) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 
17) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 
18) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом, 

командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о 
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 
20) информише јавност о свом раду; 
21) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије  ако се појединачним актом или радњом 

државног органа  или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
23) поставља и разрешава помоћнике председника Општине; 
24) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или 

елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она 
буде у могућности да се састане; 

25) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 
26) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Општине. 

 

Председник општине има Заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за 
председника Општине. 

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника 
Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника 
Општине. 
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Председник општине Мали Зворник: 

Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства 

Канцеларија број: 15 

Тел: 015/471-300 – централа 

Заменик председника општине Мали Зворник:  

Милисав Деспотовић, стручни радник у служби јавног информисања 

Канцеларија број: 15 

Тел: 015/471-300 – централа 

 

 

 

2.3.3 Општинско веће 
 

Општинско веће је извршни орган Општине. Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као  и 5 чланова Општинског већа. 

Председник општине Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства је председник 
Општинског већа. Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове 
седнице. 

Заменик председника општине Милисав Деспотовић, стручни радник у служби јавног 
информисања је по функцији  члан Општинског већа. 

Општинско веће у складу са законом: 

 предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

 непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 
општине; 

 доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 
буџет пре почетка фискалне године (доноси се већином гласова од укупног броја чланова  
Општинског већа); 

 оснива Општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за 
интерну ревизију Општине; 

 врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 
који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које 
доноси Скупштина општине; 

 решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа 
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

 прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора 
на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе 
плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежости Општине; 

 прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији 
је оснивач Општина; 

 подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

 усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

 предлаже  акта које доноси Скупштина општине  ради заштите општег интереса у јавном 



 

  Страна 27 од 107 
  

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

 стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

 поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

 поставља Општинског правобраниоца; 

 доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, 
усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине 
са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању  
цивилне заштите и јединица опште намене и обављају и друге послове одређене 
законом. 

 доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и 
План заштите од удеса; 

 образује Жалбену комисију; 

 образује комисије и стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

 информише јавност о свом раду; 

 доноси пословник о  раду на предлог председника Општине; 

 врши и друге послове, у складу са законом. 

 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. 

 

 

2.3.4 Општинска управа 

 

Управне послове у оквиру права и дужности  Општине и одређене стручне  и 
административно-техничке послове  за потребе Скупштине општине, председника Општине и 
Општинског већа, врши Општинска управа. 

Општинска управа: 

 припрема  прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник општине и 
Општинско веће; 

 извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског 
већа; 

 решава у управном поступку у првом степену о правима дужностима грађана, предузећа, 
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 

 обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине; 

 извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

 обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине 
општине, Председник општине и Општинског већа; 

 пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-
материјалних послова; 

 доствља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по 
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потреби, а најмање једном годишње; 

 обавља и друге послове у складу са законом. 

 

Општинска управа је орган Општине. 

Скупштина општине Мали Зворник је Одлуком о Општинској управи образовала Општинску 
управу као јединствену службу. 

Послови Општинске управе у оквиру права и дужности општине врше основне 
организационе јединице и то: 

 Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру 

 Одељење за финансије,општу управу и друштвене делатности 

 Одељење за локалну пореску администрацију. 

 

Радом Општинске управе руководи начелник. 

У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру 
образују се као унутрашње организационе Одсек за инспекцијске послове, Одсек за 
евиденцију и управљање имовином, Служба за односе са јавношћу, Служба за стручне 
послове органа општине. 

У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности као унутрашња 
организациона јединица образује се Одсек за друштвену бригу о деци, Служба буџета, 
Служба за информационе технологије (IT) и Служба за одржавање зграде. 

 

Сагласно Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи Мали Зворник, образовано је 3 (три) основне организационе јединице, у 
којима су запослена 36 извршиoцa. 

 У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену 
процедуру систематизовано је 14 радних места. 

 У оквиру Одељења за финансије, општу управу друштвене делатности 
систематизовано је 22 радних места. 

 У оквиру одељења за локалну пореску администрацију систематизована су 4 радна 
места. 

 

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинским управама 
систематизована су и два места за постављена лица: начелника Општинске управе и заменика 
начелника Општинске управе. 

Табела са предвиђеним и стварним бројем запослених 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Предвиђени број 

запослених 
Стварни број 
запослених 

Одељење за привреду, урбанизам и 
инспекцијске послове 

14 12 

Одељење за финансије, општу управу и 
друштвене делатности 

22 18 
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Одељење за локалну пореску 
администрацију 

4 4 

начелник ОУ и заменик начелника ОУ 2 2 

Посебне организационе јединице 7 4 

УКУПНО 49 40 

 

У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет председника 

општине у складу са Законом. У Кабинету председника општине систематизована су три радна 

места и то: Шеф кабинета председника, послови урбанизма и планске документације и послови 

локалног економског развоја. 

У  Општинској управи се као посебне организационе јединице образују  и Служба буџетске 

инспекције, Служба интерне ревизије и Главни урбаниста. 

У Служби буџетске инспекције систематизовано је једно радно место - Буџетски инспектор. 

У Служби интерне ревизије систематизовано је једно радно место - Интерни ревизор-

Руководилац интерне ревизије, на којем ради 1 запослени на неодређено време. 

У Служби  Главни урбаниста систематизовано је једно радно место – Главни урбаниста. 

Организација и систематизација радних места у Општинском правобранилаштву- једно радно 

место и то: Општински правобранилац. 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

3.1. Начелник Општинске управе 

Општинском управом руководи начелник Општинске управе. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на 
мандатни период од пет година. 

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима 
као начелник. 

Начелник Општинске управе: 

 представља и заступа Општинску управу

 организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова

 одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа запослених

 покреће, води, одлучује о дисциплинској одговорности и изриче дисциплинске мере 

 даје Општинском већу предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи, Општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали 
Зворник 

 обједињује и усмерава рад организационих јединица 

 решава сукоб надлежности између организационих јединица 

 даје посебна овлашћења руководиоцима организационих јединица  

 издаје, по потребни, налоге за рад свим запосленима у оквиру Општинске управе 

 доноси правилнике, наредбе, упутства и решења у складу са законом и другим општим актима 

 обавља и друге послове утврђене законом, статутом општине и дргим општим актима. 

Начелник Општинске управе општине Мали Зворник:  

Маризела Андрић, дипломирани правник 

Канцеларија бр: 15 

Тел. 015/471-300 – централа 

e-mail: nacelnik@malizvornik.ls.gov.rs 

 

3.2. Руководиоци одељења 

 

Одељењима као основним организационим јединицама у оквиру Општинске управе Мали 
Зворник руководе руководиоци одељења. 

На радно место руководилаца одељења може бити распоређено лице које има прописану 
стручну спрему, положен испит за рад у органима државне управе и најмање три године радног 
искуства у струци. 

Ближи услови за распоређивање на место руководилаца одељења утврђују се актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места (Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама 

mailto:nacelnik@malizvornik.ls.gov.rs
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општине Мали Зворник). 

Руководилац Одељења у Општинској управи: 

 руководи радом одељења/службе;

 одговоран је за законит рад одељења/службе;

 доноси и потписује акта из надлежности одељења/службе;

 одговоран је за испуњење радних дужности запослених;

 одговоран је за законит рад свих запослених у одељењу/служби којим/ом руководи;

 врши и друге послове у складу са законом или актом Скупштине општине, председника 
општине, Општинског већа и начелника Општинске управе.

 

Руководилац одељења/службе за свој рад и законит рад одељења/службе и свих 
запослених у њему/њој одговоран је начелнику Општинске управе. 

Руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности организује и 
руководи радом Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности. 

Функцију обавља Милан Јевтић, дипл. економиста  

Канцеларија број: 3 

Тел: 015/471-896 

e-mail: jevtic.milan@malizvornik.ls.gov.rs 

 

Руководилац Одељења за локалну пореску администрацију организује и руководи радом 
Одељења за локалну пореску администрацију. 

Функцију обавља Мирјана Јовановић, дипл. економиста  

Канцеларија број: 25 

Тел: 015/472-350 

e-mail: lpam.zvornik@mts.rs 

 

Руководилац   Одељења за   привреду, инспекцијске послове, урбанизам  и обједињену 
процедуру организује и руководи радом Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске 
послове. 

Функцију обавља Зоран Бркић, дипл. грађевински инжењер 

Канцеларија број: 24 

Тел: 015/472-191 

e-mail: zoran.brkic@malizvornik.ls.gov.rs 

 

3.3. Уже унутрашње организацоне јединице 

У оквиру основних организационих јединица образују се унутрашње организационе 
јединице и то: одсек и служба 

Одсек и служба организују се према пословима који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност и то: 

У Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру: 

mailto:jevtic.milan@malizvornik.ls.gov.rs
mailto:lpam.zvornik@mts.rs
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 Одсек за инспекцијске послове 

 Одсек за евиденцију и управљање имовином 

 Служба за односе за јавношћу 

 Служба за стручне послове органа општине 

 

У Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности: 

 Одсек за друштвену бригу о деци и људским ресурсима 

 Служба буџета 

 Служба за информационе технологије (IT) 

 Служба за одржавање зграде 

Шефове служби и руководиоце одсека у оквиру одељења распоређује начелник 
Општинске управе, у складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места. 

За шефове служби и руководиоце одсека може бити распоређено лице које има прописану 
стручну спрему и положен испит за рад у органима државне управе. 

Ближи услови за распоређивање шефова служби и руководиоца група утврђују се актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

Шеф службе и руководилац одсека у Општинској управи: 

 руководи радом одсека, радне групе;

 стара се о правилној примени закона и других прописа из надлежности одсека, радне 
групе;

 израђује нацрте аката из надлежности одсека, радне групе;

 стара се о испуњењу радних дужности запослених;

 врши и друге послове у складу са законом или актом Скупштине општине, председника 
општине, Општинског већа, начелника Општинске управе и начелника одељења или 
службе.

Распоређивање запослених у оквиру одељења врши начелник Општинске управе у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, 
општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник. 

 

 

4. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Рад органа општине Мали Зворник је јаван. 

Јавност рада органа општине се може искључити или ограничити у случајевима 
предвиђеним законом. 

Јавност рада органа општине Мали Зворник је предвиђен чл. 12. Статута општине Мали 
Зворник („Службени лист општине Мали Зворник “, бр. 21/18). 
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4.1. Обезбеђење јавности рада 

 

У складу са одредбама Статута општине Мали Зворник, јавност рада по правилу 
обезбеђује се: 

 Објављивањем Статута, одлука и других аката у “Службеном листу општине Мали 
Зворник”, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет 
презентације на језицима и писмима који су у службеној употреби. 

 Организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа 
Општине; 

 Путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на уобичајен 
начин (огласне табле и слично ) 

 У другим случајевима утврђеним овим Статутом и другим актима органа општине. 

Јавност се може ограничити или искључити само у случајевима предвиђеним Законом и 
актима органа општине заснованим на Закону. 

Органи општине дужни су да информације и обавештења објављују и на језицима који су у 
службеној употреби. 

Јавност у раду органа Општине може се ограничити или искључити у случајевима 
утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом. 

Органи општине Мали Зворник своје акте објављују у „Службеном листу општине Мали 
Зворник“, којег припрема и издаје Општинска управа Мали Зворник и објављује га на веб-сајту 
општине на адреси: https://www.malizvornik.ls.gov.rs/sluzbeni-list 

Запослени у Општинској управи у обавези су да носе идентификационе картице. 

 

Овлашћено лице општине Мали Зворник задужено за припрему и одговор на захтев 
странака за приступ информацијама од јавног значаја 

  
Весна Илић, дипл. правник - овлашћено лице задужено за поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја.  

Телефон: 015/7195188 локал 110 

Е-пошта: vesna.ilic@malizvornik.ls.gov.rs 

 

 

Лица овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима 
 
 

Председник општине Зоран Јевтић, Тел: 015/471-300 

Сарадник за скупштинске послове, Зорица Зељковић, Тел: 015/471-957 

 

 

4.2. Јавност рада Скупштине општине 

У складу са Статутом општине, седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада 
Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине. Позиви и материјал за 
седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања 

https://www.malizvornik.ls.gov.rs/sluzbeni-list
mailto:vesna.ilic@malizvornik.ls.gov.rs
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јавности. 

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног 
информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у 
складу са пословником Скупштине општине. 

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, 
председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од 
редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду. Скупштина 
општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и 
одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања 
дневног реда. 

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама 
Скупштине општине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. 

Представници јавног информисања се обавештавају о времену и месту одржавања 
седница као и свим осталим активностима државног органа. 

Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози 
одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о 
питањима из рада Скупштине и њених радних тела. 

Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за 
праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела. 

Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница држи без 
присуства јавности. 

Присуство седницама омогућава се на основу пријаве а одобрење даје председавајући 
органа. 

Аудио и видео снимање како објеката тако и седница одобрава председавајући органа на 
основу пријаве. 

 

                                           4.3. Анкете и јавне расправе 

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности, путем 
јавне анкете. 

Органи Општине дужни су да одрже најмање једну јавну расправу: 

 

1) у поступку припреме статута; 

2) у поступку припреме буџетa Општине (у делу планирања инвестиција); 

3) у поступку припреме стратешких планова развоја; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.  
 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном 
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта. 

Јавна расправа обавезно укључује организовање најмање једног отвореног састанка представника 
надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима 
удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли столови, трибине, презентације и сл.) и 
прикупљање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или 
електронској форми. 
           Јавна расправа се спроводи о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), а може се 
спровести и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.  
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           Јавну расправу организује Општинско веће на начин и у време које предложи орган надлежан за 
утврђивање нацрта, ако Статутом општине или посебном одлуком Скупштине општине, којом се ближе 
уређује начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе, није другачије одређено. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности 
Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 
100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи 
најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе, спроводи се у складу са прописима 
који уређују грађанску иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу, и уколико надлежно 
радно тело Скупштине општине прихвати предлог, Општинско веће организује јавну расправу, по правилу, 
на начин и у време које је у тим поднесцима предложено. 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и време трајања 
јавне расправе. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за 
учешће у јавној расправи. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Општине и на 
други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и 
нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним појединцима, 
представницима органа, организација и удружења за које сматра да су заинтересовани за акт који се 
разматра. 

О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној 
расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и 
сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање, који се уједно 
објављује на интернет презентацији Општине и на други погодан начин. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 
приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи. 

4.4. Обавештавање јавности путем интернета 

Интернет презентација Општине Мали Зворник пружа информације о раду органа 
Општине, Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и Општинске управе. 

Поред општих информација о Општини Мали Зворник, органима Општине, одлука органа 
Општине и других важнијих општинских и других аката, на интернет страници Општине се 
објављују и дневне актуелности из рада органа Општине и Општинске управе, као и друге 
информације од значаја за грађане. 

  



 

  Страна 36 од 107 
  

5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

5.1. Информације од јавног значаја 

У поступцима по захтевима грађана за приступ информацијама од јавног значаја, 
непосредно се примењује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС“, бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21). 

Информације које су поједина физичка или правна лица, невладине организације или 
представници медија, као и други тражиоци информација, током 2021. године захтевали, у 
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, углавном су се 
односили на следеће податке: о томе ко и на који начин користи имовину општине Мали 
Зворник; информације везане за поступање  инспекцијских органа у вези вируса COVID-19, 
питање око предстојећег референдума, о пројектима које спроводи општина као и правни 
основи за спровођење истих; ; о средствима утрошеним на заштиту животне средине, о јавним 
набавкама спроведеним од стране општине Мали Зворник; информације о заштити здравља и 
угрожавања животне средине, о поступцима пред органима правосуђа у којим су учествовали 
изабрани представници власти; о уговорима које је закључила општина Мали Зворник са 
трећим лицима; о јавности рада орагана општине Мали Зворник; о начину коришћења буџетских 
средстава од стране општине Мали Зворник; о раду органа Општинске управе општине Мали 
Зворник. 

 

5.2. Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

У 2021. години обрађено је укупно 39 (тридесетдевет) захтева за приступ информацијама 
од јавног значаја који су се односили на различите податке - о спроведеним поступцима јавних 
набавки; о постојању одређених служби у саставу општине Мали Зворник; о радним односима 
запослених као и о заступљности жена у органима локалне самоуправе; о трошењу буџетских 
средстава; о редовима вожње јавног градског и приградског превоза путника који су 
регистровани, тј. додељени општини Мали Зворник, подаци о стању у области спорта и 
омладине на нивоу јединице локалне самоуправе, информације у вези обављања комуналних 
делатности, о служби за пружање бесплатне правне помоћи; о средствима утрошеним на 
заштиту животне средине, као и актима органа који се на ову област односе; итд. Захтеви за 
доставу информација упућивани су писаним путем (писани захтев) или у електронском облику 
(и-мејлом). 

Током 2021. године одбијена су 2 захтева за приступ информацијама од јавног значаја а 
одбачен је 1 захтев. 

Одговори на захтеве су прослеђивани путем поште (препоручено) или у електронском 
облику (путем електронске поште - и-мејла) у зависности од захтева тражиоца информације. 

У 2021. години била је 1 жалба због одбијања захтева тражиоца информација, односно 
недобијања тражене информације. 
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5.3. Приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја у 2021. години 

 

Табела 1. Преглед Захтева за приступ информацијама од јавног значаја у 2021. год. 

 

 
Ред.бр. Тражилац информације 

Број 
поднетих 
захтева 

Бр. усвојених- 
делимично 

усвој. захтева 

Број 
одбачених 

захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. Грађани 25 24 1 0 

2. Медији 2 0 0 0 

3. 
Невладине орган. и др. 

удружења грађана 11 0 0 1 

4. Политичке странке 0 0 0 0 

5. Органи власти 0 0 0 0 

6. Остали 1 0 0 1 

УКУПНО 39 24 1 2 

 

Табела 2. Преглед жалби у 2021. години 
 

Ред. 
бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 
изјављених 

жалби 

Бр. жалби због 
непоступања по 

захтеву 

Бр. жалби 

због 

одбијања 

захтева 

Бр. жалби на 

закључак о 

одбацивању 

захтева 

Садржина 
жалбе 

1. Грађани 0 0 0 0 0 

2. Медији 0 0 0 0 0 

3. 

Невладине орган. 
и др. удружења 

грађана 

0 1 0 0 0 

4. 
Политичке 

странке 
0 0 0 0 0 

5. Oргани власти 0 0 0 0 0 

6. Остали 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 1 0 0 0 

  



 

  Страна 38 од 107 
  

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Надлежности, овлашћења и обавезе локалне самоуправе и њених органа (органа општине) 
прописани су Законом о локалној самоуправи и другим законским актима. 

Општина Мали Зворник, као локална самоуправа, је одговорна да преко својих органа у 
складу са Уставом и законом врши послове из изворног делокруга, као и поверене послове. 

Општина преко својих органа у складу са Уставом и законом: 

 доноси програме развоја; 

 доноси урбанистичке планове; 

 доноси буџет и завршни рачун; 

 утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такси и накнада; 

 уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз 
путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање 
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених рекреационих и 
других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање 
гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за 
њихово обављање; 

 стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

 спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије 
у стамбеним зградама; 

 доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 
уређења и корићења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта; 

 доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у Општини; 

 уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину 
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног 
простора; 

 стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе 
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и 
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

 уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и не 
категорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

 уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 

 уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији 
општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити 
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 

 оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 
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 оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање; 

 оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово 
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају 
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне 
заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је 
оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити обавља послове државног 
старатељства; 

 организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, 
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за 
општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је 
оснивач; 

 организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и 
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

 доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 
одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

 уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне 
дозволе за објекте локалног значаја; 

 стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 

 подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне 
таксе; 

 стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно 
време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов 
рад; 

 управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању; 

 уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 
животиња; 

 организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

 образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију 
и рад; 

 образује са другим општинама и градовима заједничке органе, предузећа, установе и друге 
службе и у складу са законом и овим Статутом. 

 помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 
потребама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и 
подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-
хуманитарним организацијама на својој територији; 

 подстиче и помаже развој задругарства; 

 организује службу правне помоћи грађанима; 

 стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 
колективних права припадника националних мањина и етничких група; 
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 утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији 
општине; 

 стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на 
територији општине, оснива телевизијске и радио- станице ради извештавања на језику 
националних мањина који је у општини у службеној употреби, као и ради извештавања на 
језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање 
представља достигнути ниво мањинских права; 

 прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

 образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и 
других општих аката из надлежности општине; 

 уређује организацију и рад мировних већа; 

 уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

 обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, 
законом и статутом. 

Поред послова из изворног делокруга општина обавља и послове који су јој законом 
поверени (нпр. Послови инспекцијског надзора и др). 

 

Финансирање послова општине 

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом и Статутом, као и за 
обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини 
припадају приходи и примања утврђени законом. 

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, 
примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. 

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви 
приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у 
складу са законом. По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о 
извршењу буџета Општине. 

За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу 
прикупљати самодоприносом. Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу 
већином гласова од укупног броја одборника. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани непосредно тајним гласањем. 

 

6.1. Председник општине  

Председник општине: 

 представља и заступа Општину; 

 предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

 наредбодавац је за извршење буџета; 

 оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 

 даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама 
које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица 
која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 
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 одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на 
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи 
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије; 

 усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

 доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком 
Скупштине општине; 

 информише јавност о свом раду; 

 подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

 врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима 
извршних органа Општине и Општинске управе. 

 

6.2. Општинско веће 

Општинско веће: 

 предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

 непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 
општине; 

 доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 
буџет пре почетка фискалне године; 

 врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 
који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које 
доноси Скупштина општине; 

 решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа 
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

 стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине; 

 поставља и разрешава начелника Општинске управе, и заменика начелника Општинске 
управе; 

 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

 информише јавност о свом раду; 

 доноси пословник о раду на предлог председника општине; 

 врши друге послове које утврди Скупштина општине. 

 

Чланови Општинског већа су: 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 

1. Зоран Јевтић, председник општине 

2. Милисав Деспотовић, заменик председника општине 
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3. Драган Николић, дипл.просторни планер 

4. Ранисав Бајуновић, просветни радник 

5. Александар Врачевић, дипл.технолог 

6. Бојан Трифуновић, електричар 

7. Зоран Јовић, електричар 

 

6.3. Општинска управа општине Мали Зворник 

Општинска управа: 

 припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и 
Општинско веће; 

 извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског 
већа; 

 решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Општине; 

 обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине; 

 извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

 обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и 
Општинско веће; 

 доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по 
потреби, а најмање једном годишње. 

Општинска управа доноси правне акте на основу закона и других прописа. 

Правним актима Општинске управе не могу се за грађане и правна лица утврђивати права 
и обавезе која нису на закону заснована. 

Општинска управа доноси следеће правне акте: одлуке, правилнике, упутства, наредбе, 
решења и закључке. 

Рад Општинске управе је доступан јавности и подложан контроли и критици грађана, у 
складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине општине. 

Запослени и постављена лица у Општинској управи дужни су да послове на остваривању и 
обезбеђивању Уставом и Законом утврђених права и интереса грађана обављају одговорно, 
савесно и ефикасно, у складу са Уставом, Законом, Статутом, одлукама Скупштине општине и 
правилима струке, не руководећи се при том својим политичким убеђењима нити их у 
обављању послова могу изражавати и заступати. 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и 
интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање 
њихових права и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа 
правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство 
грађана. 
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6.4. Опис послова и надлежности одељења Општинске управе 

Послови Општинске управе у оквиру права и дужности општине врше основне 
организационе јединице и то: 

 

6.4.1. Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену 
процедуру 

 

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру обавља 
послове који се односе на: пољопривреду, задругарство, рибарство, шумарство, водопривреду, 
туризам и угоститељство, робне резерве и снабдевање грађана , уређење, развој и обављање 
комуналних делатности, старање о обезбеђењу материјалних и других услова за трајно 
обављање комуналних делатности, праћење остваривања основних комуналних функција 
(снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина , одржавање 
зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и др. у складу са законом), прати доношење 
програма и планова комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију, врши 
надзор над обављањем комуналних делатности, води регистар улица и зграда и одређује кућне 
бројеве, стручне и административне послове из области газдовања грађевинским земљиштем и 
прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта, издаје се информација о 
локацији, и локацијска дозвола, одобрења за грађење, обезбеђује технички преглед и издавање 
употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа грађевинско 
земљиште, стамбену изградњу и одржавање стамбених зграда; изградњу, одржавање и 
коришћење локалних, не категорисаних и других путева који су у надлежности општине, улица и 
других јавних површина и објеката од значаја за општину, ван линијски превоз путника, такси 
превоз; проверу исправности техничке документације, припрему за доношење и спровођење 
урбанистичких планова, евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање 
са планским актима, издавање грађевинске дозволе за изградњу, технички преглед и издавање 
употребних дозвола за објекте за које је надлежна општина; пријем и прослеђивање 
документације Агенцији за привредне регистре у поступку регистрације предузетника и други 
послови у вези са тим; израду нацрта програма развоја мале привреде; заштиту животне 
средине, мере заштите у планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха, земљишта, шума, 
вода, биљног и животињског света, природних добара, заштиту од буке и јонизирајућих 
зрачења, заштиту од отпадних и опасних материја, држање и заштиту животиња, природна 
лековита својства у одређеним подручјима. 

У Одељењу се обављају и инспекцијски послови и то: комуналне инспекције, грађевинске 
инспекције, саобраћајне инспекције, инспекције заштите животне средине, инспекција за 
туризам просветне инспекције и други инспекцијски послови утврђени Законом и другим 
прописима, а у складу са истим. 

У Одељењу се обављају сви нормативно-правни послови из делокруга Општинске управе, 
као и послови народне одбране. 

У овом Одељењу обављају се и други послови утврђени Законом, другим прописима, 
Статутом општине и овом Одлуком. 

У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру 
образована је Служба за стручне послове органа општине. 

Служба за стручне послове органа општине обавља стручне и организационе послове који 
се односе на: административно - стручне послове у вези са припремањем  седница Скупштине, 
скупштинских радних тела и Општинског већа; обраду аката усвојених на седницама; пружање 
помоћи у раду председника Скупштине; врши протоколарне послове за потребе Председника 
општине, Скупштине и Општинско веће; врши проверу усаглашености са законом оних 
нормативних аката (Статута, Пословника, Одлука, Предлога, Закључака, Извештаја) које 
доноси Скупштина и њена радна тела; по потреби, пружа помоћ Општинској управи у изради 
нацрта прописа и других општих аката (Статут општине, Статути месних заједница, Одлуке и 
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др.) које предлаже Председник општине или Општинско веће; евидентирање, сређивање и 
чување изворних аката и докумената о раду Председника општине, Скупштине и Општинског 
већа; достављање аката усвојених на седницама Скупштине и Општинског већа правним и 
физичким лицима; пружање стручне помоћи одборничким групама и одборницима у изради 
предлога које подносе Скупштини и њеним радним телима; прибављање одговора и 
обавештења које одборници траже; вођење евиденција о одржаним седницама Скупштине, о 
представкама и притужбама грађана, о обављеним изборима и именовањима; издаје 
''Службени лист општине Мали Зворник''; обавља послове у вези са завођењем самодоприноса, 
спровођење референдума и послове око покретања грађанске иницијативе; пружање стручне 
помоћи Месним заједницама. Служба за скупштинске послове обавља и стручне послове за 
Фонд за развој. У оквиру службе обављају се и дактилографски послови. 

У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру 
образује се и Служба за односе са јавношћу, Одсек за инспекцијске послове и Одсек за 
евиденцију и управљање имовином. 

 

6.4.2. Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности 
 

Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности обавља послове  на 
основу Закона и других прописа, који се односе на спровођење прописа о локалној самоуправи 
и унапређење организације рада и модернизације Општинске управе , праћење законитости, 
ефикасности и ажурности рада управе, вођење персоналне евиденције и стручни послови у 
вези са радним односом радника запослених у Општинској управи, послови писарнице, 
издавање уверења и потврда на основу података о којима се води или не води службена 
евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом, издавање радних књижица, 
послове припремања и извршавања буџета општине, локалне јавне приходе и расходе, 
финансијско-рачуноводствене послове за потребе општине, Општинске управе, Фондова и 
месних заједница, послове благајне, врши послове за инвалидско-борачку, социјалну и дечију 
заштиту, послове вођења матичних књига, врши стручне послове за збрињавање избеглица на 
територији општине, послове архиве, избора одборника, вођења регистра становника и општег 
бирачког списка, оверу потписа, рукописа и преписа, послове текућег и инвестиционог 
одржавања зграде, послове возача, курира, послове портира и послове одржавања хигијене. 

Одељење врши и друге послове друштвених делатности у складу са Законом, Статутом 
општине и овом Одлуком, као и опште управе које Република повери општини. 

 

У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности, као унутрашња 
организациона јединица образује се Служба буџета у оквиру које се обављају финансијско-
рачуноводствени послови за Општину, Скупштину општине и њихова тела, Фондове и месне 
заједнице, Општинску управу, који се односе на послове буџета и то на послове израде 
упутства, процедуру и смерница за припрему и доношење буџета и финансијских планова 
буџетских корисника, контролу и праћење примања и издатке, тј. извршење буџета; послове 
трезора и интерне контроле који обухватају финансијско планирање, управљање готовинским 
средствима на консолидованом рачуну трезора, отварање и контрола банкарских рачуна и 
подрачуна свих корисника, управљање имовином, ликвидношћу и дугом; послове буџетског 
рачуноводства и извештавања који обухватају обрачун плаћања и евидентирања примања, 
вођење дневника , главне књиге и других помоћних књига за сва примања и издатке, израду 
периодичних извештаја и завршних рачуна; послове благајне (обрачун и исплата зараде и свих 
других видова накнада и примања), као и друге финансијско-рачуноводствене послове у складу 
са законом и другим прописима који регулишу и уређују ову област. 

У Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности, као унутрашња 
организациона јединица образују се Одсек за друштвену бригу о деци и људским ресурсима, 
Служба за информационе технологије и Служба за одржавање зграде. 
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         Сагласно одредбама Закона о матичним подручјима а ради обезбеђења унапређеног, 
економичног и ефикасног извршавања поверених послова матичних књига и обезбеђење 
рационалног и делотворног рада у вођењу матичних књига и остваривању права грађана са 
територије општине Мали Зворник, Матично подручје за које се воде матичне књиге на 
територији општине Мали Зворник је - Матично подручје Мали Зворник које чине насељена 
места:  Мали Зворник, Радаљ, Доња Борина, Брасина, Сакар, Амајић, Будишић, Доња 
Трешњица, Цулине,Читлук, Велика Река и Вољевци.                    

У вршењу послова и задатака које обављају, матично подручје Мали Зворник остварује 
сарадњу са другим органима, стручним службама и месним заједницама. 

 

Табела месних заједница (МЗ) са адресама и контактима: 

Назив МЗ 
Председник 
Савета МЗ 

Заменик 
председника 

Секретар Адреса 

МЗ Велика Река 
Гојко Смиљанић  

064/0354234 

Зоран Љ. 
Николић 
064/3497924 

Бранко Илић 
064/8181574 Велика Река бб 

МЗ Цулине 
Зоран Гајић 

064/5025932 

Милан Живановић  

063/7785037 

Милан Томић  

064/3678442 
Цулине бб 

МЗ Будишић 
Горан Лукић 

064/4593316 

Миленко 
Трифуновић 

065/5595641 

Јелена Јевтић  

060/3216959 
Будишић бб 

МЗ Сакар 
Ади Шахмановић 

062/8873417 

Мирослав 
Врачевић  

065/8186477 

Милан Јевтић  

062/8897029 
Сакар бб 

МЗ„Центар“  

Мали Зворник 

Тања Ћирић  

064/0004544 

Младен Симанић  

064/4132361 

Владимир 
Вучетић 

060/5847210 

Мали Зворник 

МЗ„ДоњеНасеље' 
Мали Зворник 

Драган Ивановић 

064/4652727 

Далибор Петковић 

064/2800476 

Белма Арифовић  

064/9849639 
Мали Зворник 

МЗ Радаљ 
Миленко Павловић  

069/8046425 

Милош Јовановић 

069/0083724 

Милан Ћирић 

063/1529859 
Радаљ бб 

МЗ Доња Борина 
Драган Крстић 

064/3350666 

Драган Секулић 

064/0065977 

Миломир 
Петровић  

060/6796571 

Доња Борина 
бб 

МЗ Брасина 
Милан Мишић 

062/8877069 

Душан Андрић 

064/4605240 

Милада Мишић- 
Обрадовић 

064/9970359 

Брасина бб 

МЗ Доња 

Трешњица 

Маринко Којић 

065/5231265 

Миле Алимпић  

064/4582149 

Славољуб 
Петровић  

064/3107958 

Доња 
Трешњица бб 

МЗ Амајић 
Крста Божић  

064/4031314 

Драгица Јеремић  

065/5403468 

Марта Живановић  

063/8498037 
Амајић бб 
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6.4.3. Одељење за локалну пореску администрацију 
 

Одељење за локалну пореску администрацију, у складу са материјалним прописима којима 
су уведени и уређени локални јавни приходи обавља следеће послове: 

 води поступак (утврђивање пореским решењем, наплату и контролу) за локалне јавне 
приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: 

 води регистар обвезника изворник прихода јединице локалне самоуправе на основу 
података из Јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа; 

 врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није 
прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; 

 врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и 
правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са 
законом; 

 врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; 

 врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских 
давања у складу са законом; 

 води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против 
управних аката донетих у пореском поступку; 

 примењује јединствени информациони систем за локалне јевне приходе; 

 води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; 

 планира и спроводи обуку запослених; 

 пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима  из 
којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са 
кодексом понашања запослених у локалној самоуправи; 

 по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у 
вршењу послова из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање или контролу 
правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа; 

 обезбеђује примену прописа и слободном приступу информација од јавног значаја; 

 врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; У 
овом Одељењу обављају се и други послови утврђени Законом, другим прописима, 
Статутом општине и овом Одлуком. 

 

Документација настала у раду Одељења за локалну пореску администрацију објављује се 
на интернет презентацији општине Мали Зворник на страници:  
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/odeljenje-za-lokalnu-poresku-administraciju 

 

 

6.5. Однос Општинске управе према другим органима општине 

Однос Општинске управе према Скупштини општине, председнику општине и Општинском 
већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом и овом одлуком. 

Општинска управа обавезна је да органе општине обавештава о вршењу послова из свог 
делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга, који су неопходни за рад 
органа општине. 
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Председник општине, у циљу законитог и ефикасног функционисања Општинске управе, 
усмерава и усклађује рад Општинске управе. 

Председник општине, ради спровођења одлука и других аката Скупштине општине, може 
Општинској управи издавати смернице и упутства за спровођење истих. 

Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима 
која су утврђени законом, Статутом и одлукама Скупштине општине. 

Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да појединачна акта 
Општинске управе из изворног делокруга општине нису у сагласности са законом, Статутом и 
другим општим актом Скупштине општине, Општинско веће може такве акте поништити или 
укинути и наложити доношење нових аката. 

Општинска управа је дужна да захтеве у управним стварима грађана, предузећа и 
установа решава у законом прописаним роковима, а за случај прекорачења тих рокова да 
обавести подносиоца захтева о разлозима прекорачења и упути га на могућност коришћења 
правних средстава у таквим случајевима. 

Запослени у Општинској управи су дужни да грађанима и правним лицима у законом 
прописаном поступку омогуће остваривање њихових права и обавеза, да им дају потребна 
обавештења, упутства и податке, да поштују достојанство тих лица и да чувају углед Општинске 
управе. 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА 

И ОБАВЕЗА 
 

Органи општине организовани су тако да се сви захтеви, предлози, примедбе и други акти 
предају на шалтерима Општинског услужног центра који је смештен у приземљу зграде 
Општине и коме је приступ особама са инвалидитетом омогућен на улазу са изграђеном 
улазном рампом. 

Општински радници имају идентификациона обележја. 

На улазу зграде органа локалне самоуправе општине Мали Зворник је портирница и 
шалтер за информације, на којем се могу добити основне информације и упуте за остварење 
одређених правних ствари и интереса физичких и правних лица и других странака. 

 

7.1. Поступак подношења захтева 

Сваки грађанин или правно лице обраћа се захтевом надлежном органу Општине за 
решавање захтева у писаној форми а захтев се може поднети и усмено на записник пред 
надлежним органом. 

Захтев се предаје непосредно на писарници Општинске управе, у оквиру Општинског 
услужног центра, а може се упутити и преко поште. 

Као дан подношења захтева рачуна се дан предаје писарници Општинске управе односно 
дан када је захтев приспео у писарницу (код захтева упућених обичном поштом) или дан предаје 
пошти (код препоручених пошиљки). 

Захтев се предаје на обрасцу који је припремљен али се може предати и у слободној 
форми с тим што мора да садржи: означење органа коме се упућује, предмет на који се односи, 
захтев односно предлог, име презиме и адресу или фирму и седиште подносиоца. 

Након завођења захтева исти се упућује у рад код надлежног органа односно надлежног 
одељења Општинске управе. 

 

7.2. Поступак решавања по захтеву 

Имајући у виду да органи Општине решавају о многобројним и разноврсним захтевима у 
наредном описивању поступка решавања по захтеву наведени су најчешћи поступци из 
надлежности органа Општине Мали Зворник. 

 

 

8. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈУ ОРГАНИ ОПШТИНЕ МАЛИ 

ЗВОРНИК 

 

Органи општине Мали Зворник у обављању послова из делокруга своје надлежности, 
између осталих, примењују следеће прописе: 

 Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење)

 Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др, закон, 101/2016 
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– други закон и 47/2018)

 Закон о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009 и 145/2014 и 47/2018)

 Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник РС“, бр. 
93/2018 од 30.11.2018. године)

 Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 
– други закон и 47/2018)

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 21/20 и 
32/21)

 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 
10/93,14/93 - исправка, 67/2016, 3/2017 и 20/22-др. упуство)

 Закон о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 90/2007 и 
24/2018) 

 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 93/2014, 22/2015 и 
87/2018) 

 Породични закон („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)

 Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017 и 
50/2018 и 46 од 7. маја 2021 - УС, 51 од 21. маја 2021 - УС, 53 од 28. маја 2021 - УС, 66 од 
30. јуна 2021, 130 од 29. децембра 2021.) 

 Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011)

 Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 
15/2012 , 88/2018 и 67/20) 

 Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл. гласник СРС“, 
бр. 54/89 „Сл. гласник РС“, бр. 137/2004 и 50/2018) 

 Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“, бр. 52/96,18/20) 

 Закон о избеглицама («Сл.гласник РС» бр. 18/92, 42/2002, 30/2010 и 107 од 9. новембра 
2012 - др. закон) 

 Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 

 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – I – други закон, 95/2018 и 114/21) 

 Статут Општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, бр.21/2018 и 
4/21) доступан на веб страници општине: https://www.malizvornik.ls.gov.rs/wp-
content/uploads/2020/08/statut.pdf

 Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 

 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 ) 

 Закон о рачуноводству („Сл. гласник СРЈ“, бр. 73/2019) 

 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) 

 Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр. и 6/2020)

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – 
други закон, 27/2018 – II други закон, 10/2019 и 6/20) 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 

https://www.malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/statut.pdf
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/statut.pdf
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27/2018 – други закон и 10/2019) 

 Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011, 
12/2020, 16/2020-аутен.тумачење и 68/20) 

 Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 
61/2005, 5/2009, 54/2009, 93/2012, 65/2013 – други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 
3/2018 – исправка. Усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних 
такси: 53/2004, 42/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 35/2010, 70/2011, 55/2012, 
47/2013, 57/2014, 45/2015, 50/2016, 61/2017, 50/2018, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 
86/2019, 90/2019-испр. И 98/2020-усклађени дин.изн) 

 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014 – Одлука УС РС, 
104/2016 и 95/2018) 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник СРС“, бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 
9/2016 - Одлука УС РС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – други закон  87/2018 и 23/2019) 

 Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016, 9/2020-др. Закон и 
105/21) 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 
120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21) 

 Закон о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98) 

 Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
83/2016 Види: Усклађене наjвише износе - 99/2013-3. Усклађене највише износе - 125/2014-
9 Усклађене највише износе - 95/2015, 91/2016, 96/2017 ,89/2018 усклађени дин.изн, 
95/2018-др.закон и 86/2019-усклађени дин.изн.) 

 Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009,78/2011, 68/2015  95/2018 и 
91/2019) 

 Закон о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и123/2014 и 
88/2019) 

 Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. 
закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009), 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС 
РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. 
закон, 112/2015 и 113/2017. Види Усклађене динарске неопорезиве износе: 10/2007, 7/2008, 
7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016 и 7/2017, 7/2018, 95/2018, 
4/2019, 86/2019 и 5/2020-усклађени дин.изн.)

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“,бр. 20/2002, 
84/2002- испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005- др.закон, 62/2006 – др. 
закон, 63/2006 - испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон, 53/2010, 101/2011, 
2/2012-испр., 93/2012, 47/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 
15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019)

 Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други 
закон 108/2016 , 113/2017 и 95/2018) 

 Закон  о  планирању  и  изградњи  («Сл.гласник  РС»  бр.  бр. 72/2009, 81/2009  –  испр., 
64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС РС, 
98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)

 Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016-аутентично 
тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019) 

 Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) 
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 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 
закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011, - одлука УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018 – други закон и 
95/2018 – други закон) 

 Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ 43/2001, 
101/2007 и 92/2011) 

 Закон о државном печату Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 101/2007) 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 - 
одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 
5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 
46/2019-одлука УС и 86/2019)

 Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010) 

 Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 
18/2016, 47/18 и 9/2020-др.закон) 

 Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр.96/2015, 83/2018 и 81/2020- одлика УС)
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9. УСЛУГЕ  КОЈЕ ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК  ПРУЖА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ЛИЦИМА 
 

Услуге које Општина Мали Зворник као локална самоуправа, пружа заинтересованим 
лицима, прописане су Уставом, Законом, Статутом општине Мали Зворник, скупштинским 
одлукама и другим актима и произилазе из надлежности општине и њених органа. 

Општина Мали Зворник је своју унутрашњу организацију прилагодила делокругу свога рада 
а све у циљу ефикасног, стручног и рационалног обављања послова из своје надлежности, ради 
остваривања права и дужности грађана и задовољавања њихових потреба. 

У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске 
управе Мали Зворник ради и Општински услужни центар и Матична служба. 

Грађани у непосредној комуникацији са запосленима Услужног центра остварују контакт, 
предају, оверавају документа, информишу се о свим питањима у надлежности Општинске 
управе и других органа Општине. 

На шалтеру овере грађани оверавају потписе, преписе и рукописе свих докумената, 
уговора, овлашћења, сагласности и изјава, осим овера докумената везаних за непокретности. У 
Услужном центру се налази и Писарница где се предају разни захтеви и стиже сва пошта која 
долази у Општину Мали Зворник. Радно време Услужног центра је од 7.00 до 15.00 часова. 

Општински услужни центар: 

Приземље зграде Општине 

Тел. 015/7195188 (централа) 

Матична служба Канцеларија број: 6 Тел: 015/471-862 

Ради ефикаснијег пружања услуга грађанима, односно физичким и правним лицима, 
Општина Мали Зворник на својој интернет страници (веб-сајту) је почела да развија услугу Е- 
Управе, преко које ће грађани моћи да предају одређене захтеве, информишу се о начину 
остваривања својих права и току решавања по њиховом предмету (предатом захтеву). 
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

 

10.1. Подношење захтева и улагање жалби 

 

Заинтересована лица своје захтеве упућене органима општине Мали Зворник и 
Општинској управи подносе на писарници Општине. О њиховим захтевима одлучују надлежни 
органи и службе доношењем одговарајућих аката, било општих или појединачних, издавањем 
уверења, давањем бесплатних информација, а све у оквиру своје надлежности предвиђене 
законом, статутом и скупштинским одлукама. 

Законом о локалној самоуправи прописано је да Општина, као локална самоуправа, 
обавља послове из изворног делокруга, а поред тих послова Општини се законом може 
поверити обављање одређених послова из оквира права и дужности Републике. У складу са тим 
одредбама регулисано је и питање улагања жалби на акта органа и служби општине, тако да по 
жалбама на акта донета из оквира изворног делокруга Општине решава Општинско веће 
општине Мали Зворник. О жалбама на акта донета из оквира послова који су Општини поверени 
одлучују надлежна министарства. 

Свако заинтересовано лице може се захтевом обратити у Услужном центру Општинске 
управе општине Мали Зворник и тражити одређену услугу. 

У Општинској управи општине Мали Зворник грађани у већини случајева услуге траже 
подношењем писаног захтева. Уз захтев за решавање у одређеној управној ствари се прилаже и 
одговарајућа пропратна документација (докази) и доказ о плаћеној такси, када је то предвиђено. 
Службено лице сваку заинтересовану странку упознаје са доказима и свим потребним 
документима које мора приложити уз захтев. У случају да странка не поднесе потребну 
документацију, захтев се прихвата а касније странка обавештава о обавези доставе 
документације са навођењем исте. 

Захтеви странака се обрађују у складу са важећим законским прописима. 

Странке и заинтересована лица могу уложити приговор или жалбу или друго правно 
средство ако нису задовољни донетом одлуком, решењем или другим актом поступајућег 
органа у случајевима и роковима предвиђеним законом. 

 

Услужни центар 

У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности налази се и 
Услужни центар, са шалтерима за 

1. Писарница 

 пријем свих врста поднесака 

 давање информација у вези са поднетим захтевима, представки и жалби 

 овера докумената (овлашћења, фотокопија, преписа докумената, изјава о кућној 
заједници) 

 евидентирање предмета 

 распорешжђивање и достављање у рад предмета 

 експедиција поште 

 информације о стању на решавању предмета и кретању 
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2. Матичар 

 издавање извода из матичних књига рођених, умрлих и венчаних 

 издавање уверења о држављанствству 

 

3. Локална пореска администрација 

 издавање извода са стањем пореских обавеза 

 издавање уверења 

 пријем пореских пријава 

 

 

 

10.2. Издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

Чињенице које су уписане у изводу су веродостојне и служе као доказно средство 
грађанину да оствари своја друга права и да докаже свој идентитет путем ових исправа. 

Изводи служе грађанину приликом уписа у књигу држављана, бирачки списак, добијања 
радне и здравствене књижице, личне карте, пасоша, оружног листа, за остваривање права по 
основу пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, као и других права за чије 
остварење је потребно пружити веродостојне податке о статусном праву грађанина 

Чињенице које су уписане у изводу други органи и судови прихватају као веродостојне и 
истините све док се одређени подаци у овим изводима не пониште или измене. Изводи се 
издају истог дана. 

 

Документација потребна за издавање Извода из матичне књиге рођених, венчаних и 
умрлих на домаћем обрасцу: 

 Писмени захтев 

 Републичка административна такса 450,00 динара, жиро рачун бр.840-742221843-57,  
позив на број 97-065. 

 

Документација потребна за издавање Извода из матичне књиге рођених, венчаних и 
умрлих на интернационалном обрасцу: 

 Писмени захтев који садржи податке о датуму рођења,венчања и смрти са осталим 
подацима (име и презиме,име родитеља и др.), 

 Републичка административна такса 760,00 динара, жиро рачун бр.840-742221843-57, 
позив на број 97-065 

 

10.3. Издавање уверења о држављанству 

Документација потребна за издавање Уверења о држављанству Републике Србије: 

 Писмени захтев, 

 Републичка административна такса 820,00 динара, жиро рачун бр.840-742221843-57, 
позив на број 97-065 
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10.4.  Упис рођења детета 

 

Ако је дете рођено у здравственој установи, пријаву за његов упис у књигу рођених 
подноси та установа. Ако је дете рођено изван здравствене установе, пријаву за упис рођења 
органу општинске управе надлежном за матичне послове подноси отац детета или друго лице. 
Пријава се подноси матичару града - општине на чијој територији се налази здравствена 
установа у којој је дете рођено. Пријава се подноси у року од 15 дана. Ако је дете мртворођено, 
пријава мора да се поднесе у року од 24 часа. 

Документа потребна за остваривање права: 

 извод из матичне књиге венчаних, 

 лична карта, 

 уверење о држављанству, 

 записник о личном имену за ванбрачно рођену децу, извод из матичне књиге 
рођених за родитеље и записник о признавању очинства. 

Упис рођења матичар врши истог дана без одлагања. Упис је ослобођен плаћања таксе. 

 

10.5. Закључење брака 

Пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена, држављани Србије, који 
намеравају да ступе у брак. 

Пријаву могу поднети и страни пунолетни држављани који имају место пребивалишта на 
територији Србије и доказ да су слободног брачног стања у земљи чији су држављани. 

Малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке 
којом му се одобрава ступање у брак пре пунолетства. 

Брак се закључује давањем сагласних изјава мушкарца и жене пред матичарем и 
проглашавањем да је брак закључен. 

Закључени брак се одмах уписује у матичну књигу венчаних у коју се потписују брачни 
другови, сведоци и матичар. 

О чину закључења брака брачним друговима се издаје извод из матичне књиге венчаних. 

Будући брачни другови могу да захтевају закључење брака изван службене просторије 
матичара. 

Документација потребна за пријаву закључења брака: 

 Лична карта, 

 Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци, 

 Уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 

 Страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању, 

 За   склапање   брака   у службеним  просторијама 350,00 динара, жиро рачун 
бр.840- 742251843-73, позив на број 97-065. 

 За склапање брака ван службених просторија 1.500,00 динара, жиро рачун бр.840- 
742251843-73, позив на број 97-065. 

 За склапање брака у специјалним условима (на захтев странкае) 2.400,00 динара на 
жиро рачун бр.840-742251843-73, позив на број 97-065 
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10.6. Издавање уверења о слободном брачном стању 

Документација потребна за издавање Уверења о слободном брачном стању: 

 Важећа лична карта, 

 Извод из матичне књиге рођених, 

 Уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 

 Потврда о пребивалишту издата од ОУП-а, 

 Фотокопија пасоша, 

 Републичка административна такса 1.230,00 динара, жиро рачун бр.840-742221843-57, 
позив на број 97-065. 

10.7. Склапање другог брака 

 

Документација потребна за склапање другог брака: 

Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару подносе: 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Уверење о држављанству не старије од 6 месеци 

 Доказ да је претходни брак престао уколико ова чињеница није уписана у матичну 
књигу рођених (пресуда или извод из матичне књиге умрлих) 

 Важећа лична карта 

 Доказ о уплати накнаде за рад Општинске управе. 

 

10.8.Упис у матичне књиге 

Документација потребна за упис у матичне књиге: 

 Захтев за упис у матичну књигу рођених/умрлих/венчаниих 

 Извод из матичне књиге рођених/умрлих/венчаних 

 Уверење о држављанству не старије од 6 месеци 

 Важећа лична карта 

 Републичка административна такса 330,00 динара, жиро рачун бр.840-742221843-57, 
позив на број 97-065. 

 

10.9. Пријава смрти и издавање смртовнице 

Документација потребна за пријаву смрти: 

 Лична карта умрлог, 

 Потврда о смрти издата од здравственог центра, 

 Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних, 

 Уверење из књиге држављана, 
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 Пријава смрти се ослобађа од плаћања таксе 

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, а ако 
ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којим је умрли живео или други 
чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако 
нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво за смрт сазнало. 
Чињеницу смрти лица у здравственој установи, војном објекту, заводу за извршење кривичних 
санкција, установи за смештај ученика и студената или у другој установи или организацији 
дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло. 

Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, 
односно од дана налажења леша. 

Ако је посебним прописом одређен за сахрану краћи рок од три дана, чињеница смрти 
мора се пријавити пре сахране. 

Документација потребна за издавање смртовнице: 

 По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из матичне књиге 
умрлих и подаци о наследницима, 

 Смртовница се ослобађа плаћања таксе. 

10.10. Промена личног имена 

Документација потребна за промену личног имена: 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Уверење о држављанству не старије од 6 месеци 

 Уверење основног суда Лозница да се не води кривични поступак 

 Уверење полицијске станице Мали Зворник о неосуђиваности 

 Уверење пореске управе 

 Уверење локалне пореске администрације (канцеларија бр. 26.) 

 Пресуда о разводу брака 

 Копија личне карте – или уверење о пребивалишту 

 Републичка административна такса 820,00 динара, жиро рачун бр.840-742221843-57, 
позив на број 97-065. 

 

Контакт особе: матичар Славица Симеуновић, соба бр. 6, приземље и матичар Стана 
Божић -Услужни центар, приземље, шалтер бр. 2. 

10.11. Овера докумената 

За оверу: 

 Преписа (потребна фотокопија или препис документа у два примерка и оргинал 
документа на увид), 

 Потписа (потребна два примерка документа на којима се потпис оверава и лично 
присуство потписника са важећим личним картама), 

 Републичка административна такса 420,00 динара, на жиро рачун бр.840-742221843-
57, с позивом на број 97-065. 

 Накнада за трошкове Општинске управе 100,00 динара, на жиро рачун бр.840-
742251843-73 , с позивом на број 97-065. За препис је такса 60,00 динара. 
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Овера докумената се врши у Услужном центру на приземљу - шалтер бр. 1. 

Лице задужено за овере: Мирјана Вићановић -Ранков. 

 

10.12. Бирачки списак – упис, брисање, измене и допуне 

 

Документација која је потребна за упис у бирачки списак 

 

 По основу стицања пунолетства: 

o Захтев, 

o извод из матичне књиге рођених, 

o копија личне карте из које се види адреса пребивалишта. 

 По основу пријаве пребивалишта: 

o Захтев, 

o копија личне карте из које се види адреса пребивалишта или 

o потврда МУП-а о пријави пребивалишта. 

 По основу пријема у држављанство: 

o Захтев, 

o правоснажно решење МУП-а о пријему у држављанство или 

o извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству, 

o копија личне карте из које се види адреса пребивалишта 

 

Документација која је потребна за брисање бирача из бирачког списка 

 По основу отпуста из бирачког списка: 

o Захтев, 

o правоснажно решење МУП-а о отпусту из држављанства и 

o доказ о пребивалишту 

 По основу одјаве пребивалишта: 

o Захтев, 

o потврда МУП-а о одјави пребивалишта или 

o копија личне карте из које се види нова адреса пребивалишта 

 По основу смрти: 

o Захтев, 

o извод из матичне књиге умрлих, 

o доказ о пребивалишту 

 

Документација која је потребна за измену, допуну или исправку неких чињеница о бирачу 

 Захтев, 
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 извод из матичне књиге рођених или 

 извод из матичне књиге венчаних или 

 правоснажно решење надлежне општинске/градске управе о промени личних 
података, 

 копија личне карте из које се види адреса пребивалишта 

 ослобођен од плаћања таксе. 

 

За послове у вези са бирачким списком задужена је 

Светлана Јорговановић,  

Канцеларија бр. 29 на другом спрату. 

Тел: 015/7195-196 

Email: svetlana@malizvornik.ls.gov.rs 

 

10.13. Борачко-инвалидска заштита 

 

Потребна документација за признавање својства ратног инвалида по основу ране, озледе, 
повреде и болести: 

 Захтев за признавање својства ратног војног инвалида,лична карта(фотокопија), 

 Извод из МКР, 

 Уверење о држављанству, 

 Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена 
подношења захтева,уверња о околностима повређивања(издаје надлежни војни или 
други надлежни орган), 

 Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу. 

Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу 
ране, озледе, повреде и болести: 

 Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида, 

 Лична карта (фотокопија), 

 Извод из МКР, 

 Уверење о држављанству, 

 Медицинска документација о лечењу, 

 Уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању 
војног рока (издаје војни одсек према мест пребивалишта странке), 

 Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу. 

 

Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета: 

 Захтев за повећање процента војног инвалидитета, 

 Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније 
утврђени инвалидитет. 

mailto:svetlana@malizvornik.ls.gov.rs
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Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу 
(за супругу и децу): 

 Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу, 

 Лична карта или избегличка легитимација(фотокопија), 

 Извод из МКВ, 

 Изјава два сведока да се удова није преудала, 

 Извод из МКР за децу, 

 Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године 
живота, 

 Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу, 

 Уверење о околностима погибије палог борца(издаје надлежни војно орган), 

 Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право. 

 

Потребна документација за признавање права на борачки додатак: 

 Захтев за признавање права на борачки додатак, 

 Потврда да је у радном односу,издаје послодавац, 

 Потврда о висини исплаћене месечне зараде, издаје послодавац. 

 

Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних инвалида: 

 Захтев за признавање права на здравствену заштиту, 

 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности) 

 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје 
Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
општина у којима су живели, 

 Уверење Завода за тржиште рада, 

 Уверење Центра за социјални рад, 

 Изјава два сведока, 

 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева. 

 

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту борачног друга и 
деце војног инвалида: 

 Захтев за признавање права на здравствену заштиту, 

 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје 
Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

 Извод из МКР за супругу и децу, 

 Извод из МКВ, 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
општина у којима су живели, 
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 Уверење Завода за тржиште рада, 

 Уверење Центра за социјални рад, 

 Изјава два сведока, 

 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

 Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година 
живота. 

 

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала: 

 Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала, 

 Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала. 

 

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило: 

 Захтев за признавање права на путничко моторно возило. 

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти 
војног инвалида: 

 Захтев за признавање права на једнократну помоћ, 

 Извод из МКУ за покојног војног инвалида, 

 Фотокопија личне карте подносиоца захтева, 

 Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом 
домаћинству са војном инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре 
смрти. 

 

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ: 

 Захтев за признање права на додатну негу и помоћ, 

 Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица. 

 

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак: 

 Захтев за признавање права на ортопедски додатак 

 Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна 
последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала 
тешко оштећење екстремитета. 

 

Потребна документација за признавање права на накнаду за време незапослености ратних 
војних инвалида од I до IV групе 

 Захтев за наведено право, 

 Уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада), 

 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности), 

 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје 
Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
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општина у којима су живели, 

 Изјава два сведока. 

Потребна документација за признавање права на породични додатак: 

 Захтев за наведено право, 

 Извод из МКР, за подносиоц захтева, 

 Извод из МКВ, 

 Уверење о држављанству за подносиоца захтева, 

 Доказ о приходима домаћинстава, 

 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности), 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
општина у којима су живели. 

 

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање: 

 Захтев за наведено право, 

 Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку, 

 Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника, 

 

Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година, 

 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности), 

 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје 
Фонд за здравство и исто прибављања служба), 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
општина у којима су живели, 

 Приходи свих чланова домаћинстава, 

 Изјава два сведока. 

 

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну 
инвалиднину: 

 Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину, 

 Фотокопија личне карте 

 Уверење о држављанству 

 Извод из МКР 

 Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија 
уверења о околностима повређивања, 

 Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих 

 

Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране другог лица 
цивилног инвалида рада: 

 Захтев за признавање наведеног права, 
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 Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица. 

 

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак цивилног инвалида 
рата: 

 Захтев за признавање наведеног права, 

 Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, ако је непосредна 
последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковла 
тешко оштећење екстремитета. 

 

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту цивилног инвалида 
рата: 

 Захтев за признавање права на здравствену заштиту, 

 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности), 

 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје 
Фонд за здравство и истоприбавља служба), 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
општина у којима су живели, 

 Уверење Центра за социјални рад, 

 Уверење Завода за тржиште рада, 

 Изјава два сведока, 

 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева. 

 

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање цивилног 
инвалида рада: 

 Захтев за наведено право, 

 Извод из МКВ, уколико је корисник у браку, 

 Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника, 

 Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година, 

 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности), 

 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје 
Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 
општине у којима су живели. 

 

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова цивилног 
инвалида рата: 

 Захтев за наведено право, 

 Извод из МКУ за инвалида, 

 Рачун погребног предузећа, 

 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

 Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида. 
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Потребна документација за признавање права на увећање месечног новчаног примања на 
основу самохраности: 

 Захтев за наведено право, 

 Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице, 

 Ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван 
домаћинстава као и да ли исти остварује приход, 

 Родитеље подносиоца захтева, 

 Изводи из МКР за децу подносиоца захтева. 

 

Потребна документација за признавање права на увећање новчаног месечног примања по 
основу везаности за постељу, односно додатак за негу: 

 Захтев за наведено право, 

 Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу, са налазима лекара 
специјалисте уколко их корисник поседује. 

 

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова: 

 Захтев за наведено право, 

 Извод из МКУ за инвалида, 

 Рачун погребног предузећа, 

 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

 Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида. 

 

Потребна документација за признавање права на помоћ у случају смрти: 

 Захтев за признавање наведеног права, 

 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

 Извод из МКУ за бившег корисника, 

 Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у доманћинству са 
бившим корисником. 

 

Потребна документација за признавање права трошкова смештаја у установе социјалне 
заштите: 

 Захтев за признавање наведеног права, 

 Доказ од када се лице налази у установи. 

 

10.14. Социјална и дечија заштита 

 

Документација потребна за признавање права на дечији додатак: 

 Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, 
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 *Уверење да је држављанин Републике Србије за лице на кога ће захтев поднети 
(себе или брачног друга), 

 Фотокопија личне карта одраслих чланова заједничког домаћинства, 

 *Фотокопију своје оверене здравствене књижице и здравствених књижица за све 
пунолетне чланове домаћинства или очитана електронска здравствена књижица, 

 Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева за 
сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, 

 Потврда о катастарским приходима у предходној години за сваког члана заједничког 
домаћинства који остварује приходе, 

 Изјава о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева), 

 Изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу захтева), 

 Потврда о својству редовног учинка за децу школског узраста (основна и средња), 

 Доказ о чињеници у вези непокретности,као и стамбеног простора,као што су (извод 
из земљишне књиге,власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о 
порезу,уверење републичког геодетског завод, уговор о коришћењу стана), 

 Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу 
захтева), 

 Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање, 

 *Акт о разврставању за дете ометено у развоју, 

 *Акт о продужењу родитељског права (умрлица за другог родитеља,доказ о 
поверењу детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод 
из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,потврда војног органа), 

 Докази о незапослености (уверење и радна књижица), 

 Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства), 

 Фотокопија картице текућег рачуна. 

 Докази о приходима код сваке обнове захтева, 

 Доказ о школовању код првог захтева и на почетку сваке школске године. 

 

*Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса када 
се први пут подноси захтев или код доказивања промена неког статуса 

 

Документација потребна за признавање права на родитељски додатак: Подносилац 
захтева (мајка) прилаже: 

 Извод из МКР, за сву своју децу (издат у складу са Законом о матичним књигама) 

 Уверење о држављанству за себе не старије од 6 месеци, 

 Фотокопију своје личне карте 

 Фотокопију своје здравствене књижице (копиране обе стране да се види и број 
књижице) или очитана електронска здравствена књижица, 

 Уверење надлежног органа старатељства да: 

o Непосредно брине о детету за које је поднела захтев, 

o Деца предходног реда рођања нису смештена у установу социјалне 
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заштите,хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање, 

o Није лишен родитељског права у односу на децу предходног реда рођења, 

Право на родитељски додатак у оправданим случајевима може да оствари и отац (када 
мајка деце није жива или оправдано спречена да врши бригу новорођеном детету, деци 
али тек пошто то званичним релевантим доказима докаже). 

 

За послове из области социјалне и дечије заштите задужена је  

Драгица Лазић 

Канцеларија бр.10 у приземљу 

Тел: 015/7195188 локал 110 

Email: dragica.lazic@malizvornik.ls.gov.rs 

 

 

10.15. Пољопривреда, водопривреда и заштита животне средине 

 
 

 ПОЉОПРИВРЕДА 
Предмети: 

• Решење о промени намене пољопривредног земљишта, 
 

Документација за издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта: 

• Захтев 

• Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта (поседовни лист 
прибавља орган управе по службеној дужности, осим ако странка изричито захтева да сама 
прибави документ),  

• Извод из одговарјућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле или 
информација о локацији или урбанистичка дозвола 

• Доказ о уплаћеној републичкој административној такси 

• Накнада за трошкове Општинске управе. 
 

  

 

ВОДОПРИВРЕДА 
Предмети: 

• Решење о издавању водних услова, 

• Решење о издавању водне сагласности 

• Решење о издавању водне дозволе. 
 

Документација за издавање решења водних услова: 
• Захтев прописан правилником О1, 
• Мишљење ЈВП, 

• Фотокопија информације о локацији, 

• Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси 

• Накнада за трошкове Општинске управе 
 

mailto:dragica.lazic@malizvornik.ls.gov.rs
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Документација за издавање решења о водној сагласности: 
• Захтев прописан правилником О3 
• Један примерак главног пројекта са уређеном техничком контриолом 

• Фотокопија решења о издавању водних услова, 

• Доказ о уплаћеној републичкој административној такси 

• Накнада за трошкове Општинске управе 
 

Документација за издавање решења о водној дозволи 
• Захтев прописан правилником О6 
• Фотокопија решења о издавању водне сагласности 
• Извештај о техничком прегледу објекта 
• Одобрење за градњу објекта 
• Решење надлежних органа у зависности од врсте објекта 
• Накнада за трошкове општинске управе, 
• Доказ о уплаћеној административној такси. 
 
                                                     

ТУРИЗАМ 
 
Категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава  
 
Захтев за одређивање категоризације кућа,апартмана и соба (захтев се подноси 
електронским путем преко портала eturista) 
 

 Очитана или копирана лична карта 

 Лекарско уверење 

 Доказ о власништву над објектом. 

 Доказ о уплаћеној републичкој такси  
 
 СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Регистрација стамбене заједнице 
 

 Очитана или копирана лична карта управника стамбене заједнице 

 Попуњен образац за регистрацију стамбене заједнице 

 Доказ о уплаћеној републичкој административној такси 

 Накнада за трошкове Општинске управе 
 

Контакт особа: Бранко Радић, соба бр. 19 на спрату 

 

  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Предмети 
• Решење о потреби процени утицаја на животну средину, 

• Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину, 

• Решење о давању сагласности на студије о процени утицаја на животну 
средину, 

• Решење о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће 

студије о процени утицаја, 
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• Решење о интегрисаној дозволи. 
 

Документација за издавање решења о потреби процени утицаја на животну средину: 

• Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја израђен према Правилнику 
о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и 
садржаја студије о процени утицаја на животну средину 

• Прилог који садржи друге податке и документацију, односно предходно 

прибављена мишљења, услова и сагласности других надлежних органа, 

• Уплата на име административне таксе у износу од  дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 

• Уплата на жиро-рачун бр.840-742251843-73, позив на број (97) 97-065, у износу 
од 

  дин. на име прихода Општинске управе 

 
Документација за издавање решења о одређивању обима и садржаја студије о процени 

утицаја на животну средину: 

• Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину израђен према Правилнику о садржини захтева за одређивање обима и садржаја 
студије о процени утицаја на животну средину, 

• Прилог који садржи друге податке и документацију,односно претходно 

прибављена мишљења,услове и сагласности других надлежних органа 

• Решење о потреби процене утицаја или решење републичког инспектора 
заштите животне средине којим је носиоцу пројекта наложена израда студије о процени утицаја. 

• Уплата на име административне таксе у износу од  дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 

• Уплата на жиро-рачун бр.840-742251843-73, позив на број (97) 97-065, у износу 
од 

  дин. на име прихода Општинске управе 

Документација за издавање решења о потреби изради нове или ажурирању постојеће 

студије о процени утицаја на животну средину: 

• Захтев који садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и 

садржаја студије о процени утицаја на животну средину, 
• Постојећу студију о процени утицаја на животну средину, 

• Доказ о уплаћеној републичкој такси 

• Накнада за трошкове Општинске управе 
 

Документација за издавање решења о интегрисаној дозволи: 

• Захтев за издавање интегрисане дозволе који садржи податке наведене у 
члану 8.Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, 
• Документацију која се прилаже уз захтев према члану 9. Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

• Уплата на име административне таксе у износу од  дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 

• Уплата на жиро-рачун бр.840-742251843-73, позив на број (97) 97-065, у износу 
од 

  дин. на име прихода Општинске управе. 

 

Контакт особа: Контакт особа:  Зоран Бркић, соба бр. 24 на спрату 
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10.16. Приватно предузетништво 

 

Предмет: 
Подношење и попуњавање пријава за Агенцију привредне регистре, за: упис предузетника у 
привредни регистар, промене података о предузетнику и предузетничкој радњи, брисање 
предузетника из регистра, издавање извод из регистра. 

Документација потребна за оснивање предузетничке радње: 

• Фотокопија личне карте, 

• Доказ о уплати накнаде у износу од 1.500,00 динара - рачун бр.840-29771845- 

59 прималац Агенција за привредне регистре Београд. 

• Доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 100,00 динара – 

уплатни рачун 840-742251843-73  прималац буџет општине. 

• Претходна сагласност подноси се у случају оснивања радње за обављање 

следећих делатности: 

• Здравственае делатности, 

• Ветеринарске ординације и апотеке, 

• Пољопривредне апотеке, 

• Такси превоз, 

• Промет оружја делова оружја и муниције, 

• Обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности, 

• Послове заступања у осигурању, 

• Послове стечајног управника, 

• Агенција за запошљавање. 

Документација потребна за промену података о предузетнику и предузетничкој радњи: 

 
За све промене неопходно је доставити: 

• Доказ о уплати накнаде у износу од 750,00 динара на рачун бр. 840-29771845-
59 прималац Агенција за привредне регистре Београд. 

• Доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 100,00 динара – 

уплатни рачун 840-742251843-73 прималац буџет општине. 

 За промену личних података о оснивачу или ортацима: 

• Фотокопија личне карте. 
  

Код уписа или промене пословође или лица које заступа самосталну радњу или ортаке у 
ортачкој радњи или опозива: 

• Потписано овлашћење  или опозив овлашћења 
•  фотокопија личне карте за овлашћено лице - пословођу. 

 

 
Брисање предузетничке радње из привредног регистра 
 

• Доказ о уплати накнаде у износу од 1.200,00 динара - рачун бр. 840-29771845-
59 прималац Агенција за привредне регистре Београд. 

• Доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 

100,00 динара – уплатни рачун 840-742251843-73  прималац буџет општине. 

• Доказ о измиреним обавезама јавних прихода издат од стране надлежне 
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организационе јединице Пореске управе РС. 

• Доказ о измиреним обавезама јавних прихода издат од пореске 
администрације надлежне јединице локалне самоуправе. 

• Доказ да је предузетник брисан  из регистра обвезника ПДВ ако је био 
регистровани обвезник ПДВ-а. 

 

 

 

Накнаде за издавање извода, копија и потврда 

 

Висина накнада за издавање извода, копија и потврда износе: 

• За издавање извода о регистрованим подацима о предузетнику 900,00 динара, 

•  За издавање преписа одлука регистратора 900,00 динара, 

• За издавање копије дукумента на основу кога је извршена регистрација, 30.00 

динара по страни документа, 

• За издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да 
Регистар не садржи тражени података који је, у складу са законом, предмет 
регистрације 500,00 динара 

• За издавање потврде о правном следбеништву 800,00 динара по предузетнику 

• За издавање потврде о подацима садржаним у документацији по основу које је 
извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара 
по податку 

 

Остале накнаде 

 

Накнаде за регистрацију других података о предузетнику износе: 

• За резервацију назива 1.000,00 динара 

• За регистрацију података о адреси за пријем електронске поште и интернет 
адреси предузетника 750,00 динара 

• За регистрацију издвојеног места обављања делатности 750.00 динара по 
издвојеном месту 

• За регистрацију забележбе података од значаја за правни правни промет и 
других података који се у складу са законом региструју 750,00 динара 

 

 
Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате 

за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета: 

 Решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге 
детета, 

 Извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради коришћења 
одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће- дознаке  , ако је 
коришћено ово прав. 

 Извештај о привременој спречености за рад  мајке у време породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета - дознаке. 

 Фотокопија картице текућег рачуна 

 Изјаву – сагласност да орган може да врши увид, прибављање и обраду личних 
података о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање у поступку и то за следећу документацију: 

 Извод из матичне књиге рођених за децу 
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 Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу 
осигурања , на дан подношења захтева. 

 Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о 
основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за 
последњих 18 месеци који претходе отпочињању одсуства због компликација у вези 
са одржавањем трудноће или породиљског одсуства ако није коришћено право на 
одржавање трудноће. 

 Остали подаци од утицаја на утврђивање права, а нису евидентирани у доступним 
евиденцијама. 

Документација потребна за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге 
детета и посебне неге детета ( мајке које су у моменту рођења детета незапослене и које су 
периоду од 18 месеци пре рођења детета оствариле накнаду по основу : самосталног 
обављања делатности, као носилац породичног пољопривредног газдинства, по основу уговора 
о привременим и повременим пословима, уговора о делу, по основу ауторских уговора и по 
основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа 

  решење послодавца о коришћењу одсуства са рада (уколико је подносилац захтева у 

радном односу); 

 Фотокопија картице текућег рачуна 

 Изјаву – сагласност да орган може да врши увид, прибављање и обраду личних 
података о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање у поступку и то за следећу документацију: 

 Извод из матичне књиге рођених за децу 

 Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу 
осигурања , на дан подношења захтева. 

 Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о 
основици на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за 
последњих 18 месеци који претходе отпочињању одсуства због компликација у вези 
са одржавањем трудноће или породиљског одсуства ако није коришћено право на 
одржавање трудноће. 

 Потврду о основицама на коју су плаћени доприноси за последњих 18 месеци који 
претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са 
одржавањем трудноће или породиљског одсуства ако није коришћено право на 
одржавање трудноће, односно дана рођења детета за лица која смостално обављају 
делатнос а нису евидентирана у Централном регистру обавезног социјалног 
осигурања, односно за последњих 24 месеца који претходе дану рођења детета за 
лица која су пољопривредни осигураници. 

 Остали подаци од утицаја на утврђивање права, а нису евидентирани у доступним 
евиденци 

            Контакт особа: Драгица Станковић, канцеларија бр.19  
 

 

10.17. Урбанизам и грађевинарство 

Документација потребна за озакоњење: 
- за породичне стамбене објекте до 100м2 – 
• Захтев 
• Доказ о праву својине,односно о праву закупа на грађевинском земљишту 
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• Фотографије објекта, 4 фотографије димензија 100х150мм са приказаним 
изгледом објекта са уличне, дворишне и бочне стране 
• Технички извештај о стању објекта 
• Доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од  дин, на жиро- 
рачун бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97), 97-065, Буџету РС 
• Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун бр.840-742255843-04, позив на број 
(97) 97- 065, у износу од  дин. на име прихода Општинске управе 
- за стамбене објекте са више станова, стамбено-пословне објекте – 
• Захтев 
• Доказ о праву својине,односно о праву закупа на грађевинском земљишту 
• Фотографије објекта, 4 фотографије димензија 100х150мм са приказаним 
изгледом објекта са уличне, дворишне и бочне стране 
• Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу 
објеката,са спецификацијом посебних физичких делова који садржи геодетски снимак објекта 
на копији плана парцеле, изграђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица 

уписаног у одговарајући регистар за обављање тих послова 
• Доказ о извршеној уплати административне таксе у износу од  дин, на жиро- 
рачун бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97), 97-065, Буџету РС 
• Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун бр.840-742255843-04, позив на број 
(97) 97- 065, у износу од  дин. на име прихода Општинске управе 
 

Документација потребна за издавање употребне дозволе: 
• Захтев 
• Главни пројекат изведеног објекта са примерком грађевинске дозволе по којој 
је објекат завршен,дозвола број  од  , 
• Атест отпора уземљења, 
• Геодетски снимак са уплањеним објектом и потврдом да су исти урађени у 
складу са главним пројектом, 
• Сагласности и другу документацију (водопривредну, санитарну,противпожарну 
и др.) 
• Уплатницу од 2.400,00 дин. на жиро-рачун бр. 840-742251843-73, с позивом на 
број (97), 97-065, за технички пријем објеката. Прималац: Општинска управа 
• Уплатницу од 1.800,00 дин. на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, с позивом на 
број (97), 97-065, на име административне таксе, буџету РС. 
Документација потребна за издавање привременог решења: 
• Захтев 
• Доказ о праву привременог коришћења јавне површине.Сагласност од 
Општинског већа, решење бр.  од  године. 
• Доказ о уплаћеној накнади за коришћење грађевинског земљишта за објекат 
уз који се поставља монтажно-демонтажни објекат. 
• Признаницу о извршеној уплати на име трошкова за захтев за издавање 
привременог решења за постављање монтажно-демонтажни објекат у износу од 100,00 динара 
на жиро-рачун бр. 840-742251843-73, с позивом на број (97) 97-065, корисник Општинска управа 
• Признаница о уплаћеној накнади за привремено коришћење јавне површине у 
износу од  дин, на жиро-рачун бр. 840-741531843-77, с позивом на број (97) 97- 065, 
корисник Грађевинско земљиште. 
• Признаницу  о  уплати износа од  дин, на име Републичке административне 
таксе на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 
Документација потребна за издавање грађевинске дозволе: 
• Захтев 
• Локацијски услови 
• Пројекат за грађевинску дозволу са извештајем о извршеној техничкој 
контроли, 
• Доказ о праву својине, односно правом закупа на грађевинском земљишту 
• Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање 
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грађевинског земљишта, 
• Решење о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско 
• Доказ о уплати административне таксе у износу од  дин, на жиро-рачун бр. 840- 
742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 

• Доказ о изврешеној уплати на име издавања грађевинске дозволе у износу од 
1.800,00 дин, на жиро-рачун бр. 840-742251843-73, с позивом на број (97) 97-065, корисник Општинска 

управа 

 
Документација потребна за издавање грађевинске и употребне дозволе: 
• Захтев, 
• Обавештење о могућности легализације 
• Доказ о праву својине 
• Доказ о уређивању односа у погледу плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 
• Доказ о уплати административне таксе у износу од  дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 
• Доказ о изврешеној уплати на име издавања грађевинске дозволе у износу од  
  дин, на жиро-рачун бр. 840-742251843-73, с позивом на број (97) 97-065, 
корисник Општинска управа 
 

Напомена: наведена документација се подноси преко Агенције за привредне регистре, 
електронски преко њиховог сајта. Све инфорамције у вези са електронским подношењем 
документације преко Агенције за привредне регистре могу се наћи на сајту исте на страници: 
https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home 

 

Документација потребна за добијање информације о локацији: 
• Захтев 
• Копија плана кат.парцеле бр.  у К.О.   

• Доказ о уплати административне таксе у износу од _____ дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 
• Доказ о извршеној уплати на име издавања информације о локацији на жиро- 
рачун бр.840-742251843-73, позивом на број (97) 97-065, у износу од ______ дин. на име 
прихода Општинске управе 
Документација потребна за издавање локацијских услова: 
• Захтев 
• Копија плана не старија од 6 месеци предметне парцеле са граничним 
парцелама и уцртаним објектима уколико су уплањени 
• Доказ (уговор, решење) о праву коришћења или својине, односно праву закупа 
на грађевинском земљишту за земљиште на коме се објекат гради (2 фотокопије оверене) 
• Извод из катастра подземних инсталација 
• Подаци о објекту а) положај објеката у односу на парцелу и саобраћајнице 
б) габарит-димензије у основи в) спратност г) намена;техничке карактеристике 

• Доказ о  уплати административне таксе  у  износу од  дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 

• Доказ о извршеној уплати на име издавања локацијских услова на жиро-рачун 
бр.840-742251843-73, позивом на број (97) 97-065, у  износу од  дин. на име 
прихода Општинске управе  

Документација потребна за потврђивање пројекта препарцелације/парцелације: 

• Захтев 
• Пројекат препарцелације/парцелације са пројектом геодетског обележавања 
бр. 
  од    
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• Уплата на име административне таксе у износу од  дин, на жиро-рачун 
бр. 840-742221843-57, с позивом на број (97) 97-065, корисник Буџет РС 
• Уплата на жиро-рачун бр.840-742251843-73, позив на број (97) 97-065, у износу 
од 
  дин. на име прихода Општинске управе 

Линк за додатне информације се могу наћи и на сајту општине Мали Зворник на 
страници:http://www.malizvornik.ls.gov.rs/index.php/506%20-%20obrasci-objedinjena-procedura 

Контакт особа:  Зоран Бркић, соба бр.24 на спрату 
 

10.18. Послови инспекцијске службе 

Послови пријема: 

Захтева и пријава физичких и правних лица у вези послова из надлежности комуналне, 
грађевинске, саобраћајне, просветне и инспекције за заштиту животне средине. 

На основу поднете пријаве комунални инспектор: 

 Утврђује да ли је у његовој ингеренцији 

 Излази на лице места утврђује чињенично стање 

 Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси захтев 
за покретање прекршајног поступка 

 Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама 

 Уколико инспектор процени да нема ингеренције или не може да спроводи материјалне 
прописе, доноси закључак којим се одбацује захтев странке као неоснован. 

 На решење са налогом на закључак иде посебна жалба. 

Контакт особа: комунални инспектор Мирослав Марковић,канцеларија бр.20  

           На основу поднете пријаве просветном инспектору: 

 Писмено обраћање(изјаву) 

 Отварање предмета 

 Оцењује да ли је из оквира из надлежности просветне инспекције. 

Контакт особа: просветни инспектор Драган Ракић,  

канцеларија бр.20  

 

На основу поднете пријаве саобраћајном инспектору: 

 Одлазак на лице места, 

 Инспектор утврђује чињенично стање и налаже управним мерама отклањање 
недостатака. 

Контакт особа: саобраћајни инспектор Миливоје Танасковић,  

канцеларија бр.24  

 

На основу поднете пријаве грађевинском инспектору: 

 Утврђује да ли је у његовој ингеренцији 

 Излази на лице места утврђује чињенично стање 

http://www.malizvornik.ls.gov.rs/index.php/506%20-%20obrasci-objedinjena-procedura
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 Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси захтев 
за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ и кривичне пријаве 

 Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама. 

Контакт особа: грађевински инспектор Миливоје Танасковић,  

канцеларија бр.24   
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Законом о општем управном поступку прописано је да се органи који решавају у одређеним 
управним стварима морају придржавати начела прописаним овим законом и одредбама закона 
које се односе на конкретну управну ствар. 

 

Благовремено решавање поднетих захтева физичких и правних лица је један од основних 
принципа Закона о општем управном поступку, који предвиђа да се захтеви странака морају 
решити у утврђеном року у зависности од врсте и сложености поступка. На том принципу 
заснива се начело ефикасности, које прописује да су органи који воде поступак, односно 
решавају у управним стварима, дужни да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и 
заштиту права и правних интереса физичких лица, правних лица или других странака, као и 
начело економичности поступка, у складу са којим се поступак мора водити без одуговлачења и 
са што мање трошкова за странку и друге учеснике у поступку, али тако да се прибаве сви 
докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и за доношење 
законитог и правилног решења.  

 

11.1. Послови вођења матичних књига – 2021. година 

Током 2020. године у матичне књиге које се воде у оквиру Општинске управе Мали Зворник 
извршено је укупно 514 уписа по основу рођења, склапања брака (венчања) и смрти. 

 

Ред.бр. Основ уписа Матично подручје Број уписа 

1. Рођење Мали Зворник На основу испр.иност. орг.   404 

  Свега  404 

 

2. Венчање Мали Зворник Венчање 47 

 На основу испр. инос.органа 150 

Свега 197 

 

3. Смрт Мали Зворник На основу  потврде о смрти  90 

На основу испр.инос.органа                                  44 

Свега 134 

 

11.2. Дечија заштита – послови друштвене бриге о деци – 2021. година 

У току 2021. године Општинској управи Мали Зворник поднето је 261 захтев за 
остваривање права на дечији додатак. Од тог броја 241 предмет је  решен позитивно а 20 
негативно, док је по службеној дужности донето 49 позитивних решења. Право на дечији 
додатак се остварује у трајању од 12 месеци од почетка признавања  права  и  остварује се за 
првих четворо деце у породици, изузетно и за дете вишег реда рођења од четвртог ,уколико 
због старосне границе за неко од прво четворо деце по реду рођења више не може остварити 
право. На подручју наше општине тако имамо 1 породицу која је остварила право на 3,4,5, и 6. 
дете по редоследу рођења. Дечији додатак припада деци која  живе, школују се и редовно 
похађају наставу до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до 20 година живота ако 
се у својству редовног ученика налази на школовању. 

Право на дечији додатак без поновног достављања доказа о материјалном стању 
породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно похађају школу и 
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корисник чије дете остварује додатак за помоћ и негу другог лица. Хранитељи не могу да 
остваре право на дечији додатак за децу у хранитељству јер им је пружена подршка кроз Закон 
о социјалној заштити. У 2021. години године висина дечијег додатка се два пута мењала и 
износила је од 3.132,39 до 5.746,30 динара по детету у зависности од услова како је породица 
остварила право (редовни корисници, једнородитељска породица, дете које остварује ТНП, по 
више основа). 

Право на родитељски додатак остварује мајка за прво друго треће и четврто дете под 
условом да је држављаниин РС и да има пребивалиште на територији Србије.То право може 
остварити и мајка која је страни држављанин и која има статус сталног настањеног странца под 
условом да је дете рођено на територији РС. Наведено право може остварити и отац детета 
уколико је мајка страни држављанин (на основу уверења надлежне службе из земље чији је 
мајка држављанин о испуњености прописаних услова),није жива, напустила је дете,лишена 
родитељског права итд. Услови за остваривање права на родитељски додатак између осталих 
су: да родитељи не живе у иностранству, да су новорођено дете и деца претходног реда 
рођења редовно вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике 
Србије, да похађају припремни предшколски програм и основну школу у оквиру система 
предшколског васпитања и основношколског образовања на територији Републике Србије. 
Наведене податке орган управе проверава по служћбеној дужности најмање једанпут годишње. 
Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета, а у 2021. години 
мењала се два пута од 01.01.2021. и 01.07. 2021. и износила је: 

 за прво дете 102.817,43 и 106.412,94 динара и исплаћивано је  једнократно 

 за друго дете износила је  246.754,63 и 255.391,04 динара и  исплаћује се у 24 једнаке 

месечне рате по 10.281,45 и 10.641,29 динара 

 за треће дете износила је 1.480.527,78 и 1.532.346,25 динара и исплаћује се у 120 

једнаких месечних рата по 12.337,73 и 12.769.55 динара. 

 за четврто дете износила је 2.220.791,67 и 2.298.519,38 динара и исплаћује се у 120 

једнаких месечних рата по 18.506,59 и 19.154,33 динара. 

    У 2021. години право на родитељски додатак по републичком пропису остварило 77 мајки, а 
донето је једно негативно решење које је по жалби прослеђено Министарству, где је жалба 
одбијена. . 

Родитељски   додатак   се у 2021. години увећао за паушал за набавку опреме и 
исплаћивао се уз прву рату исплате и износио је 5.140,72 и 5.320,65 динара. 

У 2021. години право на родитељски додатак по Општинској  одлуци  остварило је 76 мајки, 
донето је 1 негативно решење те је по жалби прослеђено Општинском већу које је исто одбило.  

Родитељски додатак се исплаћивао једнократно и износио: 

 за прво дете 55.000 динара 

 за друго дете 65.000 динара 

 за треће и свако наредно дете 75.000 динара  

Следи табела о праву по Општинској одлуци: 
Остварено право на родитљески додатак у 2021. години – по Општинској одлуци 

Месец 
Додатак 

на прво дете 
Додатак 

на друго дете 
Додатак 

на треће дете 

Додатак на 
четврто 

дете 

Укупно 
корисника 

Јануар / 2 1 / 3 
Фебруар 1 2 1 / 4 

Март 3 2 3 / 8 

Април 4 1 / / 5 
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Мај 2 2 4 / 8 

Јун 2 2 1 / 4-близанци 

Јул 3 4 3 / 10 

Август / 4 / / 4 

Септембар 3 1 1 1 6 

Октобар 2 2 2 / 6 

Новембар 1 4 2 2 9 

Децембар 4 3 1 1 9 

Укупно 25 29 19 4 76 

 

Подносилац захтева који оствари право на родитељски додатак има право на поклон пакет у 
вредности до 5.000,00 динара, тако да је уручено 77 поклон пакета ( једни близанци). 

 

11.3. Бирачки спискови-2021. година 

 

У општини Мали Зворник воде се јединствени и посебни бирачки списак. Ажурирање 
бирачког списка врши се у складу са законом и Упутством о начину ажурирања бирачког списка. 

На крају 2021. године у јединственом бирачком списку, делу који се води за подручје 
општине Мали Зворник, уписано је 1251 нових бирача, док је извршено брисање 543 бирача. 

 

Преглед промена у јединственом бирачком списку – Упис – 2021. година 

Ред.бр. Индикатор 
Подиндикатор 

(основ за промену) 
Број уписа 

1. Упис Пунолетство 154 

2. 

3. 

Упис 

Упис 

Пријава пребивалишта 

Пријем у држављанство РС 

1096 

1 

  УКУПНО 1251 

 

 

 

Преглед промена у јединственом  бирачком списку – Брисање – 2021. година 

Ред.бр. Индикатор 
Подиндикатор 

(основ за промену) 
Број уписа 

 

 

1. Брисање Смрт 230 

2. Брисање Одјава пребивалишта 286 

3. Брисање Губитак пословне способности / 

4. Брисање Дупли упис 1 

5. Брисања Отпуст из држављанства РС 9 

       6.       Брисање по службеној дужности 17 

                                                                                                        УКУПНО 543 
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Преглед промена у јединственом  бирачком списку  – 2021. година 

Ред.бр. Индикатор 
Подиндикатор 

(основ за промену) 

Број 
брисања 

1. Промена Лични подаци 258 

2. Промена Адресе пребивалишта 1345 

УКУПНО  1603 

 

                   

 

                Преглед промена у посебном  бирачком списку – Упис  –  2021. година 

Ред.бр. Индикатор 
Подиндикатор 

(основ за промену) 
Број уписа 

1. Упис Пријава пребивалишта / 

УКУПНО / 

 

 

Преглед промена у посебном бирачком списку – Брисање – 2021. година 

Ред.бр. Индикатор 
Подиндикатор 

(основ за промену) 

Број 
брисања 

1. Брисање Смрт 8 

2. 

3. 

Брисање 

Брисање 

Одјава пребивалишта 

Отпуст из држављанства РС 

1 

1 

УКУПНО 10 

 

Преглед промена у посебном бирачком списку  – 2021. година 

Ред.бр. Индикатор 
Подиндикатор 

(основ за промену) 

Број 
брисања 

1. Промена Лични подаци 189 

2. Промена Адресе пребивалишта          39 

УКУПНО 228 

 

11.4. Борачко-инвалидска заштита – 2021. година 

У оквиру Општинске управе Мали Зворник води се поступак за признавање својства личног 
или породичног војног или цивилног инвалида рата, права на увећану инвалиднину, права на 
повећање процента личне инвалиднине, права на ортопедски додатак и туђу негу и помоћ, 
права на друга примања и накнаде, као и послови књиговодства у области борачко- инвалидске 
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заштите. 

У току 2021. године вршена је исплата инвалидских права за укупно 20 корисника из 
области борачко-инвалидне заштите: 

 војних инвалида 14 

-ратних 9 

мирнодопских 5 

 корисника породичне инвалиднине 6 

          -чланови породице МВИ и РВИ 3 

           -породице палог борца 3 

 изведених права 

-месечна новчана примања са приходом- 2 

            -инвалидски додатак незапосленог РВИ од V до X групе – 1 

            -1 МВИ је умро. 

  

Како је измењен  Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и 
чланова њихових породица, који је ступио на снагу 11.03.2020. године а се примењује од 01. 
јануара 2021. године по захтеву бораца, а у вези признавања права наведеног праваподнето је 
24 захтева за признавање статуса борца.  

        Од поднетих захтева донето је 23 позитивна решења. Један захтев је одбијен па се 
предмет по жалби налази код другостепеног органа. 
         

Поднета су и два захтева за признавање статуса војног инвалида чије је решавање у току. 

11.5. Послови у области приватног предузетништва – 2020. година 

 

Преглед пружених услуга у области приватног предузетништва: 

Ред.бр. Врста посла Број пружених услуга 

1. Оснивање предузетничке радње 41 

2. Одјављене предузетничке радње 23 

3. Остале промене (привремена одјава и пријава,седишта..) 29 

4. Такси дозволе и решења 4 

5. Уверења 13 

6. Изводи 1 

7. Остало 14 

Укупно: 125 

 

11.6. Инспекцијски послови - 2021. година 

 

Послови из надлежности заштите животне средине, грађевинске, комуналне, саобраћајне и 
просветне инспекције обављају се у оквиру Службе за инспекцијске послове. 
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Решавање надлежних инспекцијских служби 

Ред. 
број 

Инспекција Примљено Решено 
Нерешено –пренето 

у 2021. годину 

1. Комунална инспекција    

 1.1. По службеној дужности 71 71 0 

 1.2. По захтеву странака 46 46 0 

2. Просветна инспекција    

 2.1. По службеној дужности 15 15 0 

 2.2. По захтеву странака 25 25 0 

3. Соабраћајна инспекција    

 3.1. По службеној дужности 77 77 0 

 3.1. По захтеву странака 5 5 0 

4. Грађевинска инспекција    

 4.1. По службеној дужности 179 179 0 

 4.2. По захтеву странака 8 8 0 

5. Еколошка инспекција    

 5.1. По службеној дужности 8 8 0 

 5.2. По захтеву странака 0 0 0 

УКУПНО 434 434 0 
 

 

11.7. Послови у области локалног економског развоја - 2021. година 

 

У току 2021. године у општини Мали Зворник реализовани су Јавни радови  и то: 

 Јавни радови за инвалидна лица 

 

11.8. Скупштински  послови – 2021. година 

 

У току 2021. године одржано је 8 редовних седница Скупштине општине Мали Зворник. 

На одржаним седницама је, према усвојеном дневном реду, разматрано укупно 158 тачке 
дневног реда, од чега је донет 19 извештаја, 64 одлуке, 46 решења и 35 осталих питања. 

Општинско веће општине Мали Зворник у току 2021. године одржало је 10 редовних и 31 
телефонску седницу (телефонске седнице одржаване су због хитности одређених послова, 
посебно давања сагласности у вези са реализацијом одређених послова). Разматрано је укупно 
319 тачака дневног реда, од чега је донето 39 извештаја, 96 одлука и 40 решења, 83 захтева, 16 
жалби и 97 осталих питања. 

У свом раду служба је настојала да ажурно извршава послове из свог делокруга и омогући 
несметан рад Председника општине, Скупштине општине, Општинског већа, скупштинских тела 
и комисија у складу са кадровском оспособљеношћу и техничком опремљеношћу. Служба се 
такође бавила и пружањем стручне помоћи месним заједницама. 

Скупштинска служба је у току 2021. године примила и уз помоћ стручних служби обрадила 
1904 предмета. 
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11.9. Информативни послови – 2021. година 

 

У току 2021. године у оквиру Општинске управе вршени су послови информисања јавности 
о раду и активностима општинских органа. У току године на сајту општинске интернет странице 
(званичног општинског сајта), објављиване су све важније информације у вези са радом 
надлежних органа општине. 

За потребе информисања јавности издавана су саопштења за јавност која су 
прослеђивана средствима информисања. 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ је правни документ који утврђује план прихода и расхода општине за 
наредну годину. Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне 
самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.  

Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те 
политике и развоја је управо буџет. Приликом дефинисања овог, за општину најважнијег 
документа, они морају да се воде законским прописима, стратешким приоритетима развоја и 
другим елементима. 

Буџет општине Мали Зворник за 2022. годину, састоји се од: 

 прихода и примања у износу од  663.395.000,00 динара и  

 расхода и издатака у износу од 803.447.000,00 динара 
 
   Буџетски дефицит у износу од 140.052.000,00  динара, биће покривен из пренетих 
неутрошених средстава из претходне године у износу од 132.552.000,00 динара и примања од 
продаје финансијске имовине у износу од  7.500.000,00 динара. 

Одлука о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину објављена је у Службеном листу 
општине Мали Зворник број 14/21, 1/22 и 2/22 и на веб-сајту општине: www.malizvornik.ls.gov.rs 

 

12.1.Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Зворник за 2022. годину   

 
Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 663.395.000,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 649.275.000,00 

- буџетска средства 623.875.000,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 25.400.000,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 14.120.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 643.027.000,00 

- текући буџетски расходи 617.627.000,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 25.400.000,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 160.420.000,00 

- текући буџетски издаци 160.420.000,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 0,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -140.052.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -140.052.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 7.500.000,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 132.552.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 140.052.000,00 

 

http://www.malizvornik.ls.gov.rs/


Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима 
 

Опис Економ. 
класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

663.395.000,00 

1. Порески приходи 71 418.725.000,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 173.100.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 41.350.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 195.715.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 8.560.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 49.495.000,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 0,00 

4. Донације 731+732 0,00 

5. Трансфери 733 181.055.000,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 14.120.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 
803.447.000,00 

1. Текући расходи 4 643.027.000,00 

1.1. Расходи за запослене 41 103.213.000,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 271.853.000,00 

1.3. Отплата камата 44 1.000,00 

1.4. Субвенције 45 68.200.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 68.700.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464
+465 

54.671.000,00 

1.7. Трансфери 463 76.389.000,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 160.420.000,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 
 

7.500.000,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 7.500.000,00 

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

0,00 

3. Отплата дуга 61 0,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор 
финансирања 13) 

3 132.552.000,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  
извор финансирања 14) 

3 0,00 

 
 

12.2.ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА-2022. година 

Назив програма Износ 

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 21.100.000,00 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 127.700.000,00 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 9.050.000,00 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 45.695.000,00 

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 17.750.000,00 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1.500.000,00 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 143.531.789,00 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 53.741.000,00 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 49.429.000,00 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 11.760.000,00 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 69.400.000,00 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 9.300.000,00 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 35.008.000,00 

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 14.906.000,00 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 147.241.211,00 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 24.535.000,00 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 21.800.000,00 

Укупно за БК 803.447.000,00 
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12.3. Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и планирани  
капитални издаци за 2023. и 2024. годину  
 
 

Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

511 1. ППОВ ДОЊЕ НАСЕЉЕ:  1.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.000.000,00    

 2. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЗЕ У САКАРУ:  500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 500.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 500.000,00    

 3. ИЗГРАДЊА МОСТА У АМАЈИЦУ:  47.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 47.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 47.000.000,00    

 4. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА Д.ТРЕСНИЦА-ЦУЛИНЕ:  9.800.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 9.800.000,00    

  Извори финансирања:     

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 
2.800.000,00 

   

  Приходе из буџета: 7.000.000,00    

 5. КАРАДЈОРДЈЕВ ГРАД:  2.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 2.000.000,00    

 6. АРХЕОЛОСКО НАЛАЗИСТЕ ОРЛОВИНЕ 
М.ЗВОРНИК:  

7.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 7.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 7.000.000,00    

 7. УРЕДЈЕЊЕ ПЛАЗЕ У САКАРУ:  13.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 13.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 13.000.000,00    

 8. УРЕДЈЕЊЕ ПЛАЗЕ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ:  2.400.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2022    
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Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 

  Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 2.400.000,00    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12.4. ПЛАН ПРИХОДА-2022. ГОДИНА 
 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 

04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно Структура 
( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 132.552.000,00 132.552.000,00 16,50 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 132.552.000,00 132.552.000,00 16,50 

711111 Порез на зараде 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 17,42 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

8.700.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00 1,08 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем 

16.470.000,00 0,00 0,00 16.470.000,00 2,05 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске управе 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

711147 Порез на земљиште 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

711191 Порез на остале приходе 7.250.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,90 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 173.100.000,00 0,00 0,00 173.100.000,00 21,54 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 22.800.000,00 0,00 0,00 22.800.000,00 2,84 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 10.340.000,00 0,00 0,00 10.340.000,00 1,29 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 3.280.000,00 0,00 0,00 3.280.000,00 0,41 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 
управе 

4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,50 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе 

880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,11 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 41.350.000,00 0,00 0,00 41.350.000,00 5,15 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,68 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

714552 Боравишна такса 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,01 

714553 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 4.580.000,00 0,00 0,00 4.580.000,00 0,57 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности 

185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00 23,03 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

714593 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, 
електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која 
припада управљачима тих путева и улица 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 195.715.000,00 0,00 0,00 195.715.000,00 24,36 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 8.560.000,00 0,00 0,00 8.560.000,00 1,07 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 8.560.000,00 0,00 0,00 8.560.000,00 1,07 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 155.655.000,00 0,00 0,00 155.655.000,00 19,37 
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733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
општина 

0,00 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 3,16 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 155.655.000,00 0,00 25.400.000,00 181.055.000,00 22,53 

741152 Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у 
депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује 
уговор о депоновању средстава по виђењу 

1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0,18 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 18.125.000,00 0,00 0,00 18.125.000,00 2,26 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 0,10 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

741541 Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1.590.000,00 0,00 0,00 1.590.000,00 0,20 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 22.015.000,00 0,00 0,00 22.015.000,00 2,74 

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,24 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,32 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 
установама у корист нивоа општина 

6.435.000,00 0,00 0,00 6.435.000,00 0,80 

742251 Општинске административне таксе 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,05 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,03 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 12.060.000,00 0,00 0,00 12.060.000,00 1,50 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима 

4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,59 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том 
поступку 

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица 
принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 5.030.000,00 0,00 0,00 5.030.000,00 0,63 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
општина 

170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,02 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,02 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 10.050.000,00 0,00 0,00 10.050.000,00 1,25 

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 
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745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа 
општина 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 10.220.000,00 0,00 0,00 10.220.000,00 1,27 

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,49 

811152 Примања од продаје станова у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 1,51 

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,25 

921651 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа 
општина 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,93 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,93 

Укупно 645.495.000,00 0,00 157.952.000,00 803.447.000,00 100,00 

 

 



13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

У области јавних набавки рад се одвија на примени Закона о јавним набавкама. Од 1.јула 
2020.године примењује се нов Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 
91/19). Послови јавних набавки подразумевју уређење услова, начина и поступка набавке добара и 
услуга и уступања извођења радова Наручиоца то јесте Општинске управе као и директних и 
индиректних корисника буџета општине Мали Зворник. Послови јавних набавки обухватају и 
административно евидентирање уговора и других података о јавним набавкама.  
У 2021. години за потребе Општинске управе Мали Зворник закључени уговори о јавним набавкама 
отворени поступак за 2021. годину по Закону о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 91/19) спроведено је 
укупно  50  отворених поступака, 4 преговарачка поступка без објављивања јавног позива 

 

Подаци о јавним набавкама објављују се на интернет презентацији општине Мали Зворник на 
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/javne-nabavke1/ и могу се наћи на посебном банеру на почетној 
страници презентације. 

 

 

Закључени уговори о јавним набавкама отворени поступак за 2021. годину по Закону о јавним 
набавкама (Сл.Гласник РС 91/19) 

 

 

Редни 

број 

 

Опис предмета јавне набавке 

1. Набавка лаког доставног возила за потребе ПУ Црвенкапа 

2. Набавка електричне енергије 

3. Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 

4. Набавка ЦT скенера 

5. Опремање  трпезарије ,дечијих просторија и соба за васпитаче адвекатним намештајем 

6. Пружање геодетских услуга  за потребе општине Мали Зворник 

7. Услуге мобилне и фиксне телефоније 

8 
Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сараднике за рад на 
терену 

9 Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским,машинским и електро радовима) 

10 
Услуга консалтинга у вези са поступком усаглашења са захтевима Закона о  јавној својини 
Општине Мали Зворник 

11 
Израда плана детаљне регулације за изградњу мреже  водоснабдевања-примарног 
водовода друге висинске зоне насеља  Радаљ у дужини од 15 км и ширини појаса 
20м,општина Мали Зворник 

12 
Израда плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко рекреативне зоне од 
Подвожњака –скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини ,општина 
Мали Зворник 

13 
Израда плана детаљне регулације  за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске  
зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20 м ,са 
изградњом црпних станица  за сваки засеок,општина Мали Зворник 

14 
Израда стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације  за 
изградњу и уређење туристичко-рекреативне зоне од подвожњака скретања за Петковиће  
до скретања за Крстиће 

15 Израда пројекта плодности  земљишта  на подручју општине Мали Зворник 

16 
Превоз путника ,ученика основних школа и средње школе,наставног особља,лица преко 65 
година и инвалидних лица на територији  општине Мали Зворник 

17 
Стручни надзор над извођењем  археолошких радова на остацима средњовековне цркве на 
локалитету Орловине 

https://www.malizvornik.ls.gov.rs/javne-nabavke1/
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Закључени уговори о јавним набавкама преговарачки поступак без објављивања  јавног позива за 
2021. годину по Закону о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 91/19) 

 

Редни 
број 

 

Опис предмета јавне набавке 

1 Услуге одржавања програма Саветник 

2 Услуге одржавања информационог система  локалне пореске администарције 

3 Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета 

18 

Изградња објекта  предшколске  установе  у МЗ Доње  Насеље -Партија 1-Грађевински и 
остали радови , инсталација  централног грејања  са набавком котла и опремање мокрих 
чворова,  Партија 2-Опремање трепезарије,дечијих просторија и собе за васпитаче 
адекватним намештајем 

19 
Радови на одржавању локалних ,некатегорисаних путева и улица на територији општине 
Мали Зворник 

20 Изградња моста у Амајићу 

21 
Извођење археолошких радова  на остацима средњовековне цркве на локалитету 
Орловина 

22 
Конзерваторски радови и презентација на остацима средњовековне цркве на локалитету 
Орловине 

23 
Израда и постављање надстрешница за аутобуска стајалишта на територији општине Мали 
Зворник 

24 Набавка камиона за прикупљање отпада 

25 

Пројекaт за уређење делова речних корита: у Великој Реци, Мале реке и реке Борање у 
Доњој Трешњици, реке Моштанице у Малом Зворнику, реке Пљештанице у Будишићу, реке 
Равнаје у Радаљу, Боринске реке у Доњој Борини и бујичног потока Црквењак укупне 
дужине свих речних корита које треба уредити износи 6000 метара, тј. 6 км 

26 Санација клизишта у улици Првомајска општина Мали Зворник 

27 Стручни надзор над санацијом клизишта у улици Првомајска општина Мали Зворник 

28 
Стручни надзор  над извођењем радова на изградњи водоводних шахти Доња Трешњица-
Цулине 

29 
Израда плана детаљне регулације Уређење приобаља са пешачком стазом  на К.О. Сакар у 
обухвату површине око P=7,5 ха 

30 
Израда плана детаљне регулације „Доња Трешњица центар“ са пројектом препарцелације и 
предлогом решавања имовинско правних односа ,општина Мали Зворник 

31 
Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сараднике за рад на 
терену 

32 Израда пројекта и извођење радова на уређењу плаже у Малом Зворнику 

33 Набавка бандера 

34 Стручни надзор над извођењем радова на уређењу плаже у Малом Зворнику 

35 Radovi na održavanju lokalnih ,nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji opštine Mali Zvornik 

36 
Зимско одржавање локалних,некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали 
Зворник 

37 
Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији 
општине Мали Зворник 

38 Набавка бандера 

39 Стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста у Амајићу 

40 
Пројекат за  уређење стаза и видиковца до локалитета Орловине и конзерваторско – 
рестаураторских радова на заштити два ободна зида 

41 
Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији 
општине Мали Зворник 
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4 Услуге одржавања програма електронске писарнице 
 

 

Евиденција података о поступцима јавних набавки у 2021. години 

Исход поступака јавних набавки 
Број поступака ЈН 

отворени поступак 

Број поступака ЈН 

преговарачки без 

објављивања јавног 

позива 

Успешно спроведени 41 4 

Обустављени 9 0 

Поништени делимично 0 0 

Поништени у целини 0 0 

УКУПНО: 50 4 

 

 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

На основу Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из 

области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2021. години, бр. 06-

98/2021 од 25.01.2021. године и Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката 

ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 

Мали Зворник у 2021. години број 06-98/2021/33-3 од 05.04.2021. године, у складу са 

Решењем Комисије за контролу државне помоћи  бр. 401-00-00125/2020-01/2 од 

18.01.2021.год у току 2021. године додељена је de minimis државна помоћ за 18 правних лица 

и предузетника у укупном износу од 6.600.000,00 РСД. 
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Општина 

Мали 

Зворник 

МБ: 

07170874 

Закона о јавном 

информисању и 

медијима 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.83/14,58/15 

и 12/16-

аутентично 

тумачење), 

Правилника о 

суфинансирањ

у пројеката за 

остваривање 

јавног интереса 

у области 

јавног 

информисања 

(„Службени 

Гласник РС“ 

број 16/16, 

8/17) и Уредбе 

о правилима за 

доделу 

државне 

помоћи 

(„Службени 

гласник РС“ 

бр: 13/10, 

100/11, 91/12, 

37/13, 97/13 и 

119/14 ) 

Конкурс за 

суфинансирањ

е пројеката 

производње 

медијских 

садржаја из 

области јавног 

информисања 

на територији 

општине Мали 

Зворник у 

2021. години'' 

број: 06-98 од 

25.01.2021. 

године и 

Решење 

Комисије за 

контролу 

државне 

помоћи број 

401-00-

00125/2020-

01/2 од 

18.01.2021. 

године 

Истинито, 

непристрасно

, 

правовремено 

и потпуно 

информисанје 

грађана 

Општине 

Мали 

Зворник 

субвенције 6010, 

6020, 

6312, 

6391, 

5911, 

9499, 

5811, 

5813 

18 6.600.000,00 

рсд 

 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Преглед коефицијената и зарада радника општине Мали Зворник 

 
 

КОЕФИЦИЈЕНТИ 
БРУТО ЗАРАДА 

 БЕЗ МИНУЛОГ РАДА ЗА 2021. годину 

ИЗАБРАНА ЛИЦА  

Председник општине 7,74 136.584,61 

Заменик председника 7,74  

Председник скупштине 4 70.586,36 

Заменик председника скупштине 2,86 50.469,24 

ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА  

Начелник Општинске управе 28,93 109.866,73 

Заменик начелника Општинске управе 26,70 101.397,92 

Секретар скупштине 28,26 107.322,28 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

Руководилац одељења 22,50 93.181,46 

РАДНИЦИ ВСС  

Самостални саветник 20,45 84.691,59 
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                                Саветник 18,97 78.562,23 

Млађи саветник 16,20 67.090,64 

РАДНИЦИ ВШС  

                                Сарадник 13,51 55.950,29 

РАДНИЦИ ССС  

Виши референт 10,05 45.783,12 

 Дактилограф 9,67 44.052,02 

НАМЕШТЕНИЦИ  

IV врста радних места 8,53 38.858,71 

V врста радних места 6,93 31.569,86 
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16. ПОДАЦИ О ИМОВИНИ И СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

На имовину општине Мали Зворник примењује се Закон о јавној својини 
(„Службени гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016,113/2017 и 95/2018) и Уредба о прибављању и отуђењу непокретности 
непосредном погодбом, давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног  
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018). 

 

16.1. Непокретна имовина општине 

Органи и службе Општине своје послове обављају у пословном простору који 
се налази на једној локацији, од тога је зграда седишта Општине у ул. Краља Петра I 
бр.38, површине 1183 м2. Простор заједнички користе органи општине (993,09 м2),, 
републичке инспекције (43,1м2), и Служба за катастар непокретности (56,57м2), 
општински судија за прекршаје (17,91 м2), Национална служба за запошљавање 
(11,78 м2), Војни одсек и Министарство за одбрану- одељење одбране Мали Зворник 
(56,30 м2). 

 

16.2. Покретна имовина општине 

Општина Мали Зворник поседује укупно 8 аутомобила и то: 1 „Застава 101“ (која 
није у употреби) 1 лада нива, 1 аутомобил марке „Југо“,  1 шкода рапид, 1 шкода 
скала и Daciu duster.Такође, поседује  два возила на коришћење: мазду 3 и комби. 

Број рачунарких конфигурација је 74 комада - 45 компјутера,  22 лаптопa и 7 
сервера. 

Одлуком о буџету општине Мали Зворник дефинисана су средства за рад 
органа општине и општинских управа и то за набавку: 

 основних средстава: канцеларијског намештаја, телефонских апарата, 
електронске опреме, писаћих машина, рачунарске опреме и рачунарских 
софтвера, 

 средстава за образовање и усавршавање запослених 

 средстава за специјализоване услуге 

 средстава за текуће одржавање 

 средстава за материјал (канцеларијски материјал, претплате за стручну 
литературу, бонови за гориво, итд ). 

Распоред наведених средстава врши се Финансијским планом, који доноси 
председник Општине. 

Послове правне заштите имовинских права и интереса oпштине обавља 
Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник, са седиштем у Малом 
Зворнику. 
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Конто Назив 
Вредност на дан 31.12.2019. 

године 
O11211 Опрема за копнени саобраћај 13.837.431,26 

O11212 Пловни објекат 2.463.390,15 

O11221 Канцеларијска опрема 1.777.478,23 

O11222 Рачунарска опрема 2.671.481,62 

O11223 Комуникациона опрема 593.065,17 

O11224 Електронска и Фотографска опрема 1.214.210,25 

O11225 Опрема за домаћинство и угоститељство 12.963,20 

O11264 Опрема за спорт 14.121,63 

O11281 Опрема за јавну безбедност 204.000,00 

O11293 Непокретна опрема                        - 

O11311 Остале непокретности и опрема 117.586.911,60 

O14110 Земљишта 87.655.932,08 

O16120 Књижевна и уметничка дела 11.344,65 

 У к у п н о: 228.042.329,84 
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Информације (подаци) који су примљени или настали у раду Општинске управе 
Општине Мали Зворник се обрађују у складу са принципима канцеларијског 
пословања. Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, 
распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, 
административно - техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних 
предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске 
грађе надлежном архивским депоу општинске управе, као и праћење ефикасности и 
ажурности рада органа управе. 

Општина Мали Зворник, односно њени органи, поседује информације које су 
везане за обављање послова из њене надлежности, а исте се, углавном у писаном 
облику, чувају у писарници и архиви Општине. Изузетно, поједине информације се 
налазе и на другим носачима. 

   У архиви Општине се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о 
предметима, као и остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву 
или до његовог уништења (излучени безвредни регистратурски материјал). 

Сређена и пописана архивска грађа по правилу се предаје на чување 
Међуопштинском историјскском архиву Шабац после 30 година, рачунајући од дана 
настанка грађе, с тим што овај рок може да буде и дужи (у складу са чланом 39. 
Закона о културним добрима „Службени гласник РС", бр. 71/94,52/2011 - др. закони и 
99/2011 - др. закон). 

Регистраторски материјал који настаје у току рада Општинске управе Општине 
Мали Зворник дели се на управне и остале предмете у складу са канцеларијским 
пословањем при чему се управним предметима сматрају предмети у којима се води 
управни поступак којим се решава о правима и обавезама и правним интересима 
грађана и правних лица. 
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18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Органи општине Мали Зворник у свом раду или у вези са радом поседују: 

 опште акте органа општине, 

 стратегије, 

 акционе планове, 

 прописе виших органа, 

 записнике са седница Скупштине општине, 

 записнике са седница радних тела Скупштине општине, 

 записнике са седница Општинског већа, 

 записнике са седница радних тела Општинског већа, 

 закључене уговоре, 

 захтеве, иницијативе грађана, 

 акте донете по захтевима странака, 

 јавне позиве, конкурсе, 

 понуде и документације на јавним набавкама, 

 документацију о извршеним плаћањима, 

 финансијску документацију, 

 персоналну документацију запослених, 

 бирачки списак, 

 посебан бирачки списак, 

 појединачне акте донете у управном поступку. 

 

Општи акти органа општине Мали Зворник објављују се у „Службеном листу 
општине Мали Зворник“ на веб-сајту општинеhttp://www.malizvornik.ls.gov.rs/ 

 

„Службени лист општине Мали Зворник“ може се преузети са веб-сајта општине 
са линка https://www.malizvornik.ls.gov.rs/sluzbeni-list/ 

 

 

 
 
  

http://www.malizvornik.ls.gov.rs/
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/sluzbeni-list/
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 

 

Све информације (подаци, предмети) које настају у раду органа Општине Мали 

Зворник доступни су на увид грађанима и правним лицима у складу са Законом о 
општем управном поступку за управне предмете и законима који регулишу могућност 
увида у поједине вресте управних предмета, док за остале предмете у складу са 
актима Општинске управе Општине Мали Зворник. 

Све информације којима располаже а које су настале у раду или у вези са 
радом органа општине, тражиоцу информације биће стављене на увид докуменат 
који садржи тражену информацију или му издати копију докумената у складу са 
одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у 
случајевима које предвиђа Закон. 

Без ограничења приступ информацијама се омогућава за: 

 опште акте органа Општине Мали Зворник - објављују се у „Службеном 
листу општине Мали Зворник“ на веб-сајту општине 
https://www.malizvornik.ls.gov.rs/sluzbeni-list/ 

 стратегије, 

 акционе планове, 

 прописе виших органа, 

 јавне позиве, конкурсе. 

Без ограничења, осим уколико то није одређено посебним актом, приступ 
информацијама се омогућава за: 

 записнике и закључке са седница Скупштине општине, 

 записнике и закључке са седница радних тела Скупштине општине, 

 записнике и закључке са седница Општинског већа, 

 записнике и закључке са седница радних тела Општинског већа. 

За наведене информације неће се дозволити приступ само уколико је са 
седница за које се тражи увид била искључена јавност. 

Приступ информацијама се омогућава без ограничења, за закључене уговоре, 
осим уколико уговор није степенован неком одредницом тајности. 

Приступ информацијама се омогућава странкама и заинтересованим лицима у 
поступку, у складу са законом, за: 

 захтеве, иницијативе грађана, 

 акте донете по захтевима странака, 

 појединачне акте донете у управном поступку, 

 бирачки списак 

 понуде и документације на јавним набавкама, 

 документацију о извршеним плаћањима, 
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 финансијску документацију, 

 персоналну документацију запослених, осим личним података, у складу 
са законом. 

Уколико су тражене информације већ објављене и доступне у земљи или на 
интернету, орган власти, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, тражиоцу информације не мора омогућити остваривање права на 
приступ информацијама. У истом случају, у одговору на захтев, тражиоцу 
информације ће се означити носач информације (број службеног гласника, назив 
публикације и сл.), где је и када тражена информација објављена, осим ако је то 
опште познато. 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ 
информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када 
се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи 
превелики број информација. 
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

20.1. Подношење захтева за приступ информацијама 

Подношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја. 

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом 
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне 
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има 
оправдан интерес да зна. 

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није 
битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго, лице, није битан 
носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се 
налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин 
сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације. 

Захтев за остваривање права на приступ информацији од јавног значаја у 
Општинској управи Мали Зворник се предаје на писарници Општинске управе 
(Општински услужни центар) или упућује поштом или електронском поштом. 

Захтев који тражилац писмено подноси органу јавне власти мора да садржи: 
назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и прецизнији опис 
информације која се тражи. 

Пожељно је поред назива органа навести да се информација тражи од 
овлашћеног лица за давање информација. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог 
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у 
посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. 

Тражилац од органа јавне власти може да захтева: 

 обавештења да ли поседује тражену информацију, 

 да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију, 

 да му изда копију тог документа, 

 да му достави копију документа поштом, или на други начин. 

 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају 
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упућивања и трошкова упућивања. 

Обавезе плаћања нужних послова ослобођени су новинари, када копију 
документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских 
права, када копију докуманта захтевају ради остваривања циљева удружења и сва 
лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту 
здравља становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне 
власти не мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у 
земљи или објављена на интернету. 

 

20.2. Одлучивање по захтеву 

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог 
документа. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 
значаја за заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или 
заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести 
тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 
48 сати од пријема захтева. 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 7 дана 
од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му 
стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно 
упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди 
накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће 
тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који 
садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на 
увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог 
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација 
бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају 
да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са 
могућношћу да употребом своје опреме изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама органа власти. 

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о 
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без 
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о 
одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути 
тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 
проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем 
се поседу, по његовом знању, документ налази. 
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20.3. Право на жалбу 

 

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику, ако: 

 орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана 
када му је достављено решење или други акт; 

 орган власти, супротно члану 16. став 2. закона, не одговори у прописаном року 
на захтев тражиоца; 

 орган власти, супротно члану 17. став 2. закона, услови издавање копије 
документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази 
износ нужних трошкова израде те копије; 

 орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на 
начин предвиђен чланом 18. став 1. закона; 

 орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, 
односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. 
закона или 

 орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу остваривање 
права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно 
одредбама закона. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Адреса Повереника: 
 

Повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности  

Булевар Краља Александра бр. 15 
11000 Б Е О Г Р А Д 
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20.4. Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја 

 

назив органа коме се захтев упућује 

З А Х Т Е В 
за приступ инфомацији од јавног значаја 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) од горе 
наведеног органа захтевам*: 

 обавештење да ли поседује тражену информацију  

 увид у докуменат који садржи тражену информацију копију документа који 
садржи тражену информацију 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију**  

o Поштом 

o електронском поштом 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 

(навести што прецизније опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације). 

 

У Малом Зворнику 
Дана:  20  године 

ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

име и презиме 
 

адреса 
 

други подаци за контакт 
 

Потпис 

*у кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите 
**у кућици означити начин достављања копије докумената 
*** када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтеват 
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20.5. Пример обавештења о обезбеђивању приступа информацијама 

 

(назив и седиште органа) 
Број:    
Датум:    
 

 

На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја поступајући  по захтеву ___________________________ (- име и 
презиме подносиоца захтева) за увид у  документ  који  садржи 
___________________________ (опис тражене информације) достављам: 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради 
копије 

 

 

 Поступајући  по  захтеву  број ________ који  је  поднео  
______________________________ - (име и презиме подносиоца захтева) у року 
утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од     
јавног значаја, обавештавамо Вас да дана ___________________, у 
времену__________________, у просторојима органа можете извршити увид у 
документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву. 
 

Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија докумената са 
траженом информацијом. Копије страна А4 формата износи________________ 
динара. 

Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи  
________________ динара и уплаћује се на жиро рачун________________________. 

 

 

 

Достављено: 
 

1.Именованом (М.П.)  

2.архиви 
________________________________ 

(потпис овлашћеног лица односно руководиоца органа) 
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20.6. Образац жалбе против органа власти којом је захтев за приступ информацији 

одбијен 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александра 15 
 

Ж А Л Б А 

 

    (име, презиме, односно 
назив, адреса и седиште жалиоца)  против решења-закључка   
 (назив органа који је донео одлуку) број  од 

  године. 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 

елементима одлуке), супротно закону,  одбијен-одбачен  је мој захтев који сам  поднео/ла-упути/ 

ла дана 

 

године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан 

приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку побијам у целости, односно у делу којем 

 

јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлуку 
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма. 
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 
У................................................, 
 

Дана...........20......године 
..................................................................... 

Подносилац жалбе/Име и презиме 
 

.................................................................... 
Адреса 

 

.................................................................. 
други подаци за контакт 

 

................................................................. 
потпис 

 

Напомена: 

• У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, 
обавештење), назив органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац 
наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно приложити. 

• Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказа о његовој 
предаји-упућивању у органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
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20.7. Образац жалбе када орган власти није поступио/ није поступио у целости по 

захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) 

Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александра 15 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја подносим: 

Ж А Л Б У 

против 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

(навести назив органа) 

 

због тога што орган власти: 

није поступио / није поступио у целости / у законском року 

(подвући због чега се изјављује жалба) 
 

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том 
органу дана 

   године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који 
садржи информације о /у вези са: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

(навести податке о захтеву и информацији/ама) 

 
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 
траженој/им информацији/ма. 

Као доказ, уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

У  , 

дана  200_. Године          Подносилац жалбе / Име и презиме 

потпис 

адреса 

други подаци за контакт 

Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор 

органа власти. 
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Овај Информатор о раду је израђен уз финансијску подршку Европске уније  

у оквиру програма 

ʺПодршка цивилном друштву 2013ʺ 


