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1.0
Увод
Стратегија интегрисаног развоја општине Зворник намјењена је остварењу привредног
развоја који ће обезбједити конкурентност и боље економске резултате привреде,
привлачење капитала и директних инвестиција, подизање животног стандарда
становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и других услова који подстичу
привредни развој локалне заједнице.
Планирање развоја општине је процес у којем идеје за будућност одређују пут којим
треба ићи обликујући при том активности и дефинишући оне задатке и она средства
која су реално потребна да се оствари планирано. Задатак стратегије развоја општине
јесте да пружи визију будућности, визију развоја, рјешење друштвених, економских,
институционалних проблема и проблема околине, покаже могућност прилагођавања
трендовима развоја како у земљи тако и у свјету, да помогне у доношењу одлука за
најцјелисходнија рjешења и што ефикасније коришћење ресурса. Стратегија развоја
општине треба да буде водиља у одлучивању, важан је предуслов за успјешно
управљање, пројектно планирање и добијање финансијске подршке Европске уније и
њених фондова, стварајући предуслове за учествовање у програмима развоја региона
којeм општина припада. Стратегија развоја општине кроз остварење планираног
доводи до хармонизације интереса разних групација друштва и грађана.
Овим документом се жели побудити интерес свих актера развоја јер би партнерским
напорима многа питања била ефикасније рјешена, посебно у подручју бољег
коришћења ресурса, привлачења инвестиција и заједничког обликовања пројеката за
учествовање у предприступним фондовима Европске уније.
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Методологија креирања стратегије интегрисаног развоја

Процес креирања Стратегије интегрисаног развоја општине Зворник 2012-2017. одвијао се у
складу са стандардизованом Методологијом за интегрисано планирање локалног развоја у
БиХ (миПРО1).
Наведена методологија је резултат заједничке иницијативе Развојног програма Уједињених
нација (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), a припремљена је у оквиру
Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), проведеног од стране ових институција, у
сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине,
Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Федералним министарством
правде и савезима општина и градова из оба ентитета, уз техничку асистенцију Агенције за
развој предузећа ЕДА из Бања Луке.
Процеc је оперативно водио Локални развојни тим подржан од стране накнадно формираних
секторских радних група, а под стручном супервизијом Удружења тренера CEFE у БиХ са
сједиштем у Бањoj Луци. Подршка приватног и цивилног сектора обезбјеђена је укључивањем
представника ових сектора кроз предлагање приоритетних пројеката развоја општине који су
интегрисани у приоритетне програме развоја.
Полазне тачке за израду стратегије развоја општине Зворник билe су: израда социо-економске
анализе, инвентар и анализа постојећих студија и постојећих планских докумената у општини
Зворник. Локални развојни тим је припремио ову платформу даљег рада анализом
релевантних квантитативних и квалитативних података из примарних и секундарних извора
која представља основу за формирање и укључивање преставника приватног, јавног и
цивилног сектора за идентификацију стратешких развојних праваца, визије развоја, стратешких
циљева развоја. На основу идентификованих праваца развоја формиране су релевантне
секторске радне групе за локалну економију, друштвени развој и заштиту животне средине,
које су након дефинисања специфичних циљева развоја обезбиjедиле ширу партиципацију
представника приватног и цивилног сектора кроз њихово укључивање у предлагање
приоритетних развојних пројеката који ће бити основа програмирања развоја Зворника у
наредном периоду.
У фази припреме стратегије одржано је низ радионица и радних састанака Локалног развојног
тима и секторских радних група. Осим тога, извршено је анкетирање 110 представника
приватног сектора, обављене су консултације са представницима разних институција, а око 15
организација и предузећа учествовало је у кандидовању пројектних идеја.
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Социо - економска анализа

3.1 Опште карактеристике општине
Територија општине Зворник простире се на површини од 371,95 km2 и налази се у сјевероисточном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на потезу који се у регионалним
оквирима издваја као Средње Подриње1.

Слика 1. Поглед на Зворник
Град Зворник лежи на источним обронцима Мајевице на надморској висини од 146 m.
Зворник има повољан геостратешки положај јер се у њему укрштају важни путеви према
Сарајеву, Београду, Новом Саду, Бијељини и Тузли. Скоро да је географски лоциран тачно на
средини пута за три велика урбана центра: Београд, Нови Сад и Сарајево. Преко четири моста
на ријеци Дрини одвија се друмски и жељезнички саобраћај са свим дијеловима Србије.

1

Умјесто регије Средње Подриње у пракси је прихваћено схватање да је то регија Бирач, у коју се
сврстава и општина Зворник. Бирач је, географски, ужи простор од Средњег Подриња и не захвата у
цјелости општину Зворник.
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Слика 2. – Карта општине Зворник
Средње Подриње (Бирач) се налази у близини развијених пољопривредних рејона, као што су
Семберија и Мачва, те значајних индустријских центара као што су Тузла, Шабац , Брчко и др.
Општина Зворник граничи се са општинама Братунац, Милићи, Власеница, (на југу), Шековићи,
Осмаци, Сапна (на западу), Угљевик и Бијељина (на сјеверу), а на истоку ријеком Дрином са
Републиком Србијом.
Зворник је један од најстаријих градова на простору Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Територија Зворника лежала је у Римско доба на врло важној саобраћајници која је везивала
римске руднике у Сребреници (Domaviji) са важним римским центром Сремском Митровицом
(Sirmium) у коме је била ковница новца а извијесно вријеме и резиденција царева. Остаци ове
римске цесте нађени су сјеверно од Братунца, код Вољевице, и сјеверно од Зворника, између
Брањева и Шепка у дужини од три километра. Римски трагови показују да је крај око Зворника
био густо насељен и да је римским утврдама био добро заштићен. Постоји више претпоставки
о мјесту гдје се налазило римско утврђење-град Ad Drinum а најприхваћенија је да се ово
насеље налазило на ушћу ријеке Дрињаче у Дрину.
Зворник се први пут помиње у историји 1410. године и то под именом Звоник, а од 1519. под
садашњим називом Зворник. Не зна се тачно како је град добио име и с тим у вези постоји
више претпоставки. Турци су највјероватније заузели Зворник 1460. године и држали све до
Аустро-угарске анексије Босне и Херцеговине 1878. године. Утицај Аустро-угарске монархије се
и дан данас осјети нарочито у области архитектуре и грађевинарства. За вријеме Краљевине
Југославије 1918-1941. године Зворник је остао сједиште среза. Оваква административна
подјела задржала се и након Другог свјетског рата све до 1952. године када су формирани
«народни одбори општина». Зворник је нажалост погођен ратом и огромним људским и
материјалним разарањима у периоду 1992-1995. године.

7

Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

3.2 Природни ресурси
Подручје општине Зворник располаже разноврсним природним богатством које је више
значајно са аспекта квантитета него квалитета. Ипак, уз рационално кориштење, ови ресурси
представљају важан ослонац будућем развоју ове општине.
3.2.1

Минералне сировине

На подручју општине Зворник постоји неколико врста минералних сировина, који су у ранијем
периоду биле предмет основних и детаљних геолошких истраживања. По завршеним
истраживањима елабориране су резерве и квалитет следећих минералних сировина на
одређеним локалитетима:
•

Технички, грађевински камен кречњак на локалитету ‘’Јошаница’’

•

Кварцни конгломерати и пјешчари на локалитету ‘’Бијела стијена’’ Скочић

•

Кварцни конгломерати и пјешчари на локалитету ‘’Бусија’’ код Козлука

•

Минералне воде, Козлук ‘’Витинка’’, Кисељак и питке воде

•

Опекарске глине на локалитету ‘’Улице’’ ,Челопек

•

Шљунак и пијесак

За све наведене сировине постоје урађени Елаборати о класификацији и категоризацији
резерви, односно, ради се о потпуно испитаном квалитету и квантитету. У питању су искључиво
неметаличне минералне сировине. На простору општине има још појава истих и на другим
локалитетима који нису довољно испитани.
Технички, грађевински камен кречњак на локалитету ‘’Јошаница’’,
Према подацима, материjал располаже са добрим квалитетом у смислу физичко-механичких
својстава, а хемијски квалитет задовољава потребе стандарда за индустрију у производњи
шећера и производњи пунила. Тренутна производња не прелази 25% капацитета.
Површинским копом и сепарацијом тренутно газдује предузеће ‘’Каменолом’’ АД Зворник.
Кварцни конгломерати и пјешчари на локалитету ‘’Бијела стијена’’ Скочић
Лежиште кварцних конгломерата и пјешчара ‘’Бијела стијена’’ према резултатима
истраживања има укупно 1,4 милиона тона резерви свих категорија, са веома високим
садржајем SiO2 као корисне компоненте. Штетни састојци су механички одвојиви од корисне
компоненте тако да добијени садржај SiO2 од 99,65%, уз безначајне примјесе штетних
компоненти, у потпуности задовољава захтјеве стандарда за стакларску индустрију. Ово
лежиште експлоатише А.Д. „Боксит“ Милићи.
Кварцни конгломерати и пјешчари на локалитету ‘’Бусија’’ код Козлука
Ово лежиште има скоро идентичне карактеристике у смислу квалитета и квантитета са
претходним лежиштем. Локацијски су удаљени 5 километара и припадају истој геолошкој
серији. Ниједно ово лежиште није у експлоатацији.
Минералне воде, Козлук ‘’Витинка’’

8

Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

Спадају у хидрокарбонатно-натријум-хлоридске воде, минерализације од 3726-5556 mg/l,
температуре 12°C, pH=6,5 и издашности 1,3 l/sec. Представљају сировинску основу за
производњу минералне воде ‘’Витинка’’ а.д. у Козлуку.
Минералне воде у Кисељаку
Ове воде су такође хидрокарбонатно-натријум-хлоридске воде са мало друкчијом
минерализацијом од 2959-7634 mg/l. Температуре 12°C, PH=6,5 са гасним есхалацијама CO2CO-O2 И издашности 1,2 l/sec.
Шљунак и пијесак
Највећи дио свих количина пијеска и шљунка на територији општине Зворник, смјештене су у
алувијалним наносима ријеке Дрине, Сапне и у мањим алувијонима осталих притока Дрине.
Алувијон ријеке Дрине протеже се у континуитету од моста на Дрини у Каракају па до Дебеле
међе у Доњем Шепку у дужини од 12 km и просјечне ширине 1,7 km. Иако нумерички
показатељи о распрострањењу шљунковито-пјесковитих наслага указују на енормно велико
богатство реда величина од 400.000.000 m3 , само 2% могуће је искористити за експлоатационе
сврхе, и то под условом да на том дијелу задовољава квалитет (око 30% је покривено
насељеним мјестима, око 10% индустријским и осталим пословним објектима, а око 58%
пољопривредним земљиштем). Највеће могуће количине природног пијеска финих
гранулација налазе се у језерским наслагама Зворничког језера, али за сада не постоје
егзактни подаци о количинама и квалитету нити о диспозицији на самом простору кога
покрива језеро. Тренутно се експлоатација врши на лијевој обали и у кориту ријеке Дрине. Она
се врши на основу прибављене сагласности од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС и врше је предузећа регистрована за те дјелатности. У просјеку, у току једне
календарске године, количина експлоатисаног материјала се креће од 50.000 m3 – 90.000 m3.
Сваке године стварају се нови наноси у периоду великих вода.
3.2.2

Земљиште и водни ресурси

Општина Зворник располаже са око 19.642ha обрадивог земљишта, односно 21.539ha
пољопривредног земљишта, што је око 0,33ha по становнику, што је готово 2 пута више од
минимума за обезбјеђење егзистенције (по процјенама за обезбјеђење минималне
егзистенције је довољно 0,17 ha обрадивог земљишта по једном становнику).
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Табела 3.1. Квалитет земљишта и власничка структура

Категорија земљишта
Приватно

Јавно

Укупно

Оранице и вртови

15.919

784

16.703

Воћњаци

2.558

35

2.593

2

3

5

290

51

341

Обрадиво земљиште

18.769

873

19.642

Пашњаци

1.515

382

1.897

Рибњаци

-

-

-

Пољопривредно земљиште

20.284

1.255

21.539

Шумско тло

8.708

5.033

13.741

602

2.092

2.694

29.594

8.380

37.974

Виногради
Ливаде

Неплодно тло
Укупно

Извор: Општина – Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Према доступним подацима под засијаним површинама је само 50% површина које спадају у
оранице и баште. У општини Зворник највише се сије кукуруз и пшеница.
По „Шумско привредној основи“ сјечивна маса за државне шуме, које се простиру на 8.708 ha,
износи од 18.000 до 20.000 m3.
Територија Зворника је подручје које је богато воденим ресурсима. Посебно се издвајају
водотокови ријеке Дрине и Дрињаче, као и Зворничко језеро. Ријека Дрина од границе са
општином Братунац до границе са општином Бијељина протиче у дужини од 49,5 km.
3.2.3

Клима

Клима на подручју општине је умјерена и континентална. Љета су топла са просјечном
температуром ваздуха, најтоплијег мјесеца јула између 20 – 22 степени. Зиме су већином
хладне, а температура најхладнијег мјесеца јануара креће се од 1 - 8 степени.
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По атмосферским падавинама, територија општине спада у сиромашна подручја. Просјечне
годишње падавине износе око 850 mm/m2 атмосферског талога у облику кише или снијега.
Падавине су равномјерно распоређене у току године. Најинтензивније су падавине у јесен и
пролеће. Средња годишња релативна влажност је 78%, а најмања је у летњем периоду, око
60% док се зими креће и преко 85%. Висина снијега на појединим подручјима буде и до 1,20
метара са честим сметовима, што угрожава саобраћај и причињава штете на крововима
стамбених и других објеката.
Вјетрови су ријетки и слаби. Преовладавајућа су југозападна ваздушна струјања и имају уједно
и највеће брзине. Максимална брзина вјетра је забиљежена из јужног правца и износила је
100 km/h, и углавном причињавају штету на крововима и далеководним стубовима. Магле су
карактеристичне уз долине ријека Дрине и Сапне. Веома су честе и појављују се током цијеле
године са највећом изражености у прољеће и јесен.
Дакле, што се тиче климатских чинилаца који су од значаја за процјену угрожености од
природних и других несрећа, треба истаћи следеће:
•

да се температура ваздуха одликује великим колебањем у току године,

•

да је релативна влажност ваздуха нешто повећана у односу на сусједне крајеве и
износи око 78%,

•

да просјечне годишње падавине износе око 850mm/m2 и да око 107 дана отпада на
вријеме падавина,

•

да су вјетар и ваздушна струјања уопште на територији општине карактеристична и
каналисана долином ријеке Дрине и југозападним правцем и да практично имају
највећу брзину која износи 3,4 m/s и

•

да осунчавање у току године траје око 2005h или 45% од могућег трајања.

Хидрографска мрежа општине Зворник је развијена с обзиром да подручје општине Зворник
обилује водама које се јављају у виду извора или у облику мањих или већих водотока. Највећи
водостаји су у прољећним мјесецима.
Ријека Дрина, која чини хидрографску окосницу општине, са притокама располаже знатним
хироенергетским потенцијалом. Дрина и ријека Сапна често при већем водостају плаве
пољопривредна земљишта у приобалним теренима и тако причињавају штету
пољопривредним културама, стамбеним и другим објектима. Због више изграђених
хидроакумулација на Дрини и њеним притокама у горњем току Дрина, у случају великих и
обилних падавина и наглог раста водостаја, може да угрози подручје општине Зворник.
Ако проток воде на брани у Зворнику износи 800-1000 m3/s, нема опасности од поплава.
Међутим, ако проток воде на брани у Зворнику достигне 2500 m3/s и више, морају се увести
мјере приправности за одбрану од поплаве. Ако проток воде достигне 5500 m3/s биће
поплављени нижи дијелови града (Бексуја), као и дијелови насеља Каракаја, Челопека,
Тршића, Табанаца, Козлука, Роћевића и Средњег Шепка. При протоку од 9000 m3/s биће
поплављен Зворник од обале до ул. Светог Саве и Лисичњака, као и улица Вука Караџића и
насеља од Зворника до Брањева, тј. све пољопривредне површине од обале Дрине до пута
Зворник - Бијељина.
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Ријека Сапна, чије сливно подручје има површину од 104 km2, а дужина тока је 25 km, може да
достигне максимални проток од 14 m3/s. Због велике потисне моћи воде из горњег и средњег
дијела водотока, а због тога што има мали пад водотока у доњем дијелу, Сапна врло често
плави околна земљишта, а критично стање настаје када истовремено дође до великог
водостаја Дрине. У таквој ситуацији Сапна поплави веће површине плодног земљишта и добар
број стамбених и других објеката, као и путне саобраћајнице Каракај - Шетићи и Каракај Бијељина.
Остали водотоци, као што су: Хоча, Златица, Козлучка, Јасеничка, Каменичка и Локањска ријека
су бујичастог карактера и изливањем из својих корита причињавају велике штете у
пољопривреди, као и стамбеним и привредним објектима.
Поток Хоча има површину сливног подручја од око 45 km2 и дужину водотока 18 km. При
обилнијим падавинама максимални проток воде достигне 1,5 m3/s па плави терен у околини
корита, а посебно у рејону Каракаја, чиме угрожава индустријске објекте и добар број
стамбених објеката, чинећи при том велике материјалне штете.
Поток Златица протиче кроз град и има површину слива око 5 km2 док је дужина водотока кроз
урбано подручје 3,3 km. Максимални проток Златице забиљежен је у мјесецу јуну 1987. год, и
износио је око 75 m3/s. Вода се тада излила из корита и поплавила објекте Здравственог
центра Зворник и више стамбених и других објеката, чиме је причинила и велику материјалну
штету.
На оба напред наведена потока предузете су мјере регулисања, али није довољно учињено и
не даје гаранцију заштите у случају нових катастрофалних падавина. До коначне регулације
ових токова неопходно је забранити градњу стамбених објеката у рејонима који могу бити
поплављени.
Козлучка, Јасеничка, Каменичка и Локањска ријека се такође изливају при великим
водостајима и причињавају штете у пољопривреди, а и угрожавају више стамбених и других
објеката. На Козлучкој и Јасеничкој ријеци предузете су одређене превентивне мјере које у
доброј мјери позитивно утичу на ублажавање од посљедица поплава.
Поред наведеног, елементарним непогодама, усљед обилних падавина на сливу бране
Црвеног муља ТГ "Бирач", или у случају јачег земљотреса може доћи до преливања или
рушења и земљане бране из које би црвени муљ могао поплавити и угрозити дио површина
око ријеке Сапне до ријеке Дрине, што би проузроковало велике посљедице, како на
пољопривредним усјевима, тако и на стамбеним и пословним објектима и објектима
изграђеним уз обалу реке Сапне и пут Каракај – Шетићи, од Ђулића до Челопека и Каракаја.
С обзиром на састав муља и велику концентрисаност лужине, изливање већих количина
представља велику опасност по живот становништва у том подручју општине.

3.3 Демографске карактеристике и кретања
По последњем службеном попису становништва из 1991. године, општина Зворник имала је
81.111 становника.

Током ратних сукоба (1992-1995.) дошло је до крупних демографских промјена на овом
простору, што се директно одразило на промјене у броју и структури становништва.
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Број становника општине Зворник (од 1996.године) је у успореном порасту. Тренутно у
општини Зворник живи 65.000 становника. Густина насељености је 167 становника/ km2.
Бројно кретање становништва општине Зворник у последњим деценијама показују следеће
трендове:
Табела 3.2. Број становника
Година

Број становника

1971.

60.910

1981.

73.845

1991.

81.111

1996.

43.7182

2008.

63.000

2009.

63.000

2010.

65.000

Извор: Општина, Завод за статистику
Стопа рађања је у сталном паду: 1991. године је износила 19,41‰, 2008. године 17,14‰,
2009. године 15,10‰, а 2010. године 14,95‰.
Табела 3.3.

Подаци о рођеним и умрлим

Број рођених

Број умрлих

Година
М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

1991

796

779

1575

82

60

142

2008

579

505

1080

242

197

439

2009

493

458

951

201

204

405

2010

497

475

972

243

218

461

Извор: Матични уред, Општина, Завод за статистику

2

Процјена РЗС РС Бања Лука на основу непотпуног пописа 1996. године, подаци без новоформиране
општине Сапна
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Табела 3.4
Географска
распоређеност

25. април 2012.

Број становника у урбаним и руралним насељима
1991

2009

2010

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

Урбано
становништво

10.000

7.000

17.000

8.500

6.500

15.000

8.500

6.500

15.000

Рурално
становништво

41.233

33.978

64.111

24.000

24.000

48.000

26.000

24.000

50.000

Укупно

51.233

40.978

81.111

32.500

30.500

63.000

34.500

30.500

65.000

Извор: Матични уред, Општина, Завод за статистику
У општини Зворник претежно је становништво које живи у руралном подручју. Млади до 14
година чине 28%, а старији од 65 година чине 8% становништва. 64% становништва је између
15 и 64 године.
Табела 3.5

Старосна и полна структура становништва

Старосна
структура

1991
М

Ж

2010
Σ

М

Ж

Σ

0-14

11.195

10.515

21.710

10.300

8.050

18.350

15-64

27.313

26.079

53.392

21.000

20.450

41.450

3.456

2.553

6.009

3.200

2.000

5.200

65+

Извор: Матични уред, Општина, Завод за статистику
Прије ратних збивања (1992-1995.године), односно по попису из 1991.године у општини
Зворник је живјело 48.069 Бошњака, 30.794 Срба, 120 Хрвата и 2.128 осталог становништва.
Према доступним подацима, у 2011. години у Зворнику живи 20.000 Бошњака и 45.000 Срба.

3.4 Преглед стања и кретања на тржишту рада
3.4.1

Запослени

Тренутно на подручју општине Зворник има 8.900 запослених, од чега је 4.900 мушкараца и
4.000 жена (45%).
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Извор: ПИО/МИО, Завод за статистику
У сљедећој табели дати су подаци који се односе на број запослених према стандардној
класификацији дјелатности. Нажалост, на располагању су само подаци који се односе на
формални сектор у коме у 2010. години, према расположивим подацима, ради 3.643
запослених.
Табела 3.6
Број запослених - класификовани према стандардној класификацији
дјелатности (СКД)
ВРСТА ПРИВРЕДНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

2008

2009

2010

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

73

25

98

72

28

100

79

26

105

Рибарство

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Вађење руда и камена

58

7

65

51

8

59

55

3

58

Прерађивачка индустрија

1.703

799

2.502

1.725

804

2.529

1.726

782

2.058

Производња и снабд. ел.
енергијом, гасом и водом

274

78

352

262

80

342

270

75

345

Грађевинарство

616

69

685

469

70

539

421

74

495

Пољопривреда,
шумарство

лов

и
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Трговина на велико и мало
и одржавање

764

844

1.608

728

842

1.570

718

766

1.484

Хотели и ресторани

253

179

432

242

185

427

244

172

416

Транспорт, складиштење и
комуникације

580

204

784

570

205

775

576

189

765

Финансијско посредовање

39

60

99

43

65

108

44

66

110

Некретнине, изнајмљивање
и пословне услуге

68

37

105

76

39

115

71

39

110

Јавна управа и одбрана

350

165

515

353

174

527

362

176

538

Образовање

236

409

645

238

411

649

240

413

653

Здравство и социјални рад

160

500

660

161

501

662

162

505

667

Остале друшт., социјалне и
личне услужне активности

95

90

185

79

92

171

89

81

170

5.270

3.466

8.736

5.070

3.504

8.574

5.058

3.367

8.425

Укупно

Извор: ПИО/МИО, Завод за статистику
3.4.2

Незапослени

У општини Зворник у 2010. години је регистровано 5.121 незапослено лице. Највећи број
незапослених лица је са КВ квалификацијом (35%), што заједно са средњом стручном спремом
(25%) чини укупно 60% незапослених. 31% незапослених су лица без квалификација.
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Број регистрованих незапослених лица према образовној структури

Образовна
Структура

25. април 2012.

2008

2009

2010

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

НКВ

1.153

635

1.788

1.119

612

1.731

1.014

552

1.566

ПКВ

27

49

76

31

45

76

30

43

72

КВ

1.134

690

1.824

1.221

665

1.886

1.158

648

1.806

ВКВ

48

6

54

56

2

58

38

2

40

НС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ССС

390

771

1.161

508

764

1.272

504

789

1.293

ВШС

36

59

95

50

65

105

40

70

110

ВСС

45

42

87

78

96

174

93

130

229

-

-

-

-

-

-

3

2

5

Магистри, доктори
наука
Укупно

5.085

5.302

5.121

Извор: Завод за запошљавање, Завод за статистику
Највећи број незапослених је у категорији од 30 до 35 година – 13%. Међутим, забрињава
чињеница да проценат младих незапослених (до 30 година старости) износи 36%. Највећи број
ових незапослених лица чека први посао, односно нема никакво радно искуство.
У категорији лица преко 45 година налази се 27% незапослених.
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Извор: Завод за запошљавање, Завод за статистику

3.5 Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја
3.5.1

Образовање

Још давне 1866. године у Зворнику је почела са радом државна основна, а 1920. године
Зворник добија средњу школу трговачког смјера. То је до другог свјетског рата била једина
средња школа. Од 1945. године саграђен је већи број школа, тако да данас на територији
општине Зворник постоји једна предшколска установа, шест основних школа, две средње
школе и једна високошколска установа.
Табела 3.8
Бр.

Преглед образовних установа (предшколско, основно,средње и високо
образовање)

Назив установе и врста образовања

Подручне школе (у оквиру ОШ) и локација

1.

Дјечи вртић „Наша радост“

Брањево, Цер, Челопек, Каракај

2.

ОШ “Свети Сава“ Зворник

Дивич,Снагово, Кула Град

3.

ОШ “Десанка Максимовић“ Челопек

Петковци, Ораовац, Крижевићи, Каракај, Цер,
Сјенокос

4.

ОШ “Петар Кочић“ Козлук

Тршић, Скочић, Малешић

5.

ОШ “Вук Караџић“ Роћевић

Брањево, Кисељак

6.

ОШ “Никола Тесла“ Пилица

Локањ,Баре
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7.

ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача

Зелиње, Ново село, Доња Каменица, Липље,
Лијешањ

8.

Гимназија и ССШ “Петар Кочић“

-

9.

ТШЦ КАРАКАЈ

-

10.

Основна музичка школа

-

11.

Технолошки факултет

-

Извор: Образовне установе, Општина
Све основне и средње школе су своју дјелатност ускладиле са Законом о основном и Законом о
средњем образовању, тако да се реализација наставног плана и програма у потпуности одвија
у складу са његовим одредбама.
Да би се наставни план и програм квалитетно реализовао потребно је стално радити на
побољшању и очувању материјално - техничких услова са којима школе располажу и довољног
броја стручног наставног кадра.
У шест основних и двије средње школе ради укупно 488 наставника.
Табела 3.9

Етничка и полна стуктура наставног особља
Број наставног особља у 2010. години

Образовна установа

Σ

Бошњаци

Хрвати

Срби

Остали

(М/Ж)

(М/Ж)

(М/Ж)

(М/Ж)

-

-

1/22

-

23

ОШ – матична...“Свети Сава „ Зворник

1/9

-

22/52

-

84

ПШ...“Дивич“

0/2

-

-

-

2

ПШ...Снагово

0/4

-

-

-

4

ПШ...Кула град

1/1

-

-

-

2

ОШ – матична...“Д. Максимовић“
Челопек

6/6

-

25/53

-

90

ПШ...Петковци

-

-

-

-

-

ПШ... Ораовац

-

-

-

-

-

ПШ... Крижевићи

-

-

-

-

-

Предшколске установе Дјечи вртић“Наша
радост“
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Каракај

-

-

-

-

-

ПШ... Цер

-

-

-

-

-

ПШ... Сјенокос

-

-

-

-

-

0/2

-

10/33

-

45

ПШ...Тршић

-

-

-

-

-

ПШ...Скочић

-

-

-

-

-

ПШ...Малешић

-

-

-

-

-

1/0

-

17/27

-

45

ПШ...Брањево

-

-

-

-

-

ПШ...Кисељак

-

-

-

-

-

ОШ матична...Н. Тесла Пилица

-

-

9/17

-

26

ПШ...Локањ

-

-

-

-

-

ПШ...Баре

-

-

-

-

-

2/6

-

8/10

-

26

ПШ... Зелиње

-

-

-

-

-

ПШ...Ново Село

-

-

-

-

-

ПШ...Доња Каменица

-

-

-

-

-

ПШ...Лијешањ

-

-

-

-

-

ПШ...Липље

-

-

-

-

-

0/1

-

25/54

-

80

-

-

32/31

-

63

149/299

-

490

ОШ – матична...П.Кочић, Козлук

ОШ – матична...В Караџић, Роћевић

ОШ матична...Ј. Цвијић Деињача

СШ Гимназија и ССШ П. Кочић Зворник
СШ ТШЦ Каракај Зворник
УКУПНО:

11/31

Извор: Образовне установе, Општина – Одјељење за друштвене дјелатности
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Графикон 3.3 Просјечна плата наставника у основном и средњем образовању

Извор: Образовне установе, Општина – Одјељење за друштвене дјелатности
Шест основних школа похађа 4.280 ученика. Број основаца који напуштају школу је

незнатан, а у свим случајевима гдје дође до тога, против родитеља се
предузимају Законом предвиђене санкције.
У двије средње школе на подручју општине Зворник има 1.968 ученика. У средњим
школама годинама активно ради Савјет ученика. Он има своје руководство и
чине га по правилу представници свих одјељења. Отворености рада доприносе
огласне табле Савјета ученика које имају за циљ, поред информисања, да се
ученици што више укључе у рад њихове организације. У ваннаставне
активности као што су: научно-умјетничке секције, културно-забавне секције
или спортске секције укључено је велики број ученика.
Табела 3.10

Етничка и полна структура ученика
Број ученика у 2010. години

Образовна установа
Бошњаци

Хрвати

Срби

Остали

Σ

М

Ж

4

-

166

-

170

92

78

ОШ “Свети Сава“ Зворник

216

1

1.243

-

1.460

722

738

ОШ “Д. Максимовић“ Челопек

330

-

930

-

1.260

660

600

ОШ „П.Кочић“ Козлук

58

-

491

6

555

294

261

ОШ „В Караџић“ Роћевић

8

-

524

-

532

265

267

Предшколске установе Дјечји
вртић“Наша радост“
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-

-

254

-

254

135

119

ОШ „Ј.Цвијић“ Дрињача

99

-

120

-

219

103

116

СШ Гимназија и ССШ П.Кочић
Зворник

105

-

1.003

-

1.108

400

702

СШ ТШЦ Каракај

70

-

789

-

860

663

197

Извор: Образовне установе, Општина – Служба/Одјељење за друштвене дјелатности
Ради унапређења педагошко инструктивног рада потребно је ангажовати више стручних лица
(психолога, педагога, социјолога).
За 899 ученика основних школа обезбијеђен је превоз (редовним аутобуским линијама) који је
дјелимично субвенционисан од стране Министарства, а за 481 ученика основних (до 4km) и
средњих школа превоз субвенционише Општина Зворник према критеријумима Центра за
социјални рад, Одјељења за борачко инвалидску заштиту и Одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности.
Технолошки факултет
Дјелатност Факултета је истраживање, развој и пројектовање технолошких процеса који
омогућавају квалитетну, поуздану и сигурну производњу уз уважавање критеријума
економичности, ефикасности и заштите животне средине.
Факултет је високошколска државна установа која на научном пољу хемијског инжењерства и
технологије:
•

креира и изводи академске
постдипломске стручне студије;

•

креира и изводи научно-истраживачки рад повезан са образовним процесом;

•

реализује пројекте за индустрију и у сарадњи с њом;

•

организује семинаре, симпозијуме и друге научне и стручне скупове;

•

објављује научне и стручне радове, књиге, монографије, уџбенике, скрипте, билтене и
сл.;

•

сарађује са научним, стручним, образовним и осталим организацијама;

•

проучава, развија и унапређује технолошке процесе;

•

пројектује процесе, уређаје, опрему, објекте и сложене системе;

•

пружа консалтинг услуге;

•

израђује атесте, сертификате.

3.5.2

додипломске,

постдипломске

магистарске

и

Култура

У граду постоје три културно-умјетничка друштва и то: „Свети Сава“, „Просвјета“ и „Препород“.
Друштва користе просторије Дома омладине и сале основних школа.
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Од културних добара посебно треба издвојити дио музејске збирке постављен у згради Касине,
са акцентом на археологији и етнологији, гдје се налази и градска библиотека, са књижним
фондом од 75.000 наслова.
Дом омладине
Дом омладине Зворник је јавна установа основана од Скупштине Општине Зворник са циљем
да подстиче и афирмише креативно стваралаштво младих у области културе као и да утиче на
побољшање културног живота града и Општине Зворник. Отварањем модерног Дома
омладине, као основе даљег културног развоја града, ријешен је вишегодишњи проблем
простора за културно дјеловање и рад младих. Установа организује културне и образовне
програме: књижевне промоције, ликовне изложбе, концерте, позоришне представе,
пројекције играних и документарних филмова, едукативне радионице (креативног писања,
цртања и сликања, рецитовања и лијепог изражавања, глуме, страних језика), предавања и
трибине.
3.5.3

Спорт

На подручју општине Зворник постоји 38 активних спортских клубова који се такмиче у разним
спортским дисциплинама. Клубови су већином смјештени на градском подручју тако да осим
Фудбалских клубова у неколико мјесних заједница само Кајак кану клуб „Дрина“ је смјештен
ван града (МЗ Дивич). Бављење спортом на подручјима мјесних заједница је углавном
рекреативног карактера и одвија се на теренима за мале спортове (полигонима) који су
изграђени у већини мјесних заједница.
Најбројнији су фудбалски клубови распоређени у четири ранга такмичења:
•

Прва лига РС: ФК "Дрина" Зворник,

•

Друга лига "Исток": ФК "Напредак" Доњи Шепак

•

Трећа лига: ФК "Јединство" Роћевић, ОФК"Трновица" Трновица, ФК „Подриње“ Тршић

•

Четврта лига: ФК "Српски Соко" Челопек, ФК "Будућност" Пилица, ФК "Локањ" Локањ,
ФК "Јардан" Јардан, ФК „Раднички“ Каракај ФК „Табанци“ Табанци, ФК „Јесеница“
Јесеница.

Због недостатка средстава од такмичења су тренутно одустали следећи фудбалски
клубови: ФК „Пецка“ Роћевић, ФК „Младост“ Дивич, ФК „Дрињача“ Дрињача.
На подручју општине Зворник постоји још четири регистрована фудбалска клуба који због
недостатка средстава нису почели такмичење тј. нису се такмичили ниједну сезону а то су:
ФК „Брањево“ Брањево, ФК „Обилић“ Улице, ФК „Либертас“ Китовнице и ФК „Прогрес“
Глумина.
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Слика 3.3 Амблеми спортских организација, тренинг ФК Дрина
На подручју општине конституисан је и дјелује Општински фудбалски савез. Сви фудбалски
тимови који се такмиче располажу властитим фудбалским тереном, а већина и потребним
свлачионичким простором предвиђеним „Пропозицијама такмичења“ за одговарајући ранг,
неколико стадиона имају изграђене и трибине за гледаоце (ФК „Дрина“ Зворник, ФК
„Јединство“ Роћевић, ФК „Табанци“ Табанци, ФК „Подриње“ Тршић, ФК „Напредак“ Доњи
Шепак).
У Зворнику дјелују четири кошаркашка клуба и то КК "Дрина - Бирач" Зворник који је члан Прве
лиге РС. При клубу дјелују и млађе селекције. КК „Дрина – Зворник“ Зворник клуб посједује
млађе категорије које поред домаћих такмичења играју и лигу Еврорегиона „Дрина-СаваМајевица“. У Зворнику још функционишу и клубови КК „Зворник баскет“ и ОКК „Вукови“ који су
се претежно базирали на рад са младима и који имају веома добре школе кошарке. КК
„Зворник баскет“ има селекцију и у женској конкуренцији у млађим категоријама. Ова два
клуба играју омладинске лиге.
Одбојкашки спорт у Зворнику има свијетлу традицију. Мушка и женска екипа ОК "Дрина"
Зворник су стандардни чланови прве лиге РС, а неколико сезона су се такмичили и у Премијер
лиги БиХ. При клубу, осим сениорских екипа дјелују и екипе пионира и пионирки који играју у
лига систему Републике Српске - БиХ, те кадети и кадеткиње, и јуниори и јуниорке чија се
такмичења такође одвијају у лиги Републике Српске и БиХ.
У Зворнику егзистира и Рукометни клуб „Дрина“ који је основан крајем 1999. године,
стандардни је члан прве лиге Републике Српске, а неколико година је играо и у Премијер лиги
БиХ. Сада је члан Прве лиге РС. У оквиру клуба постоје и млађе категорије.
Атлетски клуб „Српски Соко“ Зворник је млад спортски колектив и за веома кратко вријеме
свог постојања постигао запажене резултате јер са свих такмичења враћају са мноштвом
медаља. С обзиром да раде у веома тешким условима (немају атлетску стазу, импровизована
стаза за скок у даљ) резултати које су постигли и постижу су за сваку похвалу. Клуб чине
првенствено млађе генерације. У задњих неколико година њихови чланови су сврстани у
најбоље спортисте Зворника. На традиционалној манифестацији „Избор спортисте Зворника“
тренер АК „Српски Соко“ је проглашен за најбољег тренера Зворника за 2011. годину.
Борилачки спортови заживјели су веома брзо одмах након престанка ратних дејстава и за
кратко врјеме окупили велики број младих. Забиљежени су значајни такмичарски резултати
24

Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

широм РС и на међународним такмичењима и освојен велики број медаља. После фудбала
клубови из борилачких дисциплина су најбројнији. У дисциплини карате у Зворнику постоје
три клуба који постижу запажене резултате, а то су: КК „Дрина“, КК „Српски Соко“ и КК „Змај“.
Под називом „Српски Соко“ у Зворнику постоје и успјешно се такмиче још и Џудо клуб "Српски
Соко" и Taekwondo клуб "Српски Соко" који су остварили значајне и екипне резултате. У
Зворнику егзистира и Ђију-ђитцу клуб „Јуниор“ који окупља велики број младих. Аикидо је
борилачка вјештина која је нова у Зворнику и коју представља Аикидо клуб „Шихан“ који броји
неколико десетина чланова. У Зворнику поред наведених борилачких дисциплина егзистирају
и Боксерски клуб „Дрина“ и Кик бокс клуб „Дрина“. Борилачким спортовима бави се велики
број младих од пионирског до сениорског узраста.
Последњих година Зворник је постао познат и по спортовима на води. Традиционално на
Зворничком језеру одржава се међународно првенство у кајаку и кану на мирним водама.
Организатор овог такмичења је Кајак кану клуб „Дрина“ који постиже запажене резултате на
домаћим и међународним такмичењима. Рафтинг клуб „Еко – Дрина“ је у свом дјеловању
објединио рафтинг, регату и сафари. Овај клуб успјешан је организатор Зворничке џипијаде
која се традиционално одржава сваке године, као и Зворничке регате.
Билијар је спорт који привлачи све већи број такмичара, у Зворнику је основан Билијар клуб
„Алекс“ који учествује на такмичењима широм Републике Српске и Србије. Члан овог клуба је у
текућој (2012.) години ушао међу четири најбоља играча у Републици Српској. Клуб има
одличне услове за организовање турнира, а смјештен је у Рекреативно спортском центру и
отворен за све љубитеље ове игре.
Куглашки клуб "Дрина" је нажалост због недостатка средстава привремено престао са радом
иако Рекреативно спортски центар има добре услове за бављење овим спортом.
У Зворнику је основан и Ватерполо клуб „Дрина“ који је првенствено има за циљ опште
друштвене активности, а не такмичарске. Клуб је активан током сезоне када организује школе
пливања за дјецу различитих узраста. У Зимском периоду чланови овог клуба тренирају на
базену у Тузли.
Љубитељи зимских спортова у Зворнику су основали и Скијашки клуб „К-2“ Зворник. Клуб је
првенствено базиран на промоцији зимских спортова међу млађом популацијом у Зворнику,
те је ове године водио неколико група дјеце из вртића на скијање у Скијашки центар
„Игришта“.
Двије спортске манифестације на подручју општине Зворник из године у годину привлаче све
више посјетилаца и учесника, а то су Меморијални омладински турнир „Зоран Пантић – Кина“
који се одржава у Трновици на коме учествују млађе категорије реномираних спортских
клубова из Републике Српске и окружења, и „Дани спорта“ које организује Зворничко урбано
удружење младих – ЗУУМ“ Зворник. Наколико дана улице Зворника су препуне такмичара и
посјетилаца, а турнир је замишљен да кроз дружење и бављење спортом грађани Зворника
проведу љетње дане.
Услови тренирања такмичара за дворанске спортове су сасвим задовољавајући. Град
располаже са 4 условне фискултурне сале у којима се успјешно припремају клубови, као и
Рекреативно спортски центар.
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Рекреативно спортски центар
Спортски центар је после поплава 2010. године дјелимично реновиран, замјењен паркет и
тренутно је један од условнијих објеката са потребом даљег реновирања. Објекат располаже
са 2.700 мјеста за сједење (чиме се може похвалити ријетко који град у РС). Око објекта постоји
паркинг простор, објекат је смјештен у самом центру града уз магистрални пут Бијељина –
Источно Сарајево. У 2012. години нас очекује и реконструкција Рекреативно спортског центра
Зворник.
Соколски дом
Сала Соколског дома такође пружа задовољавајуће услове за тренинге и такмичења. Испред
се налази бетонски полигон који се користи за мали фудбал, тенис, одбојку.
Школски објекти (фискултурне сале)
При Основној школи "Свети Сава" постоје двије фискултурне сале. Број и квалитет справа за
гимнастику је задовољавајући, а недостају ситни реквизити, справе за мјерења и лопте за
спортске игре. Настава се у нижим разредима изводи са по два одјељења. Школске сале,
поред ученика, користе и спортске екипе за своје тренинге.
Основна школа у Дрињачи располаже асфалтираним полигоном и фискултурном салом који су
у добром стању. Основна школа "Петар Кочић" Козлук има малу неусловну фискултурну салу и
асфалтирани полигон, а школа "Вук Караџић" Роћевић оштећену фискултурну салу и асфалтни
полигон. Школа у Пилици нема фискултурну салу, а постоји асфалтирани полигон. Школа у
Ораовцу поред полигона има и фискултурну салу која је у задовољавајућем стању. Основна
школа „Десанка Максимовић“ Челопек има новоизграђену фискултурну салу која је изграђена
2011. године.
У Гимназији "Петар Кочић" од спортских објеката постоји новоизграђена фискултурна сала која
је изграђена 2011. Године, а пуштена у употребу 2012. године. Технички школски центар у
Каракају располаже асфалтним спортским тереном и фискултурном салом. Тиме су стечени
услови за извођење наставе физичког васпитања и ваннаставне активности.
3.5.4

Здравствена заштита

Примарну здравствену заштиту становништва на територији општине пружа ЈУ Дом здравља
Зворник.
Дом здравља Зворник је јавна здравствена установа која пружа здравствену заштиту
становницима општина Зворник и Осмаци.
Дом здравља Зворник обезбјеђује пружање здравствене заштите примарног нивоа,
обављањем сљедећих дјелатности :
•
•
•
•
•
•
•

Породична медицина
Лабораторијска дијагностика
Радиологија
Хитна медицинска помоћ
Центар за ментално здравље
Центар базичне рехабилитације
Стоматологија
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Хигијенско епидемиолошка заштита
Фармацеутска дјелатност
КСЗ – педијатрија
КСЗ- гинекологија

Породична медицина
Први контакт са здравственим системом остварује се преко тима породичне медицине.
Промоција здравља, спречавање и рано откривање болести, те лијечење болести и
рехабилитација су основне активности амбуланте породичне медицине. Сви грађани имају
право на слободан избор доктора породичне медицине.
За потребе 48.023 регистрованих становника у Дому здравља до сада је формирано 27 тимова,
од чега 11 тимова ради у теренским амбулантама. У саставу Дома здравља функционишу
следеће организационе јединице: подручне амбуланте, тимови породичне медицине, хитна
медицинска помоћ.
Табела 3.11.

Број здравствених установа примарне здравствене заштите на
подручју општине

Здравствене установе

2008

2009

2010

Дом здравља

1

1

1

Подручне амбуланте

6

7

7

Тимови породичне медицине

20

23

27

Хитна помоћ

1

1

1

Јавне апотеке

1

1

1

Приватне апотеке

5

5

5

Извор: Дом здравља, Општина
Табела 3.12

Број и структура особља у здравственим установама на подручју општине
2008

Здравствене установе
М

2009

Ж

Σ

М

2010

Ж

Σ

М

Ж

Σ

Укупно здравствених
радника

27

134

161

26

135

161

27

144

171

Љекари опште праксе

4

19

23

6

22

28

5

18

23

27

Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

Укупно специјалиста

1

14

15

1

13

14

2

14

16

Гинеколози

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Стоматолози

2

5

7

2

5

7

2

5

7

Медицински техничари

19

98

117

16

96

112

18

99

117

Остало особље

24

42

66

20

41

61

22

38

60

Извор: Дом здравља, Општина
Приступ особама са инвалидитетом налази се испред готово свих јавних објеката.
Општа болница Зворник је здравствена установа која обавља здравствену дјелатност на
секундарном и једним дијелом на терцијарном нивоу здравствене заштите становника
општина Зворник, Шековићи, Милићи, Осмаци, Сребреница и Братунац.
У оквиру болнице постоје одјељења:
•
•
•
•
•
•
•

Oдјељење за хируршке гране
Одјељење за интернистичке гране
Одјељење гинекологије и акушерства
Одјељење за педијатрију
Одјељење за офтамологију
Одјељење за ОРЛ
Одјељење за онкологију

И службе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Неуролошка служба
Служба за анестезију и реанимацију са интензивном његом
Служба за радиологију
Лабораторијска служба
Служба за микробиологију
Патолошка служба
Болничка апотека
Правна служба
Економско-финансијска служба
Пријемно-отпусна служба
Техничка служба
Служба за континуирано унапређење квалитета
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Табела 3.13

25. април 2012.

Финансирање примарне здравствене заштите – Дом здравља

Извори финансирања

2008

2009

2010

Остварени буџет

3.904.276

4.931.850

5.184.476

% учешћа Завода за
здравствено осигурање

3.106.991

4.299.570

4.451.039

% учешћа Кантона

-

-

--

% учешћа Општине

141.000

121.850

32.000

% учешћа корисника здрав.
заштите у покрићу дијела
или укупних трошкова

292.293

301.652

264.596

% учешћа других извора

363.992

208.778

436.841

Извор: Завод за здравствено осигурање, Дом здравља, Општина
Графикон 3.4 Покривеност становништва општине здравственом заштитом

Извор: Завод за здравствено осигурање
3.5.5

Социјална заштита

Јавна установа Центар за социјални рад се бави пружањем свих врста социјалне заштите
грађанима, породицама и појединим угроженим групама на подручју општине. Установа је
смјештена у објекту на адреси Видакова њива, Вука Караџића 146 који задовољава у
потпуности потребе корисника услуга и запослених. Објекат се налази на првом спрату зграде
и нема омогућен приступ особама са инвалидитетом.
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Табеле 3.14
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Видови помоћи која се исплаћује путем Центра за социјални рад

Број корисника
Врста помоћи

Висина помоћи у
КМ/мјесечно

2008

2009

2010

2008

2009

2010

стална новчана помоћ

96

112

141

41

41

41

новчана накнада за помоћ и његу другог лица

442

456

526

41

41

41

смјештај у установе социјалне заштите

36

36

37

/

/

/

једнократне новчане помоћи

720

564

628

/

/

/

здравствено осигурање

55

55

55

/

/

/

1.167

1.277

1.220

/

/

/

накнада умјесто плате жени-мајци која је у
радном односу

115

103

128

100

100

100

накнада умјесто плате жени-мајци која није у
радном односу

153

206

308

/

/

/

2.784

2.809

3.043

дјечији додатак

Укупно лица

Извор: Центар за социјални рад, Фонд дјечије заштите (РС)
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Табела 3.15

Категорије војних инвалида

Број инвалида
Кат..

Ниво
инвалид.

1996

25. април 2012.

Број корисника личне
инвалиднине

2010

1996

Просјечна
инвалиднина у КМ

2010

1996

2010

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

М

Ж

Σ

Σ

Σ

I

100 % потребна
помоћ са
стране

19

-

19

20

-

-

19

-

19

20

-

20

210

1.795

II

100 % - без
помоћи са
стране

29

-

29

32

-

32

29

-

29

32

-

32

100

715

III

90 %

28

-

28

28

-

28

28

-

28

28

-

28

70

450

IV

80 %

70

-

70

75

-

75

70

-

70

75

-

75

45

340

V

70 %

72

-

72

56

-

56

72

-

72

56

-

56

30

200

VI

60 %

132

-

132

114

1

115

132

-

132

114

1

115

17

150

VII

50 %

150

-

150

128

-

128

150

-

150

128

-

128

12

90

VIII

40 %

123

-

123

138

-

138

123

-

123

138

-

138

8

45

IX

30 %

175

-

175

206

-

206

175

-

175

206

-

206

7

30

X

20 %

96

-

96

118

-

118

96

-

96

118

-

118

6

25

894

-

894 915

1

916

894

-

894 915

1

916

Укупно:

Извор: Општина – Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
У општини Зворник петоро дјеце је без родитељског старања, 47 дјеце су одгојно занемарена и
запуштена, за 57 дјеце развој је ометен породичним проблемима и 171 дјете је са менталним
и физичким сметњама. Центар за социјални рад се у стопостотном износу финансира од стране
Општине. Остварени буџет је у паду од 2008. године.
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Извор: Центар за социјални рад, Општина
3.5.6

Цивилно друштво

У периоду од 1995. године основано је више организација цивилног друштва. Посљедњих
година дошло је до престанка рада појединих организација, али и побољшања рада других,
као и интензивирања сарадње организација цивилног друштва и локалне самоуправе.
Општина Зворник потписала је Споразум са удружењима грађана чији основни циљ је да се
успоставе јасне, ефикасне и транспарентне процедуре међусобне сарадње и партнерства.
У члану 2 Споразума наводи се: „Стране потписнице овог Споразума су сагласне да се у
међусобној сарадњи придржавају заједничких врједности и грађанских иницијатива које
произилазе из Европске повеље о локалној самоуправи, Устава БиХ, Устава РС, Закона о
локалној самоуправи Републике Српске и Статута општине Зворник, које су темељ и оквир
за права грађана да се слободно и без ограничења међусобно удружују у изградњи
демократског друштва заснованог на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

учешћу грађана у одлучивању;
индивидуалној слободи и одговорности;
сарадњи локалних власти и грађана;
грађанској солидарности, толеранцији и уважавању различитости;
социјалној правди;
личном интегритету;
уважавању различитих форми институционалног дјеловања;
транспарентности и
трајној усмјерености ка стварању дјелотворних норматива који ће унаприједити односе
између општинских власти и невладиних организација.“

На подручју општине Зворник постоји 76 регистрованих удружења грађана. Поједина
удружења имају буџетске ставке за функционисање (углавном се ради о удружењима која су
од општег друштвеног интереса), док остала аплицирају пројекте према Општини.
Значајно је да Општина у партнерству са невладиним сектором приступа реализацији
одређених активности у циљу рјешавања проблема. Тако је у 2010. Општина аплицирала на
пројекат ЛОД II (Јачање локалне демократије) под финансијском подршком Развојног
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програма уједињених нација, те је одобрено 200.000 КМ. Након тога невладине организације
аплицирале су пројекте према „UNDP“ за одобрена средства. Искоришћеност средстава од
стране НВО сектора износила је 100.000 КМ, те су реализована четири заједничка пројекта.

3.6 Омладинске организације и омладинска политика
Омладинске организације, а самим тим и развој омладинске политике на подручју општине
Зворник, започео је 2003. године низом омладинских пројеката који су за циљ имали
успостављање кровне омладинске организације и имплементацију 12 елемената омладинске
политике Омладинске информативне агенције или 11 Механизама омладинске политике
Савјета Европе и Европског омладинског форума.
Општина Зворник посједује документ Стратегија за младе 2008-2012, али се са новим
приступом израде Стратегије интегрисаног развоја приступило обради омладинске
проблематике и политике у овом документу који је основ за сва стратешка планирања.
У раду са младима идентификовани су највећи проблеми те су стављени као програмска
подручја дјеловања. На годишњем нивоу радиће се поред главног акционог плана и акциони
план који ће се састојати из активности базираних искључиво на развоју омладинске политке.
Програмска подручја су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

култура и слободно вријеме;
простор за окупљање и рад младих;
информисање и мобилност младих;
заштита животне средине;
запошљавање и предузетништво младих;
млади са посебним потребама;
здравље младих;
рекреативни живот младих;
учешће младих у друштву, омладински и волонтерски рад;
образовање и
стамбена политика за младе.

Законски основ за доношење Стретегије за младе налази се у Закону о омладинском
организовању РС који је усвојила Народна скупштина Републике Српске у новембру 2004.
године. Чланови 11. 12. и 15. гласе:
Члан 11.
„Брига о омладини је од општег интереса за Републику. Општи интерес из претходног става
овог члана остварује се утврђивањем и стварањем услова за омладинско организовање и
бригу о омладини. Општи интерес остварује се доношењем и реализацијом утврђеног
документа омладинске политике на републичком, градском и општинском нивоу.“
Члан 12.
„Омладинском политиком, из претходног члана, уређују се основни циљеви, правци развоја и
задаци у омладинском сектору, као што су питања: васпитање младих, његовање моралних,
естетских, културних и спортских вриједности, развијање духовних и физичких вриједности
личности, свијест о хуманистичким вриједностима, личној и друштвеној одговорности,
социјално-здравственој заштити, запошљавању, екологији и др.“
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Члан 15.
„Средњорочни и краткорочни план омладинске политике доноси за подручје града или
општине, скупштина града или општине на приједлог надлежне комисије за младе, уз учешће
омладинског савјета општине или града. План омладинске политике из става 1. овог члана,
мора бити у складу са Омладинском политиком Републике Српске (средњорочни и
краткорочни период).“
За процес развоја елемената/механизама омладинске политике који траје већ девет година
као основ узимани су документи:
• Европска повеља о учешћу младих у животу на локалном и регионалном нивоу Савјета Европе;
• Бијела књига о младима - Европске комисије;
• 11 индикатора омладинске политике Савјета Европе и Европског омладинског форума;
• Резолуција о младима у БиХ - Парламентарна скупштина БиХ (Службени гласник БиХ,
број: 12/03) и
• СИРОП (12 елемената/механизама).
12 елемената/механизама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Референт за младе,
Комисија за младе,
Савјетодавни одбор младих (СОМ),
Међусекторална сарадња,
Буџет за младе,
План акције,
Омладинска инфраструктура,
Информативна политика,
Омладинско истраживање,
Неформално образовање,
Укључивање/партнерство са омладинским организацијама,
Размјена/мобилност младих.

Елементи подвлаче важност посматрања младих људи као ресурса, а не као проблема који
треба да буду ријешени. Проблемски орјентисани приступ омладинској политици је по
природи ограничен на краткорочну и "ад хок" - (од случаја до случаја) перспективу, јер као
такав је усредсређен на покушај "гашења ватре" и рјешавања проблема кад и гдје се они
појаве. Супротно томе, прихватање младих људи као ресурса усмјерено је на дугорочна
рјешења, препознавање потреба и развијања политика с циљем да се помогне младим
људима да искажу своје пуне могућности као грађани друштва и омогући друштву да извуче
корист од њиховог интелектуалног капитала. Дакле, млади људи – ресурс, а не проблем!
Развој и примјена омладинске политике на локалном нивоу је обавеза проистекла из Закона о
омладинском организовању који треба да пружи младима боље услове за живот, креативно
испољавање и развој.
Шта је омладинска политика?
Омладинска политика је стратегија развоја омладинских структура на локалном нивоу коју
власт преузима у циљу рјешавања проблема и потреба младих.
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Омладинска политика је стратегија власти којом, путем различитих метода и процеса, власт
преузима одговорност, обавезу и бригу у рјешавању потреба и проблема младих.
Омладинска политика – свеобухватна/кохерентна, дугорочна стратегија државе, са
конкретним планом акције са одређеним мјерама и активностима, за младе и у сарадњи са
младима.

3.7 Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга
3.7.1

Стање саобраћајне инфраструктуре

Општина Зворник је од зрачних лука удаљена:
•

Београд 170 km,

•

Сарајево 145 km,

•

Бања Лука 225 km,

•

Тузла 60 km,

а од ауто-пута Београд-Загреб 80 km.

Zvornik

Z vornik-u b ližem i šire m
o kru ženju

Слика 3.4: Зворник у ближем и ширем окружењу
На подручју општине Зворник постоје следећи путеви:
•

Магистрални

•

Регионални

•

Локални путеви

Магистрални пут пролази паралелно са ријеком Дрином дуж цијеле територије општине
Зворник, од Дрињаче до Пилице. Један крак се одваја од Каракаја према Тузли, тако да укупно
има 50 km магистралног пута. Регионални путеви су:
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•

Каракај-Шетићи у дужини од 15 km

•

Дрињача - Полом у дужини од 7 km
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Локалних путева у општини има укупно 175 km од чега је асфалтирано 130 km а макадам 45
km. Жељезнички саобраћај је заступљен у дужини од 10 km на релацији Каракај-Цапарде а дио
је пруге која се пружа из Србије према Тузли и даље.
Табела 3.16
Опис

Локални

Дужина
/km/

Категорисана путна мрежа
%

Ширина

Површина

/km/

Стање
(добро/лоше)

/km2/

45,00

18,75

0,004

лоше

0,18

130,00

54,17

0,004

лоше

0,52

15,00

6,25

2x0,006

добро

0,077

Макадамски
Асфалтни
Локални
Регионални

13x0,005
Магистрални
Аутопут
Укупно

50,00

20,83

0,006

добро

0,30

-

-

-

-

-

240,00

100,00

1,077

Извор: Општина,Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
Општина Зворник има 62 km путева на 100 km2 површине, што је далеко мање од просјека
развијених земаља који износи од 100-150 km/ 100 km2.
3.7.2

Техничка инфраструктура

Комплетно подручје општине Зворник, као и подручје општине Осмаци, покрива РЈ
Електродистрибуције Зворник која је у саставу ЗДП “Електро Бијељина”. Преузимање
електричне енергије РЈ Зворник врши углавном на 35 kV напонском нивоу од Електропреноса
БиХ (ТС 110/35 kV Зворник) као и од Електропривреде Србије (ТС 110/35 kV ХЕ Зворник и ТС
110/35 kV Лозница). Изграђеност електроенергетских објеката у садашњем тренутку омогућава
релативно добро снабдјевање ел. енергијом потрошача. Задњих неколико година
донаторским средствима изграђени су и реконструисани објекти посебно у насељима гдје су
се населили повратници.
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Број купаца / потрошача електричне енергије

Опис

1991

2008

2009

2010

1. На високом напону

1

1

1

1

2. На ниском напону

/

21.227

21.307

21.513

а) Домаћинства

/

19.518

19.621

19.821

б) Јавна расвјета

/

81

93

99

ц) Остала потрошња

/

1.628

1.593

1.593

21.228

21.308

21.514

/

/

/

Укупно
Бр. домаћинстава без прикључка ел.
енергије

17.100

Извор: Електродистрибуција Бијељина, РЈ Зворник
Централним гријањем у граду Зворнику обухваћено је око 1.819 стамбених јединица са укупно
око 100.455,99 m2 и око 16.041 m2 пословног простора. Главни енергент је земни гас, а
топлотна енергија се производи у 3 градске топлане. Сервисирањем услуга гријања бави се ЈП
''Зворник стан''. Осталих 5.000 стамбених јединица грије се углавном на чврста горива и
електричну енергију.
3.7.3

Комунална инфраструктура и услуге

Организовано водоснабдијевање на општини Зворник имају следећа мјеста:
•

Зворник са приградским насељима уз који су прикључена и насеља уз магистрални
водовод (Сопотник, Дрињача)

•

Козлук

Водоводни систем у граду Зворнику има капацитет изворишта око 140 l/s, али је због мале
пропусне моћи магистралног цјевовода могуће ангажовати свега око 80 l/s, што је у овом
моменту недовољно.
Табела 3.18 Потрошња воде и пројекција потреба количина и потрошње воде
Опис

2009

2010

2011

Бр. потрошача

7.547

7.844

7.946

% губици воде

60 %

50%

50%
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Потребе l/s

-

25. април 2012.

-

-

Извор: Водовод и комуналије а.д., Општина
Канализационе системе у општини Зворник посједују насеља:
•
•
•
•
•
•
•
•

Зворник
Дивич
Дрињача
Козлук
Каракај (дјелимично)
Улице,
Економија
Брањево

Карактеристика свих система канализације је да се сви отворено изливају у водотоке без било
каквог третмана. Зворник има званично 4 фекална колектора који се директно улијевају у
ријеку Дрину. Канализација на Дивичу и Дрињачи се улива у Језеро (Зворничко), а у Козлуку у
Козлучки поток низводно 1km од Козлука. У Каракају, у индустријској зони, постоји главни
колектор који је направљен у вријеме изградње фабрике глинице ''Бирач'' и исти је
првенствено служио индустријским објектима. У непосредној близини дистрибутивног центра
налази се сабирна септичка јама за коју се не зна да ли је у функцији. Исто тако није познато
колико се стамбених објеката прикључило на колектор. Канализационим системом у Каракају
званично не управља нико.
Табела 3.19

Отпадне воде – канализациона мрежа

Прикључци

2008

2009

2010

Домаћинства –
прикључци

2.521

3.368

3.611

Правна лица –
прикључци

530

555

570

3.051

3.923

4.181

Укупно

Извор: Водовод и комуналије а.д., Општина
Управљање чврстим санитарним отпадом званичнио се бави АД ''Водовод и комуналије''
Зворник, а активности у том смислу своде се на насеља:
•
•
•
•
•
•

Зворник
Дивич
Козлук
Каракај (индустријска зона)
Брањево
Улице
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Економија
Трновица
Пађине
Јасеница
Кисељак
Челопек
Табела 3.20.

Одвоз смећа

Проценат покривености одвозом смећа (%)

2008

2009

2010

Домаћинства

6.010

6.030

6.041

Правна лица

573

706

690

6.583

6.736

6.731

Укупно:
Извор: Водовод и комуналије а.д., Општина
3.7.4

Локална власт, самоуправа и управа

У складу са Законом о територијалној организацији РС Скупштина Општине Зворник је
донијела Одлуку о оснивању Административне службе Општине Зворник. Послови из
дјелокруга Општинске административне службе обављају се у седам одјељења и шест служби
и то:
Одјељења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одјељење за финансије,
Одјељење за просторно уређење,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
Одјељење за општу управу,
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности,
Одјељење за инспекцијски надзор.

Службе:
1. Стручна Служба за послове Скупштине општине Зворник коју у складу са законом
образује Скупштина општине,
2. Кабинет Начелника општине,
3. Комунална полиција,
4. Служба за јавне набавке, развој и међународну сарадњу,
5. Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и управљање људским
Ресурсима,
6. Служба цивилне заштите.
У Административној служби општине Зворник на дан 01.12.2011. године запослено је 171
радник укључујући и приправнике.
ВСС запослено је .......................................

88 радника (4 приправника)
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ВШС запослено је .......................................
7 радника
ВКВ запослено је .......................................
5 радника
ССС запослено је ........................................ 55 радника
КВ запослено је .......................................
4 радника
НСС запослено је ........................................ 12 радника
Општина Зворник има 61 мјесну заједницу: Центар, Српска Варош, Ново Насеље, Каракај,
Челопек, Тршић, Табанци, Козлук, Скочић, Кисељак, Јасеница, Трновица, Пађине, Роћевић,
Доњи Шепак, Средњи Шепак, Горњи Шепак, Локањ, Пилица, Малешић, Јусићи, Андровићи,
Бошковићи, Шетићи, Клиса, Горњи Шетићи, Петковци, Ђулићи, Ристићи, Цер, Јардан, Горњи
Грбавци, Доњи Грбавци, Китовнице, Баљковица, Крижевићи, Ораовац, Шћемлија, Гуштери,
Глумина, Јошаница, Горње Снагово, Средње Снагово, Кула Град, Дивич, Горња Каменица,
Доња Каменица, Лијешањ, Ђевање, Дрињача, Зелиње, Ново Село, Султановићи, Липље,
Самари, Улице, Економија, Брањево, Дуги Дио, Кучић Кула и Глоди.
У раду Скупштине општине учествује осам политичких странака и независни клуб одборника.
Табела 3.21

Састав Скупштине општине

Назив политичке странке која учествује у
власти

Број одборника

Пол
(М/Ж)

1.

СНСД

10

9/1

2.

ДНС

3

3/0

3.

НЕЗАВИСНИ

4

4/0

4.

СДС

4

4/0

5.

САВЕЗ СДА-СБИХ

3

3/0

6.

СДП БИХ

2

2/0

7.

ПДП

2

2/0

8.

ДСНС

2

2/0

9.

СП

1

1/0

Укупно

31

30/1

Извор: Стручна Служба за послове Скупштине
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Број регистрованих гласача и одзив

Гласачи

2006-општи избори

2008-локални избори

Регистровани гласачи

42.669

46.753

Одзив

30.318

29.597

Извор: Општинска изборна комисија
3.7.5

Подстицајне мјере локалне самоуправе у области социјалне политике, запошљавања
и развоја привреде

Активности локалне управе у циљу развоја привреде односе се на мјере и активности
стварања погодног пословног амбијента и кроз подстицај запошљавања и укидање дијела
општинских такси на акта у одобравању дјелатности.
Подстицајне мјере локалне самоуправе у области социјалне политике, запошљавања и развоја
привреде (осим мјера које се проводе преко Центра за социјални рад).
3.7.5.1 Социјална политика (годишње дотације из буџета Општине)
Ове активности се огледају кроз следеће садржаје:
•

Примарна здравствена заштита, Дом Здравља,

•

Изградња мреже амбуланти породичне медицине у руралним подручјима,

•

Подршка наталитету-вантјелесна оплодња, 7 породица,

•

Помоћ најугроженијим пензионерима, 300 пензионера,

•

Треће и четврто рођено дјете, 110 породица,

•

Партиципација превоза ученика, 500 ђака,

3.7.5.2 Запошљавање и развој привреде
Поред социјалне политике утврђене по Закону утврђеним правилима, локална управа из свог
буџета посебно издваја средства за следеће категорије:
•

„Дом за стара лица“ Кисељак,

•

Логистика и информисање привредних субјеката за конкурисање за средства за
запошљавање код Министарстава РС и БиХ и пријем приправника,

•

Давање сагласности на развојне пројекте код конкурисања за ИРБ,

•

Презентација програма ИРБ,

•

Логистика и обавјештавање о републичким подстицајима извозника,

•

Одобрење за обављање дјелатности предузећа се ради за један дан,

•

Оснивање предузетничке радње се ради за један дан и ослобођено је плаћања таксе,

•

Подршка раду Удружења предузетника,

•

Давање простора за рад Удружења,
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Давање претходне сагласности на пројекте код добијања концесија.

3.8.

Локална економија

Општина Зворник спада у ред већих општина у Босни и Херцеговини и Републици Српској. По
категоризацији развијености, које врши Влада РС, спада у развијене.
До 1956. године на подручју општине Зворник није постојала индустрија. Те године први
индустријски објекат пуштени у рад је била « Циглана » капацитета 6 милиона јединица.
Прва индустријска предузећа везана су за прераду дрвета, израду грађевинског
материјала, да би се касније развили и индустрија текстила, коже и гуме, минералне воде
и глинице. Производни капацитети су смјештени ван града, у индустријској зони у
Каракају. Крајем 1978. године пуштена је у пробну производњу ТГ ‘’Бирач’’ чија је годишња
производња била и до 600.000 тона глинице.
У току ратних дејстава сви привредни капацитети су углавном сачувани, њихов степен
коришћења је сведен на минимум и кретао се од одржавања технолошког нивоа
производње у ТГ ‘’Бирач’’ до 80% искориштености капацитета у производњи минералне
воде и безалкохолних пића ‘’Витинка’’. У општини Зворник, према посљедњим подацима,
регистровано је 280 активних3 предузећа. Структура предузећа по дјелатности, начину
организације и регистрације је следећа:
Графикон 3.6 – Структура правних лица према стандардној класификацији дјелатности

Извор: Општина – Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, Пореска управа

3

Према подацима Општине- Одјељење за привреду/ господарство, Пореске управе, Фонд ПИО/ МИО за
2010.годину
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Највећи број регистрованих предузећа је у области трговине (34%), затим слиједи
прерађивачка индустрија са 22%, грађевинарство – 10%, транспорт, складиштење и
комуникације са 8%.
У структури активних предузећа 98% припада сектору малих и средњих предузећа, гдје су у
већини – 52% микро предузећа (до 5 запослених).
У државном/друштвеном власништву је 9 предузећа, од чега је једно микро, 6 малих и два
средња предузећа.
Табела 3.23 Број регистрованих предузећа – класификована према броју запослених и
власничкој структури (П – приватна предузећа и у већинском приватном власништву, Д –
државна предузећа, у већинском државном власништву)
Врста предузећа

2000

2008

2009

2010

П

Д

П

Д

П

Д

П

Д

Микро (до 5 запослених)

87

-

108

1

115

1

147

1

Мала (од 5 до 50 запослених)

30

15

63

6

93

6

111

6

Средња (од 50 до 250 запослених)

-

14

17

2

13

2

13

2

Велика (преко 250 запослених)

-

7

4

-

4

-

5

-

Укупно

153

207

240

286

Извор: Општина – Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Из године у годину број новорегистрованих предузећа је већи у односу на број затворених
(одјављених) предузећа, тако да се укупан број предузећа повећава.
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Број новорегистрованих и број затворених/одјављених
предузећа по годинама

У “малој привреди” општине Зворник, послује 924 самосталних4 радњи, занатских,
угоститељских, трговинских, самосталних превозника и осталих дјелатности.
Највећи број радњи су трговачке – 36%, затим слиједе занатске – 28% и угоститељске
радње са учешћем од 22%.
Табела 3.24.

Број регистрованих обрта
Број регистрованих обртника

Врста обрта

4

2008

2009

2010

Трговачке радње

385

352

319

Угоститељске радње

197

205

198

Занатске радње

240

251

251

Пољопривредна дјелатност

2

2

2

Превозници

4

6

11

Ауто школе

5

5

5
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Такси превозници

58

57

64

Тезге на пијаци

36

40

40

Остали

51

44

34

Укупно

978

962

924

Извор: Општина – Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
До 2008.године број радњи се повећавао. Од 2008. године примјетан је тренд смањења
броја радњи, односно од 2008. године број радњи које се затварају (одјављују) је већи од
броја новорегистрованих.
Графикон 3.8

Број новорегистрованих и број затворених/одјављених
обрта по годинама

3.8.1. Пословна зона „Јадар“
Имовину бивше Дрвне индустрије „Јадар“ Зворник, коју је Влада Републике Српске купила у
стечају, својом Одлуком о стављању у функцију имовине дала на управљање Општини
Зворник, број: 04/1-012-2-641/11 од 31.03.2011. године („Службени гласник Републике
Српске“, број: 47/11).
Одлуком Скупштине општине Зворник, број: 01-022-86/11 од 18.04.2011. године („Службени
гласник општине Зворник“ број: 4/11), формирана је Пословна зона „Јадар“ Зворник са циљем
дугорочног рјешавања потребе предузећа и предузетника за пословним простором, уређеним
грађевинским замљиштом за производне и услужне дјелатности и пружање припремљене
инфраструктуре на заједничко кориштење пословним субјектима смјештеним у пословну зону.
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Пословна зона је оснoвана на локалитету бивше дрвне индустрије „Јадар“ Зворник, на
парцелама означеним КЧ број од 7307/1 до 7307/21, 7308, 7309, 7310/1, 7310/2 и 7320 све
уписане у посједовни лист број: 318 К.О. Зворник.
Подстицањем развоја пословне зоне се постиже: раст и развој постојећих предузећа, стварање
нових предузећа, отварање нових радних мјеста, стварање могућности за улагање и остварење
директних страних инвестиција, развој нових технологија, стварање могућности за измјештање
производних дјелатности из градских подручја, креирање повољне предузетничке климе у
окружењу, потицање развоја малих и средњих предузећа, развој локалне заједнице и регије,
повећање извоза, повећање ГДП-а, развој привреде у цјелини и повећање удјела производње
у привреди.
Пословна зона је простор с припремљеном и уређеном инфраструктуром, асфалтним
прилазима, прикључцима електричне, топлинске и осталих енергија, телефонском и
комуналном мрежом, унутар кога се одвија одређена пословна активност. Пословна зона ће
располагати и осталим погодностима, као што су рачуноводствене, административне и друге
услуге, које привлаче предузетнике да граде пословне и производне објекте на том простору.
У сврху остваривања циља, Пословна зона ће обављати сљедеће дјелатности:
§ Пружање услуга инкубације за новоосноване пословне субјекте;
§ Пружање административних, техничких и других услуга пословним субјектима;
§ Давање у закуп пословног простора под тржишним или под повољнијим условима;
§ Обезбјеђење брзог приступа пословним информацијама и обезбјеђење комуналних и
других услуга пословним субјектима;
§ Организовање семинара конференција, округлих столова и сличних догађаја;
§ Пружање консултантских и других услуга пословним субјектима;
§ Прикупљање и обрада информација о привредним кретањима у Општина Зворник,
регији Бирач, Републици Српској и БиХ;
§ Обављање других активности и послова који служе остваривању циља Пословне зоне.
У периоду од доношења одлуке о давању на управљање до данас, имали смо контакте са
великим бројем потенцијалних инвеститора о могућности покретања производње у зони,
тренутно са Општином Зворник два инвеститора имају потписан уговор о закупу, који су
запослили до сада 40 радника, са једним инвеститором смо пред потписом уговора (обавеза
запошљавања 10 нових радника) док са неколико још преговарамо о могућим опцијама.
Поред тога двије институције/фондације су добили на кориштење дио простора са циљем
реализације својих програма.
Листа институција, установа и предузећа којима је додјељено земљиште или објекти на
коришћење:

Бр.

Институција, установа, предузеће

Број година

1.

Фондација „Центар за пословни развој“

2

2.

Професионална ватрогасна јединица Зворник

4

3.

ДОО „Хемос импрегнација“ Зворник

5
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Приходи које Општина Зворник остварује од изнајмљивања грађевинског земљишта и других
активности се уплаћује на посебан рачун и користе се само за трошкове рада, даљег развоја и
уређења Пословне зоне.
Локација Пословне зоне
Пословна зона „Јадар“ Зворник се налази на адреси Каракај 62а, у урбаном језгру, КО, Зворник,
Зворник, површине 8,09 ha
Зона је у потпуности инфраструктурно опремљена (водоводна, канализациона, електро и
телекомуникациона мрежа). Око 25000 m2 од цјелокупне површине је изграђено, од чега су
7000 m2 објекти са могућношћу кориштења, а 18000 m2 није за употребу.
Макро-локација – зона се налази у Општини Зворник, која лежи на источним обронцима
Мајевице, на надморској висини од 146 метара. Општина има повољан географски положај,
јер се у њој укрштају путеви према:
§ Сарајеву ................. 140 km
§ Београду ................ 164 km
§ Новом Саду ............ 142 km
§ Ваљеву .................... 89 km
§ Бијељини ...................53 km
§ Тузли .........................52 km
Макролокацијски, зона је постављена релативно добро с обзиром на то да јој је циљана
намјена утицај на локални економски развој. Сам Зворник не нуди ресурсе од ширег
међународног тржишног значаја, па се сматра локацијом од локалног и микрорегионалног
значаја.
Микро локација - зона је смјештена у ширем центру града, на сјеверном излазу из града у
правцу Бијељине, а у непосредној је близини граничног прелаза са функцијом робног
царинског терминала. Локална саобрадајница на коју је наслоњено је умјерено фреквентна, са
тенденцијом појачања саобрадаја у случају економског развоја Зворника и Бијељине као
административно-трговачког подрегионалног центра сјевероисточног дијела Републике
Српске.
Општина Зворник у својим развојним плановима дефинисала намјеру успостављања
„Пословне зоне“ као инструмента подстицања развоја, раста и запошљавања у производно
услужном сектору, као и стварања предуслова за оснивање нових предузећа. Вођена тим
циљевима, Општина је у процесу „Мапирања пословних зона у Републици Српској“ узела у
обзир имовину предузећа „Јaдар“ у стечају, као локацију на којој може провести своје развојне
планове. Ове активности су у потпуности у складу Стратегијом развоја малих и средњих
преузећа и са концепцијом Владе РС и „Акционим планом“ за пружање подршке
успостављању пословних зона.
Одлука о формирању Пословне зоне „Јадар“ Зворник као програма је у складу са горе
поменутим намјерама Владе РС и потребама Општине Зворник, дефинисаним да се:
1. Искористи имовина бившег предузећа за генерисање нових радних мјеста и привредни
развој Зворника али и регије Бирач, кроз вишенамјенску пословно инкубацијску зону и
2. У поступку реализације пројекта, обезбиједи поврат средстава која су уложена за
куповину имовине бившег предузећа „Јадар“ а.д.
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Добит за Републику Српску од пословне зоне
Мисија пословне зона је подстицај за околину нештетног привредног развоја са употребом
опремљеног простора и других подстицајних инструмената, који омогућавају учинковитији и
бржи привредни и просторни развој.
Република Српска са пословном зоном добија оруђе са којим може подстицати привредни
развој регије Бирач. Зона је оруђе, са којим је могуће развојно подржати демографски и
привредни развој. Зона представља простор, на којем се одвијају привредне активности и гдје
се рјешава много других социјалних проблема. Уједно је то простор, гдје се концентрише
капитал, који ствара нова радна мјеста. Таква тврдња важи само у случају, када зона као
простор постане интересантна за улагаче, који се увијек селе тамо, гдје имају погодније услове
за свој даљи раст.
На основу процјене може се очекивати запошљавање 200 - 300 радника у кругу зоне.
Предузећа која буду добила објекте и земљиште на коришћење, плаћањем пореза и
доприноса за новозапослене раднике, ће на овај начин отплатити средства Владе РС уложена у
куповину имовине.
Добит за локалну заједницу коју доноси Зона
Будући да Република Српска има ограничена финансијска средства за подстицај локалног
развоја, помоћ од Републике Српске долази у оквиру прије одређених приоритета и у
ограниченим облицима. У развијеним државама се због тога локалне заједнице међусобно
такмиче и покушавају добити што већи дио државног новца за сопствени развој. У извођењу
агресивне политике на том подручју тјера их прије свега добит, које пословне зоне доносе у
локално окружење и оне су слиједеће:
§ Отварање нових радних мјеста,
§ Обликовање намјенског простора за развој привредне дјелатности,
§ Концентрација предузећа и предузетника у зони,
§ Утицај капитала на локално подручје,
§ Јачање локалне привреде,
§ Обликовање стручне кадровске позадине,
§ Подизање локалне заједничке снаге,
§ Учинковитија контрола загађивања околине,
§ Поведање изворних прихода општине из пореских оптерећења предузећа и
предузетника,
§ Повећање изворних прихода општине из пореских оптерећења личних прихода
запослених,
§ Дневне миграције и размјене финансијских токова,
§ Подизање образовне струтуре локалном становништву,
§ Приступ локалне заједнице до других облика и извора државне помоћи,
§ Приступ лојалне заједнице до европских извора помоћи.
Дјеловање пословне зоне се прво осјети у ближој околини, што значи у локалним заједницама
(општинама) које су локацијски у непосредној близини пословне зоне. Међутим, користи од
функционисања зоне има цијела држава. У зони настају радна мјеста , предузећа, која дјелују у
зони, а најчешће помажу ближу индустрију, плаћају порезе и др.
Добит за предузећа и предузетнике од Зоне
Најбоља помоћ за предузетнике и предузећа је могућност да се могу развијати у пословној
зони, која им пружа подршку у знањима која су им потребна за њихово дјеловање.
Суштина добити коју предузетници и предузећа имају од Пословне зоне је:
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Примјернији, ближи и јефтинији приступ простору или земљишту, на којем ће се
одвијати предвиђена привредна дјелатност,
Могућност даљег привредног и просторног развоја предузећа,
Јефтиније пословање,
Приступ кадру који је у пословној зони запослен,
Доступност подстицајној околини и другим инструментима подршке,
Могућност кориштења других подстицаја за брже извођење инвестиција,
Кориштење заједничке инфраструктуре и одређених пословних простора,
Уређење инфраструктуре и бољи услови рада,
Кориштења међусобних учинака повезивања предузећа унутар зоне,
Лакши присту до предузећа и других зона,
Повећана могућност успостављања нових пословних контаката,
Јефтинија или бесплатна промоција предузећа у оквиру промоције пословне зоне.

Центар за пословни развој (ЦПР)
Центар за пословни развој је иновациони субјект са комбинацијом четри елемента: пословне
зоне, инкубације, консалтинга и обуке.
Мисија Центра је отварање радних мјеста, заснованих на знању и новим технологијама, и
пружање помоћи предузетницима у стварању и развоју успјешних предузећа. Са циљем да
буде покретач економског развоја регије Бирач, али и шире, центар ће бити база за иновације,
пружајући релевантне услуге инкубације и пословног развоја, као и тржишно оријентисан и
стручан консалтинг, обуку и простор за конференције.
Основни циљ формирања пословне зоне је дугорочно рјешавање потребе предузећа за
пословним простором и пружање припремљене инфраструктуре на заједничко коришћење
пословним субјектима смјештеним у пословну зону. Подстицањем развоја пословне зоне се
постиже: раст и развој постојећих предузећа, стварање нових предузећа, отварање нових
радних мјеста, стварање могућности за улагање и остварење директних страних инвестиција,
развој нових технологија, стварање могућности за измјештање производних дјелатности из
градских/насељених подручја, креирање повољне предузетничке климе у окружењу,
подстицање развоја малих и средњих предузећа, развој локалне заједнице и регије, повећање
извоза, повећање БДП-а, развој привреде у цјелини и повећање удјела производње у
привреди.
Пословни инкубатор
Инкубатор је метода за производњу успјешних пословних подухвата, повезивањем нових
идеја и технологија са комерцијалним компетенцијама и ширењем тржишта. Корисници
инкубатора су „start up“ или постојећа предузећа која желе да развију иновативан посао,
прошире међународну сарадњу и међународно тржиште.
Ова предузећа су укључена у систем подршке који може да пружа ЦПР, а који се састоји од:
•

услуга смјештаја и услуга подршке пословању –давање канцеларијског простора,
пријемне канцеларије, канцеларије за секретарицу, ИТ подршку, комуникациону
инфраструктуру, чишћење;

•

услуге консалтинга – помоћ у разради пословног плана, оснивању предузећа, помоћ у
маркетиншким активностима (пакирању, промоцији и развоју стратегија продаје) и
континуирано савјетовање током боравка предузећа у Инкубатору;
омогућавање приступа могућностима финансирања/улагања;

•
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услуге подршке пословању - ИЦТ услуге – промовисање употребе ИЦТ у програмима
пословне и технолошке подршке пословању;
услуге обуке;
промоција и услуге умрежавања – интегрисање у ланце понуде, пословна сарадња са
страним предузећима, активности на директној промоцији, приступ пословним
мрежама итд.

Тренинг центар и конференције
Центар има за циљ да допринесе развоју конкурентности радне снаге и предузећа доносећи
најновија знања, вјештине и информације малим и средњим предузећима и руководиоцима и
запосленима у јавној управи. Овај задатак је примарни фокус Одјељења за обуку и
конференције ЦПР-а. Одјељење има за циљ да промовише квалитет, иновације и ИЦТ у
доживотном учењу (едукација за одрасле) у регији Бирач, чинећи знање и информације лако
доступним и по приступачним цијенама за грађане.
Одјељење пружа приступ информацијама, могућностима за учење и умрежавање путем
широког спектра семинара, симпозијума, конференција, сајмова и низа других великих и
малих догађаја. Ово се постиже организовањем догађаја унутар Центра (са посебном пажњом
према потребама за умрежавањем станара Зоне и Инкубатора) и пружањем смјештаја и услуга
организовања спољним организаторима догађаја.
3.8.2

Резултати испитивања ставова приватног сектора

У циљу прикупљања примарних података испитани су ставови 111 представника приватног
сектора о условима пословања и актуелним регулативама на локалном нивоу. Одговоре су
давали власници предузећа/радњи (68%), извршни директори (17%), менаџери (2%) и остали
запослени (13%).
Графикон 3.9: Структура анкетираних према делатности

грађевинарст
во, 5%

остали, 5%

малопродаја,
40%

производња,
17%

услуге, 33%

На основу досадашњег искуства у раду са општинском управом анкетирани су оцијенили да
највећи утицај на њихово пословање имају сљедеће појаве:
•
•
•
•

Високи и непредвидиви трошкови
Недостатак јасне регулативе
Превише комплексна правила
Корупција и нерегуларна пракса.
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Такође је, на основу досадашњег искуства, оцијењена подршка малим и средњим
предузећима у општини. По мишљењу анкетираних највећа подршка је дата од стране
Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, али је и она на
задовољавајућем нивоу (оцјена 2.95). Док најмању подрушку даје Фондација за пословни
развој (оцена 1.67). Подршка коју локална самоуправа пружа малим и средњим предузећима
оцјењена је са 2.69 (5 је највећа оцјена).
Најпозитивнији утицај на пословање је оставило Одјељење за привредну, пољопривреду и
друштвене делатности. Што се тиче негативног утицаја, највећи број (63%) није одговорио на
ово питање. Од оних који су одговорили, 37% се слаже да одјељења немају негативан утицај и
да у великој мјери ни не утичу на њихово пословање. Од одјељења која најнегативније утичу
на пословање највише анкетираних је навело Комуналну полицију, Одјељење за инспекцију,
затим урбанизам, али њих је заједно негативно оцјенило мање од 20% анкетираних. 62%
испитаника не зна које одјељење у општини је задужено за локални економски развој.
По мишљењу анкетираних власник/директор фирме проведе у просеку 10,28 дана годишње са
општинским званичницима у раду на регулаторним захтјевима. 41% испитаника сматра да
мало времена проведу у раду, док 45% сматра да је то довољно времена, а 14% да је то и
превише времена. По процјени анкетираних потребно им је у просјеку 32 дана у току године
да припреме, пошаљу и добију све захтјеване дозволе и лиценце које су неопходне за
обављање посла (укључујући земљишне, грађевинске, комуналне дозволе, сертификате…). Од
укупно анкетираних 10% сматра да потроши мало времена на те активности, 75% да је то
довољно времена , а 15% сматра да потроши и превише времена.
Највећи утицај на пословање у претходном периоду, по мишљењу испитаника имали су: а) из
области инфраструктуре: путеви; б) у јавном сектору: пореска политика, добијање дозвола и
снабдјевање електричном енергијом; в) у области квалитета живота: порези; г) у категорији
остало: доступност и трошкови извора финансирања.
Графикон 3.10: Утицај ИНФРАСТРУКТУРЕ на пословање (1-нема утицаја, 5-највећи утицај)

3,5
3
2,5
2
1,5

путеви
посл.просторземљиште
жељезница
аеродром

1
0,5

лука

0
Графикон 3.11: Утицај ЈАВНИХ УСТАНОВА на пословање (1-нема утицја; 5-највећи утицај)
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4
Пореска
администрација
Дозволе за пословање

3,5
3

Снабдевање
ел.енергијом
Водоснабдевање

2,5
2

Одлагање отпада

1,5

Телекомуникације

1

Полицијска заштита

0,5

Заштита од пожара

0
Графикон 3.12: Утицај КВАЛИТЕТА ЖИВОТА на пословање (1-нема утицаја, 5-највећи утицај)
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Графикон 3.13: Утицај ОСТАЛИХ ФАКТОРА на пословање (1-нема утицаја; 5-највећи утицај)
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Доступност и
трошкови извора
финансирања

3.3

Доступност услуга
подршке пословању

3.2

Корупција

3.1
3
2.9
2.8

Царинска и
трговинска
регулатива
Недостатак
квалификованог
особља

Пет мјера које је приватни сектор предложио у циљу олакшања пословања су: 1) смањење
такси; 2) порески подстицаји и смањење пореза; 3) разне стимулације; 4) подстицаји за
производњу; 5) запошљавање младих у општинску администрацију.
На отворено питање који су најважнији фактори који отежавају њихово пословање, највише
анкетираних се опредијелило за: сиромаштво друштва (22) и лошу економску ситуацију (19),
што су пријетње које долазе из окружења и на које локална самоуправа нема значајног
утицаја.
Анкетирани – њих 65% нису имали проблема приликом тражења квалификоване радне снаге.
Међутим, 37 анкетираних су навели да јесу имали.
Анкетирани препознају да су запосленима најпотребније додатне обуке из следећих области:
маркетинг и продаја, техничке вјештине, менаџмент, компјутерске вјештине, а мање су им
потребне: контрола квалитета, финансије и рачуноводство.
Графикон 3.14: Оцјена потреба за обукама запослених (1-највећи приоритет)
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Од укупног броја анкетираних 64% мисли да пословно удружење може допринијети развоју
њиховог предузећа, док 36% сматра да пословно удружење не утиче на развој њиховог
пословања. Од истих анкетираних 82% нису чланови ниједног удружења, а само 18% се
изјаснило да су чланови удружења, и то следећих удружења: Удружења привредника
Зворника, Удружења малих и средњих предузећа, Удружења предшколских установа РС,
Удружење приватних предузетника, Удружење приватника Зворника, Удружења
привредника РС и БИХ, Удружења занатских предузећа, БиХ.
Од укупног броја анкетираних који су одговорили на питање које се односи на могуће
инвестирање у неки секор, највећи број (37%) се изјаснио за производни сектор, 22% за услуге,
14% за трговину, а остали за грађевинарство, пољопривреду, туризам, транспорт и др.
Охрабрује податак да 59% анкетираних планира да прошири своје пословање. Од тог броја:
46% планира проширење унутар општине, 27% унутар Републике Српске, 13% у Федерацији, а
14% ван БиХ.
78% анкетираних су оптимисти по питању будућности пословања у локалној заједници.
Перцепција економске развијености указује да три сектора биљеже највећи раст у општини. То
су: трговина, угоститељство и пољопривреда. Највећи пад у општини, по мишљењу испитаника
има индустријска производња.
Приватни сектор потенцијалним инвеститорима, као три снаге општине Зворник, препоручује:
природна богатства, услове за разој туризма и индустријску зону. Ту су такође и: услови за
развој пољопривреде и географски положај. Потенцијалне инвеститоре приватни сектор
упозорава на три, по њиховом мишљењу, кључне слабости пословног окружења у општини:
лоша инфраструктура, незапосленост и општа неликвидност.
3.8.3. Туризам
На подручју општине Зворник туризам је у почетним фазама развоја и још увијек не постоји
комплетна туристичка понуда, јер првенствено најважнији природни и културно-историјски
ресурси нису уређени.
Што се тиче бројчаних показатеља о стању туризма на подручју општине Зворник посебну
повољност представља то што је број туристичких долазака у Зворнику у периоду од 2006. до
2010. године константно у порасту.
Табела 3.25 Промет туриста у Зворнику од 2003. до 2010. године
ДОЛАСЦИ
Година

Укупно

НОЋЕЊА

Домаћи

Страни

Укупно

Домаћи

Страни

2003.

1 390

797

593

2 037

1 101

936

2004.

1 419

798

621

2 092

1 075

2005.

844

431

413

1 470

549

921

2006.

572

369

203

1 242

651

591

2007.

730

420

310

1 582

794

788

2008.

801

371

430

1 611

597

1 017

1 014
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2009.

2 264

1 420

844

3 922

2 071

1 851

2010.

2 745

1 770

975

4 324

2 397

1 927

Извор: Републички завод за статистику (www.рзс.рс.ба)
Према подацима Републичког завода за статистику број туриста из 2006. године се са 572
повећао на 2.745 долазака у 2010. години, што значи да се број туриста увећао скоро пет пута.
Претпоставља се да ће се тренд раста наставити, имајући у виду да се изградњом нових
угоститељских објеката повећавају и смјештајни капацитети. Свакако да ће у томе важну улогу
имати и стављање природних и културно-историјских потенцијала општине Зворник у функцију
развоја туризма.
С обзиром да је туризам од стране Општине Зворник означен као једна од приоритетних
области у привредном развоју општине, у посљедње вријеме се све више финансијских
средстава издваја за пројекте у туризму. Општина Зворник је финансирала израду пројектне
документације за туристичку сигнализацију. Ово је јако важно јер уколико и једно мјесто жели
озбиљније да се укључи у туристичке токове и прилагоди потребама савремене туристичке
тражње неопходно је да има постављену туристичку сигнализацију. Постављена туристичка
сигнализација би представљала изузетно адекватну презентацију туристичких локалитета и
објеката, што за посљедицу може имати повећан број туристичких долазака.
Такође, Општина Зворник је обезбиједила средства за постављање туристичке сигнализације
на пјешачкој стази која из центра града води до тврђаве Ђурђев Град. У оквиру овог пројекта у
центру града постављена је табла са мапом туристичких потенцијала, информативна табла за
средњевијековну тврђаву, а планирано је и постављање инфо табле за мост Краља Александра
I Карађорђевића. Такође је важно напоменути да су скупштинском Одлуком стазе које воде до
тврђаве понијеле име по легендама о проклетој Јерини. Једна стаза је добила име „Јеринин
пут камена“ (по легенди да је из руке у руку ношен камен за градњу тврђаве), а друга стаза је
добила име „Јеринин пут страсти“ (по легенди о незаситој господарици Јерини која је своје
љубавнике бацала са врата највише куле). Сам долазак до тврђаве стазама на којима се
преплићу приче обавијене дозом тајновитости и мистичности, туристима ће бити
занимљивији, што ће допринијети и повећању туристичке атрактивности овог простора и
туристима дати посебан угођај током обиласка тврђаве.
Подизање свијести становништва о значају развоја сеоског туризма спроводила се кроз разне
семинаре и едукације, али и кроз пројекат „Подршка креирања и промоције путева за еко и
одрживи туризам у Босни и Херцеговини“ у организацији италијанске међународне
организације OXFAM Italia у долинама три ријеке Уна/Сана, Неретва и Дрина. У оквиру овог
пројекта, између осталог, организована су и студијска путовања, обуке и тренинзи везано за
туризам, а подржана је и еколошка акција чишћења градске плаже у Зворнику и финансирана
израда туристичке брошуре „Одшкрините капију Зворника“.
Током 2010. године, уз помоћ Министарства трговине и туризма, у Зворнику је отворена
Сувенирница што је значајно обогатило туристичку понуду града, јер сада посјетиоци могу
понијети успомену на боравак у граду. Поводом обиљежавања „600 година постојања града
Зворника“ Општина Зворник расписала је конкурс за избор званичног сувенира града, а
побједнички сувенир је „Градска капија“.
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Уз финансијску помоћ Министарства трговине и туризма и општине Зворник уређен је Плато у
центру града који је постао својеврсна љетна позорница на којој су се одмах по уређењу
одржале бројне културне манифестације (музички концерти, позоришне представе...).
Наредни планови општине Зворник усмјерени су на реконструкцију и ревитализацију тврђаве,
а у плану је и реконструкција минералних извора у Кисељаку и уређење плаже на језеру.
3.8.3.1. Туристичка инфраструктура
Носилац промоције и унапређења развоја туризма на подручју општине Зворник је Туристичка
организација општине Зворник. Туристичка организација општине Зворник основана је
Одлуком Скупштине општине Зворник од 01.06. 2005. године, али је званично са радом почела
01.02.2008. Према овој Одлуци циљеви и задаци Туристичке организације општине Зворник су
валоризација, очување, презентација и заштита туристичких вриједности на територији
општине Зворник. Активности Туристичке организације општине Зворник усмјерене су ка
информисању и туристичкој промоцији, као и ка уређењу туристичких потенцијала како би се
створили услови за стварање квалитетне туристичке понуде на подручју Зворника.
У оквиру просторија Туристичке организације уређен је простор за Сувенирницу и туристички
информативни центар. Један од циљева Туристичке организације је стимулисати кућну
радиност и производњу сувенира, јер је то значајно и за локално становништво које се бави
њиховом израдом, с обзиром да може представљати добар извор додатних прихода. У
Сувенирници је у првој години рада прикупљено око 500 врста сувенира и ручних радова. У
туристичком информативном центру, поред свих туристичких информација, туристи могу
пронаћи промотивни материјал Зворника (брошуре, флајере, мапе, разгледнице, календар
манифестација), али и промо материјал Туристичке организације Републике Српске и околних
туристичких мјеста.
У просторијама Туристичке организације недавно је формиран и Инфо центар за промоцију
еко туристичке понуде у долини ријеке Дрине. Пројекат је финансиран од стране „OXFAM
Italia.“
3.8.4. Пољопривредни потенцијали и производи
Општина Зворник се карактерише врло израженом хетерогеношћу земљишног покривача,
како у погледу заступљености појединих системских јединица, тако и у погледу својстава
земљишта. То је условљено разликама у геолошкој подлози, надморској висини, рељефу,
клими и вегетационом покривачу. Према статистичким подацима, од укупне површине
општине Зворник која износи 37.757 ha, пољопривредно земљиште заузима око 20.000 ha, од
чега је под ораницама и баштама 16.617 ha, што уз повољне агроеколошке и климатске услове
пружа могућности организовања биљне производње, а посебно унапређења и повећања
површина под јагодичастим воћем, обнављању засада под шљивом, јабуком и крушком, док је
обим производње житарица и крмног биља такав да даје добре предуслове за већу
производњу меса и млијека.
На основу података добијених пописом пољопривредних газдинстава пољопривредном
производњом, било као основном или допунском дјелатношћу, бави се око 9.000
домаћинстава који организују производњу на јако уситњеним посједима чији просјек износи
око 1,5 ha по домаћинству.
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У надлежној подручној јединици АПИФ-а у Зворнику регистрацију пољопривредног газдинства
је извршило око 1.900 пољопривредних произвођача, уз напомену да се тај процес и даље
наставља и број регистрованих се повећава свакодневно.
Табела 3.26: Структура заступљених култура у ha
Пољопривредно
земљиште

20 000

Кукуруз

Стрна
жита

Поврће

5.800

600

450

Кромпир

Дјетелина

Воћњаци

Ливаде

Пашњаци

Необрађено земљиште

300

400

1.150

4.950

3.600

2.750

Анализирајући податке о сјетвеној структури уназад неколико година, може се закључити да
скоро ¼ ораничних површина није приведено култури, углавном због наслијеђа из скорије
прошлости, али се поновним враћањем једног дијела становништва у сектор пољопривреде
може очекивати динамичнији развој ове гране привреде.
3.8.4.1 Биљна производња
Биљна производња на подручју општине Зворник је заступљена углавном кроз узгој кукуруза
као основне ратарске културе која има доминантан значај за сточарску производњу. У 2010.
години са обране површине од око 5.800hа процјењује се да је остварена производња од око
29.000 тона меркантилног кукуруза. Сва произведена количина је ускладиштена код
индивидуалних пољопривредних произвођача и користи се за исхрану стоке тако да нема
тржишних вишкова, док производња стрних жита има тенденцију смањења засијаних
површина као и у претходној години, првенствено због високих трошкова производње жита и
ниских откупних цјена.
Производња кабасте сточне хране се карактерише ниским приносима, како на сијаним, тако и
на природним травњацима, а обзиром на значајне површине и велике потребе за овим
хранивом, неопходно је приступити рекултивацији ових површина, као и подизању нових под
дјетелинско-травним смјешама. У 2010. години засијано је 20hа силажног кукуруза што је
веома значајно у смислу производње квалитетне сточне хране.
Производња повртларских култура, као и претходних година, заузима значајне површине од
којих су површине под краставцем корнишоном уговорене за потребе прерађивачке
индустрије, док се остале културе гаје за подмирење властитих потреба и продаје на пијаци.
Повећање површина под повртним биљем, те примјена савремене технологије у производњи,
као и подизање пластеника, ову област сврстава у најдоходовније.
Основна карактеристика воћарске производње је њена екстензивност, застарио сортимент,
неадекватна агротехника и посебно слабо спровођење заштите од биљних болести и
штеточина. У структури површина под воћем најзаступљенија је још увијек шљива ''пожегача'',
коју постепено потискују ''чачанске'' сорте, док је произвоња јабука и крушака остала на истом
нивоу. Међутим, у другој половини 2009. године и током цијеле 2010. године се постепено
приступило занављању и подизању нових засада воћа уз употребу квалитетнијег сортимента и
побољшања агротехнике, а што је подстакнуто општинским и републичким подстицајима за
унапређење пољопривредне производње.
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Подизање нових засада малине, купине и јагоде је све присутније тако да ће производња овог
воћа врло брзо достићи предратни ниво, уз посебну напомену да је понуда квалитетног и
здравствено исправног садног материјала недовљна, а и откупне цијене, посебено малине,
нестабилне и варирају из године у годину. И поред чињенице да су природни услови за узгој
разноврсног воћа изузетно повољни, као и сама традиција овог краја у узгоју шљиве и
јагодичастог воћа можемо констатовати да је врло мало урађено по питању финализације ових
производа у смислу изградње мањих прерађивачких капацитета, чиме би се поспјешила
производња у овој грани пољопривреде.
3.8.4.2 Сточарска производња
Табела 3.27: Сточни фонд-процјена 2010.године
Врста
стоке

Музне
краве

Јунад

Свиње

Овце и
козе

Живина

Коњи

Пчеле,
кошнице

Ком.

2.000

1.700

12.000

20.000

120.000

140

5.500

Услови за развој сточарске производње са становишта обезбјеђења обима и квалитета сточне
хране нису још увијек најповољнији, иако су расположиви агроеколошки потенцијали знатни.
Повећање производње крмног биља на ораницама, мелиорација природних пашњака као и
повећање површина под силажним кукурузом, уз добру понуду концентроване сточне хране,
добар је ослонац за бржи развој сточарске производње.
И поред чињенице да је у 2010. години дошло до пада производње млијека због смањена
броја музних крава , драстичног пада откупне цијена млијека, нередовне исплате и кашњења
премија за млијеко прерађивачи су откупили око 1.100.000 литара овог производа. Посебно
треба истаћи проблем у откупу млијека који се огледа у вишемјесечном кашњењу исплата за
предато млијеко од стране откупљивача који су присутни на нашем подручју, а то су : Бјанка,
ДОО ''Анђелика '' и СФДЦ Калесија, што је резултирало да је извјестан број пољопривредних
произвођача редуковао број музних грла због недостатка обртних средстава. Ради сузбијања
лоших трендова у производњи млијека од стране надлежних предузете су активности на
формирању удружења произвођача млијека којим би се заштитили интереси истих и те
активности су у фази реализације. Уколико се наведене негативности отклоне или смање
процјена је да се откуп млијека може значајно повећати.
Што се тиче обима производње јунећег меса она није на задовољавајућем нивоу имајући у
виду расположиве потенцијале, а разлог се огледа у чињеници што на овим просторима још
увијек нема довољно у понуди квалитетног товног материјала. Проблем у овој производњи је
и у диспаритету цијена између телади за тов и утовљене јунади, као и коришћењу
традиционалних, али економски неисплативих врста хранива умјесто много јефтиније али, на
жалост, на овом простору много мање заступљеније силаже. Такође, проблем слабог
коришћења силаже присутан је и у производњи млијека.
Свињогојска производња по својим природним карактеристикама и реалним могућностима
заузима прво мјесто у структури производње меса. Иако је ова производња усмјерена прије
свега на задовољавање властитих потреба, појављују се и тржишни вишкови за које нема
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организованог откупа. На подручју општине Зворник ради неколико фарми које се баве узгојем
приплодних грла и товом свиња, међутим, велике и честе осцилације цијена сточне хране и
товљеника су лимитирајући фактор за подизање већег броја фарми. Треба истаћи да је дошло
до значајног побољшања расног састава товних свиња у односу на период од прије неколико
година.
Овчарска производња у задње вријеме показује извјестан напредак, поготово код повратничке
популације, али појава бруцелозе је успорила динамику повећања броја грла.
Живинарство је грана сточарства која посједује највећу репродутивну способност, што је поред
осталих предности чини врло профитабилном граном са изузетно брзим обртом производње.
У нашим условима ова производња је орјентисана прије свега на подмирење властитих
потреба у пилећем месу, изузимајући двије фарме које врше услужни тов за познатог купца
капацитета 15.000 бројлера у турнусу.
Што се тиче осталих дјелатности које су везане за пољопривреду треба истаћи да је било
покушаја организованог кавезног това шарана на Дринском језеру, међутим, потенцијали
Дрине и језера и даље нису искоришћени за развој ове привредне гране.
На подручју општине Зворник кроз удружење пчелара ''Багрем'' регистровано је преко 5.500
друштава пчела што показује да су природни услови за бављење овом дјелатношћу на
подручју општине погодни. Удружење пчелара ''Багрем'' више фокусира своје активности на
едукацију својих чланова и промоцију удржења, тако да је мање посвећења пажња
организованом наступању и пласману пчелињих производа, првенствено меда, па то пчелари
раде индивидуално.
3.8.4.3 Пољопривредна механизација
Табела 3.28: Пољопривредна механизација на подручју општине Зворник
Врста
мех.

Трактори

Мотокултиватори

Комб
ајни

Ком.

1030

530

23

Берачи

Косачице

Пнеум.
сијачице

Бали
рке

Силокомбајни

Приколице за
разбацивање
стајњака

55

185

70

30

7

7

За обављање пољопривредне производње користи се углавном застарјела механизација која
се карактерише разноврсношћу по типу и марки произвођача и лошим радним особинама,
мада се у посљедње вријеме врши и обнова механизације када су у питању и прикључна
оруђа. И поред горе наведеног, обрада земљишта и обављање других радова у пољопривреди
се успјешно завршавају у кратким роковима, уколико то временски услови дозвољавају. Један
број регистрованих пољопривредних произвођача искористио је изузетно повољне услове за
куповину нове пољопривредне механизације, те је на тај начин извршио набавку потпуно нове
механизације под изузетно повољним условима.
3.8.4.4 Прерада пољопривредних производа
Општина Зворник располаже одређеним капацитетима из области прерађивачко прехрамбене
индустрије, а то су прије свега капацитети за прераду жита и производњу брашна, тјестенина,
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пекарских производа, кондиторских производа и сточне хране, а који сировине углавном
обезбјеђују увозом из Србије и других земаља. Прерада млијека је везана за мљекару ''Бјанка''
која потребу у сировини подмирује дијелом са подручја општине Зворник, а већим дијелом са
подручја других општина.
Прерада воћа и поврћа по потенцијалу представља велику развојну шансу, међутим за сада су
прерадни капацитети веома мали. Неопходно је приступити подизању мањих прерађивачких
капацитета за дестилацију алкохола, воћне сокове, сушено воће и друге производе. Пошто
прерађивачки капацитети у области прехрамбене индустрије имају веома значајну улогу у
подизању обима производње одређених пољопривредних производа нужно је да они
подстичу производњу сировина стимулативним мјерама и заједничким улагањима у примарну
пољопривредну производњу.
3.8.4.5 Мјере за подстицање пољопривреде
У оквиру спровођења активности на унапређењу пољопривреде предузето је следеће:
•

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке календарске године
доноси Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села којим се за регистроване пољопривредне произвођаче дају
новчани подстицаји за разне видове пољопривредне производње према утврђеним
критеријумима. У току 2010. године право на регрес за прољетну сјетву стекло је 455
регистрованих пољопривредних газдинстава који су преузели регресирану нафту и
ђубриво путем Републичке дирекције за робне резерве у складу са уредбом Владе РС.
Поред тога, за друге врсте подстицаја (обнова пољ. механизације, тов стоке, узгој
приплодних грла, нови засади воћа и изградње објеката за тов) поднесено је око 100
захтјева регистрованих пољопривредних произвођача. По основу премија за остварену
организовану производњу краставца процјењује се да ће министарство платити
пољопривредним произвођачима око 70.000,00 КМ, а за откупљених 1.100.000 литара
млијека премија није у цијелости исплаћена а износи приближно око 200.000,00 КМ.
По основу премије за производњу и узгој пчела на подручју општине Зворник новчану
премију је остварило 37 корисника са 3299 друштава.

•

По програму коришћења буџетских средстава за унапређење пољопривреде у 2010.
години захтјеве за остваривање права на подстицај поднијело је 225 пољопривредних
произвођача и удружења произвођача (251 предмет) којима је одобрен укупан износ
од 149.100 КМ за остварену робну пољопривредну производњу. Просјек по
пољопривреднику износи 663 КМ.
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Табела 3.29: Збирни подстицаји пољопривреди 2009/2010. год.

УКУПАН ИЗНОС (КМ)

краставци

ј.воће 200КМ

k.воће 4КМ/сад

пр.јунице 120КМ

м.краве 150КМ

тов свиња 20КМ

опис

тов јунади 100КМ

ПОЉОПРИВРЕДНИКА

број захтјева

редни број

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

2009 СУМА (КОЛИЧИНА)

220

182

206

1284

166

89

2102

1,2

40

2010 СУМА (КОЛИЧИНА)

250

225

336

1827

194

87

6555

1,6

30

136

124

163

142

168

98

312

133

75

6306

1800 6000 78266

Индекс 2010/09
2009 СУМА (КМ)

14420 19260 21580 8900

2010 СУМА (КМ)

37600 36540 29100 10440 26220 3200 6000 149100

Индекс 2010/09

261

179

134

116

4,15

1,77 100

191

2010

просјек по пољопривред.

КМ

663

2009

просјек по пољопривред

КМ

430

Табела 3.30: Број корисника подстицаја по врстама и количинама производње у 2010.години
Врста
подстицаја

Тов јунади
(број грла)

Број грла/корисника

10-16

Бр.корисника

Музне краве
(бр.грла)

8

5-10

Бр.корисника 17

7-8

5-6

11

3-4

26

37

-

-

Сума

376

56

194
43

Врста
подстицаја

Тов свиња

Број грла / корисника

(број грла)

90100

Бр.корисника

6

Стеоне
јунице

2-5

5090

3050

2030

7

14

15

1

-

-

(број грла)
Бр.корисника 13

46

-

-

Сума

1.827

42

87
59
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3-4

2,5-3

4

5

2-2,5 1,7-2

75

(тона)
-

32

Бр.корисника

11

10

30

Табела 3.31: Број пољопривредника по износима остварених подстицаја у 2010.години

Износ
подстицаја
(КМ)

Број
корисника
подстицаја

Просек
120

200-400

420-600

620-1.000

1.001-1.500

1.600-2.000

(КМ)
663

41

49

56

27

25

27

Укупан
број
корисника
225

Општински подстицаји развоју пољопривреде у 2010. години одвијали су се на основу
Програма које је усвојила Скупштина општине фебруара 2010. године. Непосредни подстицаји
пољопривредницима утврђени овим програмом односе се на тов и узгој стоке (јунад, музне
краве, свиње, приплодне јунице), засаде воћа и повртларство (краставци).
Укупно је обрађено 250 захтјева пољопривредника за подстицаје плус један захтјев са 30
произвођача краставаца корнишон (захтјев обрађен у пакету на основу података о откупу од
стране задруга), те је укупно 225 пољопривредника остварило општинске подстицаје, што је за
24% више у односу на претходну годину. Просјечан подстицај по једном пољопривреднику у
2010. години износио је 663 КМ, и већи је у односу на 2009. годину за 50%.
Укупна средства непосредних подстицаја пољопривредницима у 2010. години су већа за 90%
(са 78.266 КМ у 2009. години на 149.100 КМ у 2010. години). На основу ових података може се
закључити да је значајно увећана производња код једног броја пољопривредника, као и
пораст броја пољопривредника који су остварили подстицаје.
Што се тиче мјесних зајеница навеће подстицаје остварили су пољопривредници Пилице,
Тршића, Челопек, Локањ, Крижевићи, Шепак.
Појединачно подстицај 1600-2000 КМ остварило је 27 пољопривредника, од 1000-1500 КМ 25
пољопривредника, 620-1000 КМ 27 корисника, 200-600 КМ остварило је 105 пољопривредника
и 41 пољопривредник по 120 КМ.
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3.9 Стање животне средине
3.9.1

Стање ваздуха (квалитет и управљање)

На подручју општине Зворник не врши се контрола квалитета ваздуха, као ни праћење емисија
у циљу достизања одређеног квалитета ваздуха. Нажалост,такво је стање и у ширем окружењу.
Влада Републике Српске планирала је Републичком стратегијом за заштиту ваздуха са
акционим планом управљања квалитетом ваздуха за период од 2010-2016. године успоставити
мрежне станице за редован мониторинг квалитета ваздуха у читавој Републици Српској, па
тако и у локалним срединама. У општини Зворник планирано је постављање регионалне
станице која ће пратити квалитет ваздуха на својој територији.
Изузетак, у једном сегменту, представља Метеоролошка станица која врши одређена мјерења,
као што су висина темпаратуре и влажност ваздуха.
На подручју општине Зворник извори загађења су:
•

пожари на санитарним дивљим депонијама,

•

мобилни извори (моторна возила),

•

индустријска загађења и

•

остали загађивачи.

3.9.2

Стање у погледу водних ресурса (коришћење, заштита и управљање)

Територија Зворника је подручје које је богато воденим ресурсима. Посебно се издвајају
водотокови ријеке Дрине и Дрињаче, као и Зворничко језеро. Ријека Дрина од границе са
општином Братунац до границе са општином Бијељина протиче у дужини од 49,5 km.
Површина сливног подручја Дрине је 19.570 km² (у БиХ 7.321 km²). То износи 20% сливног
подручја Саве, док количина воде дринског слива која утиче у Саву износи више од 30% њеног
сливног подручја. Потребно је спроводити мјере заштите ријека у складу са одговарајућим
стандардима.
Утицај на рјечне сливове и квалитет воде у општини Зворник највише се огледа кроз отпадне
индустријске воде, санитарне отпадне воде из домаћинстава и санитарних дивљих депонија. У
градском подручју и неким мјесним заједницама постоје канализациони системи. Овим
системом вода се одводи директно у ријеку Дрину и друге рјечне сливове. Изградњом
градског колектора за отпадне воде рјешио би се овај проблем.
У градском подручју септичке јаме празни А.Д.''Водовод и Комуналије'' или их сами корисници
испуштају у канализациони систем. У сеоским подручјима корисници празне септичке јаме и
користе канализациони муљ као гнојиво.
На територији града не постоји систем одводње отпадних вода. То значи да не постоји
пречишћивач за прикупљање фекалне, оборинске и отпадне воде са саобраћајница. Све
отпадне воде са подручја града се нетретиране испуштају у Дрину.
Испуштање нетретиране отпадне воде у ријеку Дрину води знатном загађивању ријечног екосистема, што прекорачује капацитет самопречишћавања ријека, нарочито при ниском
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водостају током љета. Испуштање отпадне воде може представљати ризик од загађивања за
постојеће извориште '' Тилић Ада'' које се налази низводно од града.
3.9.2.1 Индустријске отпадне воде
Испуштањем значајних количина индустријских отпадних и замуљених вода у подземне и
површинске воде без претходног третмана доводи до деградације квалитета вода. Значајан
број индустријских загађивача, као и мањих производних погона смјештен је на подручју
Каракаја и већина њих нема одговарајући систем пречишћавања отпадних вода. Локална
управа је проводећи Закон о заштити животне средине од 2007. године до данас кроз процес
издавања еколошких дозвола прописала услове у еколошкој дозволи о редовном годишњем
мониторингу отпадних вода као и изградњи интерних пречишћивача у самим погонима.
Организовано водоснабдијевање на општини Зворник имају сљедећа мјеста:
•

Зворник са приградским насељима уз који су прикључена и насеља уз магистрални
водовод (Сопотник, Дрињача)

•

Козлук

Контрола хемијског квалитета воде врши се у лабораторији предузећа, док се микробиолошке
анализе раде у Регионалном заводу за заштиту здравља у Зворнику. Остала насеља на
територији општине имају појединачне или колективне водоводе који нису под надзором
јавног предузећа те се контрола врши спорадично.
Губици воде у мрежи крећу се око 50% што би уз одговарајуће захвате требало свести на 20%.
Тренутно у мрежи недостаје око 30 l/s, а обзиром на изградњу нових насеља у зони
водоснабдјевања недостаје нових 70 l/s воде. Водовод у Козлуку чини један бунар, резервоар
од 150 m3 капацитета 6 l/s и секундарна мрежа која не покрива цијело насеље од око 1.000
домаћинстава. Оба водовода се налазе под управом А.Д. ''Водовод и комуналије'' и покривају
око 7.500 домаћинстава. Главни проблем у водоснабдјевању је стара и неадекватна
дистрибутивна мрежа и заштита изворишта.
3.9.3

Стање земљишта (коришћење, заштита и управљање)

На подручју општине 21.539 ha је пољопривредно земљиште, 13.741 ha шумско, а 2.694 ha је
неплодно тло. Општина располаже са 13 ha индустријског земљишта са потребном
инфраструктуром (вода, канализација, струја, прилазни путеви, телекомуникације).
У 2010. години на подручју општине Зворник, према подацима Цивилне заштите, БиХ МАЦ и
Општине, мапирано је 536,75 ha ризичних површина под минама. Категорија ризичних
површина се односи на локалитете који су у свакодневној цивилној употреби – 144,87 ha,
локалитети који су повремено у употреби – 186,59 ha, периферни локалитети – 205,75 ha.
Потребно је спроводити мјере деминирања земљишта.
3.9.4

Стање шумских еко-система (коришћење, заштита и управљање)

Узгој, заштиту и експлоатацију шума на подручју општине врши ЈП „Шуме РС“ ад Соколац, ШГ
Соколац, ШУ Зворник. По питању заштите шума Шумско газдинство проводи мјере заштите од
човјека, биљних болести и пожара.
Шуме и шумска земљишта су велики природни потенцијал и потребно је да остану очуване и
за генерације које долазе. У циљу заштите и очувања шумског потенцијала приоритети су:
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•

пошумљавање голети и осталих површина подесних за узгој дрвећа,

•

унапређење мјера заштите од пожара,

•

стављање одређених зона под заштиту.

Управљање отпадом

Зворник прате углавном исти проблеми у погледу третирања отпада као и општине у
окружењу. Користи се локална депонија која је смјештена на неадекватној локацији,
неограђена, неодплињена, непокривена инертним материјалом, са неријешеним проблемом
процједних вода, итд. Такође је регистровано више дивљих депонија као и појава одлагања
отпада директно у ријечна корита. Градска депонија на којој се свакодневно врши спаљивање
отпада, смјештена је у индустријској зони Каракај, на самој обали ријеке Дрине што је чини
веома еколошки ризичном по животну средину у овом подручју.
Дневно се сакупи и отпреми нешто изнад 100 тона отпада, на градску депонију ''Тилић Ада'' на
око 7 км сјеверно од Зворника. Депонија не испуњава ни минимум услова за своју намјену.
Поврх тога смјештена је непосредно уз обалу Дрине. Постоји изведбена документација за
изградњу депоније санитарног отпада на локалитету ''Црни врх – сјевер''.
У фази је изградња регионалне санитарне депоније '' Црни врх'' у Општини Осмаци. Почетком
рада планирано је да се комунални отпад депонује на ово одлагалиште, чиме ће се за будућих
30 година рјешити проблем одлагања комуналног отпада на територији општина Зворник,
Власеница, Милићи, Братунац, Сребреница, Шековићи, Осмаци, Сапна, Калесија.
На подручју општине Зворник, третман и одвоз чврстог комуналног отпада врши А.Д. ''Водовод
и комунслије''. Комунални отпад се организовано одвози у самом граду као и већим
приградским мјестима, а у приградским мјестима одвози се једном седмично.
Рјешење третмана чврстог комуналног отпада рјешиће се изградњом регионалне санитарне
депоније ''Црни Врх - Сјевер''.
Рјешавање проблема санитарног чврстог отпада на подручју општине Зворник представља и
могућу активност селекције отпада што би имало вишеструке користи како са економског
аспекта тако и са аспекта смањења количине отпада који би се одлагао на санитарну депонију.
Плански период коришћења санитарне депоније ''Црни Врх - Сјевер'' је 20 година. Прва фаза
уређења депоније се конципира за период од 5 година. То подразумјева потребну запремину
депонијског простора око 49.800,0 m3 расположиве запремине, а друга тј. коначна фаза
депоновања подразумјева неопходан простор од 257.577,0 m3. Изградњом ове депоније
добија се расположива запремина депоније од 260.925,0 m3.
Управљање индустријским отпадом на подручју општине Зворник тренутно није "горући"
проблем јер је његова продукција сведена на минимум због смањене индустријске
производње.
Количина медицинског отпада је мала и незнатна, али је потребно предузети мјере његовог
адекватног одлагања.
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Локални еколошки акциони план (ЛЕАП)

Општина Зворник је, у циљу одрживог развоја локалне заједнице, побољшања стања животне
средине, те побољшања услова живота свих становника општине, крајем септембра 2009.
године донијела одлуку о изради Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП). Израда овог
плана дефинисана је законском регулативом из области Заштите животне средине у
Републици Српској, којим су локалне заједнице у обавези израдити и усвојити локалне
еколошке акционе планове. Приликом спровођења израде овог плана сагледаће се тренутно
стање квалитета свих елемената животне средине (ваздух, вода, земљиште, бука, и други
елементи) на територији општине Зворник и предложиће се мјере за њихово смањење или
ограничавање свих негативних емисија у животну средину. После израде и усвајања документа
успоставиће се сталан мониторинг свих елемената животне средине, како би се у будућности
имали тачни подаци о квалитету животне средине у општини.
3.9.7

Акциони план одрживе енергије („Sustainable energy action plan- SEAP“)

Пратећи свјетску кампању о провођењу мјера енергетске ефикасности, начелник општине
Зворник, по овлаштењу Скупштине општине Зворник, потписао је документ Савезa
градоначелника Европске Уније („Convenant of Mayors“)' којим је општина Зворник преузела
обавезу смањења емисија CO2 за најмање 20%, повећање коришћења одрживих извора
енергије за 20% и повећање енергетске ефикасности за 20% до 2020. године. Послије
прихватања ових обавеза Општина је приступила изради Акционог плана одрживе енергије
(„Sustainable energy action plan- SEAP’’).
Прве активности обухваћене овим планом завршене су прикупљањем свих података из
сектора у којима ће се проводити мјере на повећању енергетске ефикасности, а то су сектори:
зградарство, електрификација, транспорт, топлификација, пољопривреда и шумарство.
Тренутно се ради на израчунавању емисија CO2 на основу прикупљених података и припрема
за завршну фазу, израду документа Акционог плана одрживе енергије општине Зворник.

3.10

Туристички потенцијали, природно и културно-историјско налијеђе

Општина Зворник има изузетне природне и културно-историјске вриједности које
представљају веома значајне туристичке потенцијале. Најзначајнији туристички потенцијали су
Ријека Дрина и Зворничко језеро, средњевијековна тврђава Ђурђев Град, римски каменоломи
у Дардаганима и минерални извори љековите воде у Кисељаку.
3.10.1 Дрина и Зворничко језеро
Од природног насљеђа најзначајније мјесто заузима ријека Дрина. Дуга је 346 km и припада
црноморском сливу, а настаје спајењем река Таре и Пиве код Шћепан Поља (надморска
висина 470 m). Сливно подручје обухвата југозападни и западни дио Србије, сјеверни дио Црне
Горе и источни дио Републике Српске. Веће притоке са лијeве стране су: Сутјеска, Бистрица,
Прача, Дрињача и Јања, а са десне: Ћехотина, Лим, Рзав, Љубовиђа и Јадар. Дрина је највећа
притока ријеке Саве у коју се улива у близини Сремске Раче (81 m).
Поред територије општине Зворник дужина кроз коју тече Дрина износи 53km. Притоке које се
уливају у Дрину на подручју општине Зворник су: Дрињача, Каменица, Јошаничка ријека,
Златица, Хоча, Сапна, Табаначка ријека, Козлучка ријека, Јасеничка ријека, Локањска ријека,
Пиличка ријека.
За Дрину је занимљиво и следеће:
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•

Дрина је била граница између Западног и Источног Римског царства;

•

Дуж Дрине која је била граница између Аустро-Угарске и Краљевине Србије, током
1914. и 1915. године вођене су велике ратне операције;

Ријека Дрина са својом хладном, бистром, провидном и зеленкастом водом, погодна је за
одмор и разне спортове на води, рафтинг, сплаварење или спортски риболов. Због њене
бистре и зелене воде звали су је и Зеленика, а ова ријека изузетно богата рибом (пастрмка,
сом, штука, младица, мрена...) пружа могућности за развој риболова. Поред Дрине постоји
уређена шеталишна зона.
У приобаљу Зворничког језера су мале плаже, велики број викенд кућа, а вожња кајака, кануа
и народних чамаца уз купање и одмор само су неке од активности којима би се могло бавити
на овом језеру. Зворничко језеро се одликује разноврсним рибљим фондом.
3.10.2 Стећци
С обзиром да је подручје општине насељено још прије 3000 година, на овим просторима су
различите друштвене групе за собом оставиле трагове који су данас вриједни споменици
културе – праисторијске хумке, римски каменоломи, средњевјековни стећци (има их око 800),
тврђава и многи други.
3.10.3 Средњевјековна тврђава - Ђурђев Град
Посебно обиљежје Зворнику даје тродијелно, а истовремено јединствено средњевијековно
утврђење. Претпоставља се да је тврђава подигнута крајем 13. или почетком 14. вијека.
Тврђаву је у 15. вијеку заузео деспот Ђурађ Бранковић по коме и носи име. Тврђаву су касније
проширили Турци за вријеме своје владавине (1460-1878), а надограђивали Аустроугари чија је
посада у зворничкој тврђави била смјештена у периоду од 1878. до 1918. године, тако да данас
тврђава представља свједочанство различитих историјских периода. Тврђава је од стране
Комисије за очување националних споменика проглашена за Национални споменик Босне и
Херцеговине. Град чине три међусобно повезана дијела: Доњи (поред пута Зворник-Сарајево,
са препознатљивом градском капијом), Средњи (најстарији дио, са Великом кулом високом 20
метара у средишњем дијелу утврђења) и Горњи град (на уздигнутом брду изнад Зворника, на
око 400 м надморске висине). У непосредној близини тврђаве налази се Црква Св. Петке
Трнове, која је грађена по узору на Његошеву капелу са Ловћена.
За тврђаву се везују бројне легенде као и она да је град подигла жена Ђурђева, проклета
Јерина. Како су туристима увјек интересантна мјеста легенди и приче обогаћене маштом, и ове
легенде ће се користити и у туристичке сврхе. Наиме, као што је и поменуто недавно су
скупштинском Одлуком стазе које воде до тврђаве понијеле име управо по овим легендама.
До тврђаве је могуће доћи 7km дугим асфалтним путем преко насеља Српска Варош или
пјешачком стазом дугом 1.700m која води из центра града преко насеља Баир. Пјешачка стаза,
која води и до уређеног излетишта Каплан, погодна је за рекреативна кретања.
Излетиште Каплан - Једно од некада најљепших и уређених излетишта је Каплан које се
налази прије Ђурђев Града и са кога се пружа предиван поглед на Зворник.
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3.10.4 Мост Краља Александра I Карђорђевића
Од знаменитости у граду издваја се Стари жељезни мост који је такође један од симбола града.
Мост је саграђен 1929. године, а носи име по Краљу Александру I Карађорђевићу, чија су
средства помогла градњу моста. Мост, осим сталне употребе, има историјску, естетску и
архитектонску вриједност. Данас је то само пјешачки мост, а представља врло важан симбол
спајања и разумјевања људи Републике Српске и Србије. Општина Зворник прогласила је Мост
заштићеним историјским објектом.
3.10.5 Касина – Библиотека и музејска збирка
Вриједно је поменути и зграду Касине (објекат из Аустро-угарског периода) у којој је смјештена
Народна библиотека и Музејска збирка. У Музејској збирци се чува око 2.000 експоната који ће
посјетиоцима помоћи да реконструишу интересантну прошлост ових простора. У дворишту
испред Касине налази се и неколико изложених споменика из геолошке праисторије, римског
периода као и стећци из средњег вијека. Иначе, на територији општине Зворник евидентирано
је укупно 56 некропола са око 800 стећака (Козјак, Скочић итд.).

Слика 3.5: Карта Туристичких потенцијала општине Зворник
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3.10.6 Римски каменоломи
Римски каменоломи у Дардаганима – Ово вриједно археолошко налазиште које се налази у
близини града Зворника, у Дардаганима (подручје мјесне заједнице Цер), датира из периода
од 1. до 5. вијека. Био је највећи римски каменолом на Балкану, а претпоставља се да је ово
највећи и најбоље очуван споменик јамског типа римских камених споменика у Европи.
Локалитет се састоји од подземног рудника и два површинска копа. Словеначки археолози су
открили да је камен са овог локалитета кориштен за градњу Сирмијума, једну од престоница
римског царства.
3.10.7 Извори минерaлне воде Кисељак
Кисељак је мало и гостољубиво насељено мјесто на подручју општине Зворник. Одликује се
изузетно очуваном околином док у централном дијелу насеља, дуж тока мале ријеке
Јасеница, извире девет по квалитету, капацитету, љековитости и укусу различитих минералних
вода по много чему јединствених у Европи. Воде су откривене крајем 18. и почетком 19.
вијека. Име су добиле по редослиједу проналаска и обраде извора од један до девет
(Јединица, Двојка…), а научно је испитано и утврђено да су веома љековите код
најразличитијих обољења.
С обзиром на богату културно-историјску прошлост Зворника, на његовом подручју се налази
још изузетно много вриједних остатака материјалне културе: Кушлат (средњевијековно
утврђење), Андрашева вила (из Аустроугарског периода), спомен обиљежја итд. Значајно је
поменути и сакрални објекат Храм Рођења Светог Јована Претече јер је био некадашње
сједиште Зворничке митрополије.
3.10.8 Ловишта
На подручју општине дјелују два ловачка удружења и то: Ловачко удружење „Вукови са Дрине“
и Ловачко удруженје „Соко“ Козлук. На ловишту Млађевац организован је лов у вријеме
сезоне на зечеве, фазане лисице, дивље свиње, срндаће, дивље патке.
3.10.9 Културно-спортске и друге манифестације
У Зворнику се одржава велики број манифестација које значајно употпуњују туристичку понуду
овог града и доприносе садржајнијем боравку посјетилаца. Бројне културне, спортске, вјерске,
забавне и друге манифестације чине град „живим“ током цијеле године. Најатрактивнија и по
броју посјетилаца највећа манифестација је Зворничко културно љето. Зворничко културно
љето је традиционална културна манифестација коју општина Зворник организује сваке године
у периоду од 02. до 08. августа. Централни дио програма одржава се на градској плажи када се
посјетиоцима приреде концерти познатих извођача. Поред градске плаже манифестација се
одржава и на другим локацијама у граду као што су Плато у центру града, парк, главна улица,
Народна Библиотека, Дом омладине итд. Поред музичких садржаја, заступљена су и друга
културна дешавања, што је посјетиоцима такође интересантно и чини њихов боравак у
Зворнику садржајнијим. Наиме, током тих седам дана посјетиоцима се понуди изузетно много
културних садржаја, као што су на примјер ликовне или вајарске колоније, сајам књига,
књижевне вечери, тематски мини концерти на Платоу у центру града, позоришне представе и
слично. Посљедњег дана манифестације, уз пригодан програм, Зворник обиљежава и своју
крсну славу Свету Петку Трнову, заштитницу града. Зворничко културно љето има дугу
традицију од 11 година и из године у годину се садржаји обогаћују, али и проширују локације
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одржавања манифестације како би се промовисале и културно-историјске знаменитости
Зворника. Тако се, на примјер, од 2010. године, у циљу промоције старог зворничког моста
Краља Александра I Карађорђевића, одржавају сусрети између општина Зворник и Мали
Зворник под називом „Људи и мостови“.
Седмодневни програм са културно-забавним садржајем свако вече прати од пет до десет
хиљада Зворничана и њихових гостију. Велики број посјетилаца је из Малог Зворника али и
других мјеста сусједне Србије. Манифестација је значајна и на ширем нивоу јер је уврштена у
туристичку понуду БиХ и представља најбољи репрезент Зворника и регије.
Када се ради о промоцији етногастрономских вриједности овог простора у мају мјесецу
одржавају се манифестације „Златне руке Зворника“ и „Гастро сусрети“. Посјетиоцима ових
манифестација се пружа могућност да купе неки од ручних радова и уживају у
специјалитетима овог краја. Љубитељима спортских манифестација град ће бити занимљив
током одржавања „Зворничке џипијаде“ (мај) и „Државног првенства у кајаку и кануу на
мирним водама“ (јул). Поред наведених, у Зворнику се одржава и низ других манифестација
као што су: Светосавска недеља са светосавским балом (јануар), Каимијини дани (јун),
Видовдански сабор(јул), Конференција беба (јун), ДРИСАМА фест (новембар), Фестивал
дјечијег фолклора (јун), Комедија фест и многе друге.

3.11

Утицај локалне економије на животну средину и јавно здравље

Утицај електро-енергетских, индустријских постројења и акумулација на стање животне
средине се огледа у:
•

микроклиматским промјенама,

•

промјени станишних услова,

•

биодиверзитету и

•

стању грађевинских објеката.

Микроклиматске промјене се изражавају у повећаној влажности ваздуха што узрокује појаву
честих и дуготрајних магли и измаглица. Промјена станишних услова у воденој средини је
евидентна повлачењем врста риба које живе у чистој и брзој текућој води, првенствено
салмонидних врста риба (младица и пастрмка) на рачун других којима нови услови средине
више погодују (шаран и сом). Повременим и наглим пражњењем акумулација долази до
уништавања рибљег фонда.
Претпоставља се да повећано стање влажности утиче и на здравље људи, мада нису вршена
одговарајућа испитивања. Утицај на стање грађевинских објеката се односи на Стари мост и
друге грађевинске објекте.
Утицај животне средине на јавно здравље посебно је изражен у ужем градском језгру, гдје је
концентрисан велики број становника на релативно малом простору. Преовлађује
становништво старијих генерација што је у колерацији са повећањем броја обољелих. Није
урађена студија која би утврдила учесталост појаве појединих обољења у зависности од стања
животне средине.
Проблеми који се могу довести у везу са стањем животне средине су присуство паса луталица,
глодара, инсеката и патогених микроорганизама. Дезинсекције, дезинфекције и дератизација
се врше редовно и по потреби.
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Буџет

Из буџета Општине Зворник финансира се рад Општинске административне службе као и рад
буџетских корисника.
Анализом прихода буџета у протекле три године уочава се стални пад. Остварени приход
буџета у 2010. години је за 13% мањи од прихода у 2008. години.
Графикон 4.1 Укупни планирани и остварени приходи по годинама

Извор: Општина, Одјељење за буџет и финансије
У структури прихода порески приходи учествују између 75-80%, а непорески приходи између
20-25%. У структури непореских прихода највеће учешће имају приходи од ренти. У
посматраном периоду присутан је приход од грантова од 8% за период 2008-1010.
Табела 4.1 Листа прихода општине
Врста прихода

2008

2009

2010

(КМ)

(КМ)

(КМ)

ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ (укупно)

11.516.790

9.300.539

9.841.341

Порез на добит појединаца и
предузећа

9.371

1.119

271

1.600.213

1.078.071

1.150.896

Порез на плате
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961.884

909.640

578.178

3 491 449

2 529 087

2.279.836

Приходи од
нефинансијских
институција и
финансијских
институција

13.906

-

-

Остали приходи од
имовине

751.711

4.873

11.875

Административне таксе

541.584

461.666

405.737

Комуналне таксе

470.533

502.042

542.077

Буџетске накнаде

-

-

-

Посебне накнаде и таксе

953.762

988.506

798.905

Приходи од сопствених
дјелатности

629.820

472.276

452.574

3.861

7.730

4.385

ГРАНТОВИ (укупно)

774.049

1.639.997

1.662.672

Грантови од виших
нивоа власти

774.049

Новчане казне

89.785

Помоћ од Републике за
редовну помоћ буџета
града

-

1.150.758

395.362

Помоћ од Републике за
остале намјене

-

11.460

29.307

Капитални грантови од
правних лица у земљи

-

-

99.271
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Помоћ од Федерације
БИХ

-

40.000

58.312

Помоћ од правних лица
и осталих

-

95.279

1.630

Помоћ од Републике

-

-

-

ПРИХОДИ (укупно)

15.782.288

13.469.623

13.783.849

Извор: Општина, Одјељење за буџет и финансије
Табела 4.2

Листа намјенских прихода и врста намјене

Врста намјенских прихода

2008

2009

2010

(КМ)

(КМ)

(КМ)

Приходи од земљишне ренте

736.194

-

7.982

За куповину земље

Накнаде за уређење грађевинског
земљишта

148.708

161.898

132.452

За инфраструктурне
објекте

Накнаде за додјелу грађевинског
земљишта

271.601

-

-

За инфраструктурне
објекте

Накнаде за промјену намјене
пољоприв. земљишта

15.590

34.740

22.216

За парцелацију
замљишта

-

-

19.086

За водопривредне
објекте

Средства за репродукцију шума

25.990

-

578

За санацију шумских
путева

Накнаде за испоручену воду-правна
и физичка лица

14.403

34

183

За водопривредне
објекте

Накнаде за употребљену водуправна и физичка лица

4.440

2.292

2.051

За водопривредне
објекте

Накнаде за употребљену водупољопривреда

87

387

415

За водопривредне
објекте

Накнаде за испуштену загађену воду

Врста расхода за
које су намијењени
наведени приходи
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Накнаде за узету воду у
комерцијалне сврхе- правна и
физичка лица

24.922

38.355

36.869

За водопривредне
објекте

Накнаде за узету воду која се плаћа
при регист. мотор. возила

67.282

64.659

66.469

За водопривредне
објекте

Средства за финан. заштите од
пожара

108.073

111.764

124.775

За набавку основних
средстава за против
пожарну заштиту

Накнаде за коришћење грађев.
земљишта

-

462.452

353.794

За инфраструктурне
објекте у граду

29.238

10.378

7.326

За водопривредне
објекте

Накнаде за извађени материјал из
водотока

Извор: Општина, Одјељење за буџет и финансије
У структури расхода средства за плате и накнаде трошова запослених учествују у претходне
три године између 29-35%, средства за материјалне трошкове између 20-28%, средства за
текуће грантове између 20-37%, средства за капитална улагања у просјеку 7-16%.
Кредитна задуженост општине Зворник је у оквирима законске регулативе до 18%. Поштујући
садашње законске оквире Општина Зворник има/нема могућност новог кредитног задужења
буџета.

Табела 4.3

Листа расхода општине
Врста расхода

2008

2009

2010

(КМ)

(КМ)

(КМ)

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА
ЗАПОСЛЕНИХ (укупно)

4.722.781

4.866.773

4.451.736

Бруто плате

3.508.637

3.788.951

3.551.811

Накнаде трошкова запослених и
вијећника

1.214.144

1.077.822

899.925

Доприноси послодаваца и остали
доприноси

-

-

-

3.160.917

3.016.668

3.937.330

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

74

Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

(укупно)
ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ (укупно)

6.034.469

2.594.719

2.800.977

Текућа резерва

-

-

-

Грантови мјесним заједницама

-

-

-

Грантови појединцима

1.635.279

1.186.606

1.082.281

Грантови непрофитним
организацијама

1.635.408

873.549

924.017

Субвенције јавних предузећа

581.794

572.784

298.836

Субвенције приватним
предузећима

311.062

88.172

253.086

КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ (укупно)

556.744

329.910

482.805

Капиталне помоћи другим
нивоима Владе

274.410

237.147

213.011

Капиталне помоћи појединцима и
непрофитним организацијама

282.334

92.763

269.794

ИЗДАЦИ ЗА КАМАТЕ И ОСТАЛЕ
НАКНАДЕ (укупно)

82.259

79.565

67.140

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (укупно)

1.113.488

1.604.277

2.331.774

82.259

79.565

67.140

-

-

-

-

-

-

15.670.658

12.491.912

14.077.782

Камате на домаће кредите
ДОЗНАКЕ СПОЉНИМ
КОРИСНИЦИМА (укупно)

РАСХОДИ / ИЗДАЦИ УКУПНО

Извор: Општина, Одјељење за буџет и финансије
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Табела 4.4

Службени гласник општине Зворник

Степен задужености општине

Степен задужености општине
1

25. април 2012.

Остварење или процјена
остварења текућих
прихода буџета за
посматрану буџетску
годину

2.1 15 % од (1)
2.2 Износ главнице и камате
који доспјева у
посматраној години
2.3 Расположива средства у
апсолутном износу (2.1)
– (2.2)
2.4 Расположива средства у
релативном износу - %
укупних текућих прихода
буџета ((2.3) / (1)) x 100
3.1 50% од (1)
3.2 Укупан износ
неизмиреног дугорочног
задужења буџета
општине за капиталне
инвестиционе расходе
3.3 Расположива средства у
апсолутном износу

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

15.423.900 15.542.840 16.009.125 16.489.399 16.984.080

2.313.586

2.331.426

2.401.369

2.473.410

2.547.612

305.167

1.114.799

1.086.835

1.058.814

1.030.810

2.008.419

1.216.627

1.314.534

1.414.596

1.513.802

13

7,82

8,21

8,57

8,90

7.711.950

7.771.420

8.004.563

8.244.700

8.492.040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.1) – (3.2)
3.4 Расположива средства у
релативном износу - %
укупних текућих прихода
буџета
((3.3) / (1)) x 100
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Извор: Општина, Одјељење за буџет и финансије

5.

Национални контекст

Пољопривредна политика бави се постизањем циљева за пољопривредни сектор. Домети ове
политике су фарме и произвођачи. Циљеви су по правилу: одржавање и побољшавање
прихода, ефикасност и конкурентност, а у вријеме међународне несигурности, повећање
производње, чак и ако није профитабилна.
Рурална политика бави се постизањем циљева за рурална подручја која обухвата широк
спектар различитих социоекономских активности. Крајњи корисници политике руралног
развоја су сви становници руралних подручја, а не само пољопривредни произвођачи, те је
зато и стратешки циљ политике руралног развоја оријентисан ка унапређењу квалитета живота
руралног становништва. Циљеви којима се то постиже тичу се унапређења конкурентности
свих дјелатности карактеристичних за руралну економију једне земље, обезбјеђење
алтернативних извора прихода, промоција локалних вриједности и производа, културног и
историјског насљеђа, те заштита животне средине, биодиверзитета, као и карактеристичног
пејзажа руралне средине.
Руралном економијом у Републици Српској, као и већини других европских земаља, доминира
пољопривредна активност, а колико успјешан пољопривредни сектор доприноси развоју
руралних области кроз локалне приходе и расходе и стварање запослености тако и успјешна
рурална економија обезбјеђује запошљавање за вишак радне снаге у пољопривреди. Успјешна
рурална економија, са широким могућностима за запошљавање, може имати већи утицај на
пољопривреду него што пољопривредни сектор има на руралну економију.
Према ранг листи развијености општина за 2009. годину ("Сл. гласник Републике Српске", бр.
115/08), Зворник припада групи развијених општина, заједно са општинама: Бања Лука,
Бијељина, Гацко, Градишка, Добој, Лукавица, Лакташи, Пале, Приједор, Прњавор, Теслић,
Требиње и Угљевик.
Но, без обзира на то о којој наведеној групацији општина у РС се радило, карактеристично за
њих је да се општине или одређена подручја у склопу већих урбаних центара могу означити
као „рурална подручја“. На основу података о густини насељености из периода 2006. године,
изузев већих урбаних центара у Републици Српској (Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина,
Зворник), преостале општине имају мању густину насељености од 100 ст/км2. У Европској унији
густина насељености се, према OECD методологији, узима званично као критериј одређивања
руралних подручја. Уколико је густина насељености испод 150 ст/км2, општине имају карактер
руралних. Густина насељености општине Зворник је 138,01 ст/км2, тако да и она припада групи
руралних општина.
Према Просторном плану Републике Српске до 2015. године издваја се шест
мезорегионалних цјелина с центрима: Бања Лука, Бијељина, Добој, Приједор, Источно
Сарајево, Требиње и четири под - или субрегионална центра: Градишка, Зворник, Мркоњић
Град и Фоча.
Стратешким планом руралног развоја Републике Српске од 2009. до 2015. године
предвиђене су промјене које битно побољшавају услове рада и живота становништва на том
простору.
Рурално подручје РС може бити значајан ресурс за укупни материјални и друштвени развој
руралних заједница, привлачно за његове становнике и посјетиоце као и угодно за живот, рад
и боравак. Због тога, Стратешки план руралног развоја полази од претпоставке да радикалне
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промјене у развоју руралног простора Републике Српске захтијевају битно побољшање услова
за рад и живот становништва на том простору.
Овај стратешки документ препознаје општину Зворник као дио источне осовине индустријског
развоја (Бијељина – Угљевик – Зворник – Власеница – Хан Пијесак – Соколац – Пале – Рогатица
– Србиње – Гацко – Билећа – Требиње), која заједно са сјеверном чини окосницу индустријског
развоја Републике Српске.
Зворник је једна од 4 општине са позитивним природним прираштајем (2005. године). Зворник
припада једном од 20 најбогатијих шумско-привредних подручја Републике Српске. Стратешки
циљеви Републике Српске на подручју руралног развоја за период до 2015. године су:
•

Побољшање конкурентности пољопривреде и шумарства;

•

Очување природе и рационално газдовање природним ресурсима;

•

Побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања прихода у
руралној економији.

Избор оваквих стратешких циљева руралног развоја РС у потпуности је у сагласности са
Директивом Европске комисије број 1698/2005 која регулише начин подршке руралном
развоју из Европског фонда за пољопривреду и рурални развој (ЕАФРД) за земље чланице ЕУ.
Стратегија развоја пољопривреде Републике Српске до 2015. године утврђује следеће
циљеве дугорочног аграрног развоја Републике Српске:
•

Прво, повећање обима и прилагођавање структуре агроиндустријске производње која
трајно обезбјеђује прехрамбену сигурност (самодовољност, стратешке и оперативне
резерве, континуирани раст извоза).

•

Друго, оптимално коришћење аграрних ресурса (земљишта, вода, шума, генетских
потенцијала и др.), повећање продуктивности и конкурентности уз пораст техничкотехнолошког нивоа, заштиту животне средине – одрживи развој.

•

Треће, уравнотежен интегрални развој, аграрни, рурални и регионални, јачање
производности и економске заштите тржишно орјентисаних произвођача, заустављање
депопулације и економско-социјална ревитализација сеоских, посебно брдскопланинских подручја.

•

Четврто, стабилно тржиште пољопривредно–прехрамбених производа, понуда хране
која ће по обиму, структури, цијенама и квалитету бити усклађена са нутритивним
потребама и нивоом куповне снаге потрошача, са тенденцијом смањења учешћа
трошкова исхране у структури породичних буџета.

•

Пето, повећање извоза и остваривање вишег нивоа покривености у спољнотрговинској
размјени пољопривредно-прехрамбених производа, а на бази продуктивности,
квалитета, хармонизоване регулативе са (ЕУ и СТО) и еквивалентног нивоа интерних
подстицаја и екстерне заштите произвођача.

•

Шесто,
институционално,
материјално,
кадровско,
техничко-технолошко
оспособљавање пољопривреде за укључивање РС и БиХ у регионалне, европске и
свијетске интеграционе процесе.

Стратегија, између осталог, препоручује: производњу поврћа намијењеног за стону потрошњу,
извоз и индустријску прераду, производњу воћа на савременим основама, посебно јабучастог
и ситног воћа за стону потрошњу, прераду и извоз, изградњу савремених капацитета за
финализацију пољопривредних сировина извозно орјентисаних, за шта општина Зворник има
ресурсе.
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Производња повртларских култура је коњуктурна, с тим што за ту производњу не треба
обезбјеђивати додатне државне субвенције, већ савремене услове за ту производњу. Ту се
прије свега мисли на производњу квалитетног сјемена, коришћење готово бесплатне термалне
енергије (термалне воде и термоелектране), те на пластеничку производњу поврћа. Логично,
да у фази инвестиционих улагања треба максимално подржати изградњу пластеника.
Повећање површина под повртним биљем, те примјена савремене технологије производње,
квалитетно сјеме, правилна исхрана и заштита усјева, те наводњавање ову област биљне
производње сврставају у готово најдоходовније производње. Међутим, оно што би још више
повртарску производњу учинило профитабилном јесте подизање пластеничке производње са
оријентацијом на рану производњу парадајза, паприка, краставаца и др. Ову производњу
треба развијати, прије свега, на локацијама гдје постоји јефтина или бесплатна додатна
топлотна енергија.
Основна карактеристика воћарске производње (најмање 2/3 засада) је њена екстензивност,
застарио сортимент, неадекватна агротехника и посебно заштита и њега. Међутим, воћарска
производња у РС и БиХ представља један од најпрофитабилнијих видова пољопривредне
производње, а данас и један реалан програм економске ревитализације руралних подручја.
Овдје се мисли на високоинтензивну, интегралну воћарску производњу (ИПВ) по концепту
»засада на дохват руке«. За реализацију овог програма неопходно је да пољопривредни
произвођачи, или они који имају намјеру да инвестирају у овај високопрофитабилан посао,
знају да све што су знали или научили о воћарској производњи до прије десетак година морају
да забораве или одбаце и да прихвате потпуно нови начин рада и размишљања, ако у овом
послу желе да зараде новац.
Имајући у виду потребе прерађивачке индустрије за воћем као сировином за прераду, као и
могућности пласмана ових производа на домаћем тржишту где постоји значајан дефицит, и
коначно могућност извоза, прије стицања статуса кандидата за улазак у ЕУ РС би требала да
оствари значајно повећање обима воћарске производње. Пограм воћарске производње са
становишта могућности, али и као компаративна предност, може представљати реалан и
одржив програм економске ревитализације простора Републике Српске. Наиме, више од 2/3
садашњих воћњака представља екстензивну производњу и они, и када би се извршиле мјере
санације, не представљају поуздану производњу са становишта профитабилности. Ради тога
треба приступити провођењу савремене технологије у подизању нових воћних засада што ће
са становишта структуре и обима представљати реално одржив програм економске
ревитализације руралног простора кроз развој воћарске производње.
Прерада воћа и поврћа по потенцијалу и извозним могућностима представља велику развојну
шансу Републике Српске, као и БиХ. Међутим капацитети су доста уситњени, технолошки
застарјели, неповезани и неусклађени. Ради повећања обима прераде, извоза и
задовољавања свјетских стандарда и норматива у промету потребна су одговарајућа улагања у
реконструкцију и модернизацију постојећих капацитета за прераду и припрему за извоз, као и
улагања у производњу воћа и поврћа. Поред тога неопходна је изградња хладњача и мањих
прерађивачких капацитета за прераду, савремено опремљених и са врхунском технологијом, и
то у подручјима у којима се производи довољно сировина по обиму и квалитету.
Стратегија развоја туризма Републике Српске 2010-2020. године препознаје Зворничко језеро,
као један од потенцијала за развој туризма. Зворничко језеро, заједно са другим вјештачким
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језерима (као што су: Перућачко, Билећко, Горичко и Бочац на Врбасу), значајно је за спортове
на мирним водама који се већ традиционално одржавају, али има излетничку и спортскориболовну функцију. Изградња неопходне туристичке инфра- и супраструктуре у зони
вјештачких језера може знатно допринијети развоју и унапређењу различитих видова туризма
на поменутим језерима. Постојеће стање, у поменутом смислу, није адекватно и достатно. Уз
транзитне комуникације преовлађују мотели и ресторани намијењени туристима у транзиту. У
потпуности изостају рибарска насеља и објекти прилагођени потребама туриста и туризма на
мирним водама. У том погледу, неопходни су подстицаји који ће створити предуслове развоја
туризма на вјештачким језерима, поштујући еколошке стандарде, стандарде у туризму,
локалну арихитектуру и сл.
Стратегија развоја туризма иницира и развој сеоског туризма. Улагање у развој индивидуалних
смјештајних капацитета и развој сеоског, етно, еко, излетничког и ловног туризма дало би
позитиван економски ефекат у приходима сеоских домаћинстава и било подстицај обнови
села и развоју руралних подручја.
Развој сеоског туризма изискује финансијску подршку сеоским домаћинствима у циљу јачања
социјалног статуса и унапређења туристичке понуде (инфраструктуре, услуга). Овај вид
туризма подразумјева потребне мјере едукације локалног становништва.
Стратешки приступ развоју туризма РС треба да омогући активирање развојних потенцијала у
руралним подручјима, прије свега пољопривреде и домаће радиности, што ће на најбољи
могући начин активирати радне ресурсе у руралним просторима и унаприједити туристичку
привреду, а тиме и социјални статус становништва.
Културолошка основа Републике Српске отвара могућност развоја и унапређења различитих
видова туризма /етно, вјерског, манифестационог/. Почива на богатој и изворној култури
етничких заједница. Очуван фолклор, гастрономија, традиционално занатство, народне
манифестације и сл. дио су богате туристичке понуде, недовољно афирмисане и вредноване.
Сваки подстицај култури и културним манифестацијама допринијеће обликовању туристичког
производа, туристичких дестинација и Републике Српске у цјелини.
Стратегија препознаје и средњовјековне утврђене градове као могуће туристичке циљеве. На
основу ових потенцијала у туризму може да се промовише вјерска и етничка разноликост
територије као предност и основ за дијалог у развоју. Такође, коришћење културно-историјског
наслијеђа у туристичке сврхе дало би допринос у социјалном развоју становништва кроз
додатну едукацију, преквалификацију и обуку како би у области туризма било омогућено
повећано запошљавање. Побољшање животних услова на темељу туризма утицало би,
истовремено, на развој свијести о заштити наслијеђа као вриједног извора могућности за
квалитетнији живот. Коришћење културно-историјског наслијеђа као туристичког ресурса
омогућило би интеракцију са другим областима привређивања, пољопривредом (рурална
подручја са очуваном културно-историсјком врједношћу), развојем услужних дјелатности,
саобраћаја, али и очувањем и јачањем традиционалног занатства (обраде метала, текстила,
дрвета, кулинарства ..).
Главни саобраћајни и уједно транзитни туристички правци кроз РС су: Вишеград–Устипрача–
Фоча–Гацко–Билећа–Требиње–Зупци, Градишка–Бањалука–Мркоњић–Шипово, Бијељина–
Зворник–Соколац–Рогатица–Вишеград–Фоча– Требиње, Шамац–Модрича–Добој
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Транзитни туризам је један од посебних видова туризма. Данас се у свијету транзитном
туризму поклања све већа пажња. Туристи постају све мобилнији, што због технолошког
развоја саобраћаја, што због самог карактера савременог туристе, који има све већу потребу за
посјетом већег броја дестинација, како у рецептивним мјестима, тако и на путу до њих. Управо
економски ефекти транзитног туризма, који нису мали, подстакли су развој инфраструктуре на
путним (транзитним) правцима (мотели, преноћишта, ресторани, сервиси, бензиске пумпе,
продајни центри...). Недостају репрезентативни туристички садржаји са обиљежјем етно
вриједности локалитета, попут уређених етносела (примјер туристичког насеља Станишићи
крај Бијељине).

6.

Aнализа снага, слабости, прилика и пријетњи - SWОТ АНАЛИЗА

На основу прикупљених података који одражавају тренутно стање, урађена је анализа
основних снага, слабости, могућности и пријетњи са којима се суочава општина Зворник. Снаге
и слабости представљају интерне (унутрашње) факторе, односно указују шта су предности, а
шта недостаци саме општине, док пријетње и могућности представљају екстерне (спољне)
факторе и идентификују потенцијалне пријетње развоју, односно могућности које општина
може из окружења да искористи у свом развоју.
У сљедећој табели дат је општи преглед снага, слабости, могућности и пријетњи за општину
Зворник до којих се дошло на радионици са представницима свих секторских група.
Табела 6.1

SWOT анализа општине Зворник

Снаге

Слабости

+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Гранични прелаз са Републиком Србијом
и царинска зона
Развијен манифестациони тирузам
Индустријски град
Искуство индустријске радне снаге
Формирана пословна зона
Интерес за пољопривредну производњу
код становништва
Културно спортске манифестације са
посебним акцентом на „Зворничко
културно љето“
Разноврсна понуда спортова на води
(кајак, кануу, регата, рафтинг)
Развијен лов и риболов
Унапређена промоција и заштита
културно историјског наслијеђа
Добра саобраћајна инфраструктура и
аутобуски саобраћај
Успостављена сарадња локалне власти и
НВО
Развијено здравство (особље и
пословање)
Позитиван природни прираштај

-

-

Велика незапосленост
Велики број незапослених младих
Лоша старосна структура на селу, старачка
и празна домаћинства
ИТ неписменост, недовољан број
интернет прикључака
Пад индустрије
Промашене инвестиције у привреди
Неискоришћени потенцијали за
пољопривредну производњу
Неискоришћени потенцијали за развој
бањског, сеоског и ријечног туризма
недовољан број смјештајних капацитета
Недовољни садржаји на градској плажи
Недовољно промовисан град
потенцијалним инвеститорима
Неуређено и непромовисано највеће
налазиште камена из римског периода у
Европи на локалитету Дардагани
Постојање домаћинстава која немају
ријешено питање водоснабдијевања
Недостатак зелених површина, паркова за
игру,
Недостатак паркинг мјеста, јавних гаража
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Функционисање високошколске установе
и близина других високошколских
установа
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Малим Зворником као и општинама у
окружењеу
Миран град

-
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Мали број улица затворених за саобраћај,
Недостатак медија
Неизвађене мине

Шансе/ прилике/ могућности

Пријетње

ü Географски положај (погранични град, на
раскрсници важних путева)
ü Близина већих центара
ü Природни ресурси (минералне воде,
вегетација)
ü Водни потенцијали (ријека Дрина и
Зворничко језеро)
ü Процес повратка
ü Национални програми подршке
ü Извори финансирања на међународном
нивоу (укључујући ИПА фонд)
ü Подстицаји
за
прекограничну,
интеррегионалну
и
међудржавну
сарадњу
ü Дунавска стратегија
ü Раст тражње за здравом храном,
потражња за енергијом и водом у свијету
ü Реформа јавне управе
ü Дијаспора

⊗ Недостатак простора за ширење града
⊗ Неповољна миграторна кретања (одлив
стручних кадрова, одлив младих, одлазак
младих са села, старење становништва)
⊗ Лоша приватизација
⊗ Нестабилна политичка ситуација у
окружењу
⊗ Свјетска економска криза
⊗ Сива економија и црно тржиште
⊗ Неефикасни закони
⊗ Скупе финансијске институције
⊗ Неефикасна социјална и здравствена
политика
⊗ Неефикасан образовни систем

На основу опредијељености општине Зворник за одрживи развој, а у складу са прихваћеном
SWOT анализом, дефинисана су три кључна питања развоја општине Зворник:
•

Развој привреде и привлачење инвестиција уз одрживо коришћење природних ресурса

•

Заштита животне средине и уређење животног простора

•

Унапређење друштвених услова грађана

7.

Визија
ВИЗИЈА
Зворник – привредни, културни и туристички центар регије Бирач.

Општина која континуирано ради на стварању услова за развој привреде и привлачење
инвестиција.
Заједница која задржава и привлачи младе који желе да раде и живе у уређеној, безбједној
средини која на одржив начин користи своје природне ресурсе и његује културно историјско
наслијеђе.
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Општина у којој су грађани задовољни јер добијају услуге усклађене са њиховим потребама.

Стратешки
циљ 1:
Одрживо
коришћење
природних
ресурса и
културно
историјског
наслијеђа

Стратешки
циљ 2:
Подршка
развоју
привреде и
привлачење
инвестиција

Стратешки циљ
3: Унапређење
услова за живот,
креативно
испољавање и
развој младих

Стратешки
циљ 4:
Уређење
животног
простора

Стратешки
циљ 5:
Унапређење
друштвених
услова грађана

Ова визија представља опис будућности каквoм је виде грађани који су били укључени у
процес израде Стратегије. Визија је дефинисана за период до 2017. године. Осврће се на
приоритетна подручја дјеловања и садржи све релевантне вриједности које заједница
признаје за компаративне предности и могућности које је потребно искористити на путу
остваривања развоја општине.
Први дио визије усмјерен је на оне који креирају радна места. Зворник се својом визијом
опредјељује да континуирано ради на стварању услова за развој пословања постојеће
привреде, али и привлачење нових инвестиција.
Други дио визије је усмјерен према младима. С обзиром да је Зворник једна од ријетких
општина у Републици Српској која има позитиван природни прираштај, то је компаративна
предност коју Зворник планира да искористи на најбољи могући начин. Општина планира да
што више младих људи задржи унутар заједнице, али такође и да привуче нове. Визија је стога
усмјерена на стварање услова за рад и живот младих, водећи при томе рачуна и о будућим
генерацијама, односно придржавајући се принципа одрживог развоја.
Трећи дио визије је окренут ка свим грађанима. Визија је да су грађани Зворника задовољни јер
живе у средини која им пружа услуге усклађене са њиховим потребама.

Иако визија представља идеалну слику будућности општине, она је основа за дефинисање
праваца развоја Зворника. Полазећи од визије развоја, те на основу великог броја
дискусија и закључака изведених из анализе три приоритетна подручја која су обухваћена
процесом планирања (економски развој, друштвени развој и заштита животне средине),
утврђени
су
стратешки
и
оперативни
циљеви.

83

Број 5

Службени гласник општине Зворник

Визија

Оперативни циљеви

Стратешки
циљеви

25. април 2012.

Зворник – привредни, културни и туристички центар регије Бирач
СЦ1: Одрживо коришћење
природних ресурса и
културно историјског
наслијеђа
ОЦ. 1.1 Повећати број и
приходе пољопривредних
газдинстава за 10,4% до
2017.године повећањем
конкурентности
пољопривредне
производње и
диверзификацијом
активности

ОЦ1.2: Повећати број
долазака за 100 % до
2017.године бољим
коришћењем природних
ресурса и културноисторијског наслијеђа

СЦ2: Подршка развоју
привреде и привлачење
инвестиција

СЦ3: Унапређење услова за
живот, креативно
испољавање и развој
младих

ОЦ2.1: Успоставити
пословно окружење које
омогућава развој привреде
и отварање 500 нових
радних мјеста до 2017.
године

ОЦ2.2: Успоставити
комплетан сервис за
привлачење инвестиција
који обезбјеђује 500
радних мјеста до 2017.
године

СЦ4: Уређење животног
простора

СЦ5: Унапређење
друштвених услова грађана

ОЦ3.1: Успоставити
институционалну и
системску подршку развоју
омладинског
предузетништва и
запошљавању младих која
доприноси да се број
незапослених младих
смањи до 2017. године

ОЦ4.1: Осигурати
организовано управљање
отпадом на цијелом
подручју општине до 2017.
године

ОЦ5.1: Осигурати стално
унапређење здравствених
услуга у периоду тако да се
сваке године повећава број
грађана који су задовољни
здравственим услугама за
5%

ОЦ3.2: Унапредити
примјену свих 12
елемената/ механизама
омладинске политике

ОЦ4.2: Израдити и
спроводити План
енергетске ефикасности
„SEAP“ путем смањења
емисије CO2 за 20%,
повећања одрживих
извора енергије за 20% и
повећања коришћења
енергетски ефикасне
енергије за 20% до 2020.
године

ОЦ5.2: Осигурати
континуирану социјалну и
правну заштиту грађана до
2017. године
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ОЦ2.3: Формално и
неформално образовање
ускладити са захтјевима
привреде – увођењем 3
нова профила у формално
образовање и примјеном
30 неформалних програма

25. април 2012.

ОЦ3.3: Креирати стамбену
политику за младе брачне
парове до 2017. године

ОЦ4.3: Обезбиједити
израду и примену ЛЕАП-а
(систем за мониторинг и
заштиту загађења водних
токова и ваздуха, др.)

ОЦ5.3: Побољшати
доступност и квалитет
предшколског, основног и
средњег образовања
најмање 15% у односу на
интерну оцјену квалитета
до 2017. године

ОЦ4.4: Омогућити
квалитетно
водоснабдјевање најмање
56 % домаћинстава до
2017. године

ОЦ5.4: Осигурати већу
укљученост жена и других
осјетљивих група у
друштвени живот до 2017.
године

ОЦ4.5: Изградити
саобраћајну
инфраструктуру и уређене
зелене површине на
подручју града до 2017.
године

ОЦ5.5: Унаприједити рад
запослених у јавном
сектору тако д а се број
задовољних грађана
повећава за 2-3% сваке
године и унапредити
комуникацију са грађанима
увођењем најмање три
нова канала комуникације
до 2017.године

ОЦ4.6: Уклонити мине на
подручју Зворника на
површини 6.610.000м2 до
2018. године ( у складу са
Стратегијом на државом
нивоу)

ОЦ5.6: Унаприједити
сарадњу локалне
самоуправе са НВО
сектором уз реализацију
најмање 50 заједничких
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пројеката
ОЦ 5.7 Унаприједити
комуникацију са грађанима
увођењем најмање три
нова канала комуникације
до 2017. године
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Стратешки циљеви
8.1 Стратешки циљ 1: Одрживо коришћење природних ресурса и културно
историјског наслијеђа

Подручје општине Зворник располаже разноврсним природним богатством које је више
значајно са аспекта квантитета него квалитета. Ипак, уз рационално коришћење ови ресурси
представљају важан ослонац будућем развоју ове општине. Општина Зворник располаже са
око 19.642 ha обрадивог земљишта, односно 21.539 ha пољопривредног земљишта, што је око
0,33 ha по становнику, што је готово 2 пута више од минимума за обезбјеђење егзистенције.
По „Шумско привредној основи“ сјечивна маса за државне шуме, које се простиру на 8.708 ha
износи од 18.000 до 20.000 m3. Територија Зворника је подручје које је богато воденим
ресурсима. Посебно се издвајају водотокови ријеке Дрине и Дрињаче, као и Зворничко језеро.
Културно-историјско наслијеђе чине: Ђурђев Град, Мост Краља Александра I Карђорђевића,
Касина – Библиотека и Музејска збирка, Римски каменоломи, Кушлат (средњовјековно
утврђење), укупно 56 некропола са око 800 стећака.

Остали најзначајнији туристички потенцијали су: ријека Дрина, Зворничко језеро, Витинички
кисељак.
Оба ова квалитета – природни ресурси и културно-историјско наслијеђе неопходно је сачувати
и унаприједити, како би се оснажио идентитет подручја и његове вриједности и унаприједио
имиџ Зворника као јединственог мјеста, погодног за развој пољопривреде и туризма. Због тога
је потребно развити одређене аутентичне производе и услуге који одражавају јединственост
општине и њене природне потенцијале и традицију. Поред развоја пољопривреде и стварања
препознатљивих прехрамбених и занатских производа, ту су и различите врсте атрактивне
туристичке понуде.
Под овим циљем подразумијева се оријентација на интензивно економско коришћење
кључних пољопривредних и туристичких ресурса Зворника, прије свега подршком стварању
конкурентних пољоривредних газдинстава и стандардних, за трговину припремљених и
препознатљивих производа с једне стране, и формирању специфичне туристичке понуде,
засноване на компаративним предностима овог подручја, с друге стране. Код
пољопривредних и прехрамбених производа издвајају се воће и поврће, а у туризму
манифестациони туризам, спортски туризам, рјечни туризам, авантуристички туризам, сеоски
туризам, лов, планинарење итд.
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Стратешки циљ 1:
Одрживо коришћење природних ресурса и културно историјског наслијеђа

Оперативни циљ 1.1:

Оперативни циљ 1.2:

Повећати број и приходе пољопривредних
газдинстава за 10,4% до 2017.године
повећањем конкурентности
пољопривредне производње и
диверзификацијом активности

Повећати број долазака за 100% до 2017.
године бољим коришћењем природних
ресурса и културно-историјског наслијеђа

Програми:

Програми:

1.1.1. Подизање свијести и едукација о
значају имплементације различитих
стандарда и система управљања
квалитетом у прехрамбеној индустрији

1.2.1. Потпуније коришћење природних
ресурса у области спортског,
авантуристичког туризма – параглајдинг и
планински бициклизам

1.1.2. Промоција развоја кластера у сектору
пољопривреде

1.2.2. Пружање помоћи развоју сеоског
туризма

1.1.3. Образовање пољопривредних
произвођача са посебним освртом на
младе

1.2.3. Увођење нових туристичких садржаја
на Дрини: авантура парк, туристичка вожња
старим зворничким лађама
1.2.4. Јачање капацитета услуга у туризму
1.2.5. Подстицај развоја туризма у Кисељаку
1.2.6. Реконструкција моста Краља
Александра I Карађирђевића
1.2.7. Еко и сеоски туризам потенцијали
које треба искористити – анимација и
едукација грађана у области туризма
1.2.8. Подстицај развоја туризма на
Зворничком језеру
1.2.9.Уређење римских каменолома у
Дардаганима
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1.2.10. Уређење средњевијековне тврђаве
Ђурђев Града

8.2 Стратешки циљ 2: Подршка развоју привреде и привлачење инвестиција
У структури активних предузећа 98% припада сектору малих и средњих предузећа, где су у
већини – 52% микро предузећа (до 5 запослених). Највећи број регистрованих предузећа је у
области трговине (34%), затим следи прерађивачка индустрија са 22%, грађевинарство – 10%,
транспорт, складиштење и комуникације са 8%. У “малој привреди” општине Зворник, послује
885 самосталних5 радњи, занатских, угоститељских, трговинских, самосталних превозника и
осталих дјелатности. Највећи број радњи су трговачке – 36%, затим слиједе занатске – 28% и
угоститељске радње са учешћем од 22%.
Највећи изазов са којим се општина Зворник суочава је побољшање неповољне привредне
структуре, која узрокује малу запосленост. Привредна структура општине заснива се на малим
и средњим предузећима која стварају мало додатне вриједности (трговина је
најзаступљенија). Најједноставнији и најкраћи пут за побољшање ове структуре је стварање
повољних услова за инвестирање и добро осмишљен и проактиван приступ у привлачењу
значајних инвестиција на подручје општине из других дијелова РС и БиХ и из иностранства, уз
могуће коришћење дијаспоре и за инвестирање и за повезивање са предузећима из
развијених земаља. Други, неопходан правац је подршка локалној привреди. Успостављање
успјешног сектора домаћих микро, малих и средњих предузећа је нешто дужи пут и, поред
повољне пословне климе и физичке инфраструктуре, захтијева и одговарајућу савјетодавну и
финансијску подршку, али и усклађивање образовања са потребама привреде. Зато би
Зворник, узимајући у обзир ова оба правца, морао створити, по атрактивности, јединствену
понуду физичке и пословне инфраструктуре тако да постане препознатљив као пословна
средина погодна за инвестирање и пословање.
Према новом начину размишљања, гдје се људски капитал третира као најважнији ресурс,
степен концентрације знања и идеја, и стварање нове вриједности на основу њих, је
најважнија предност развијених градова. Социо-економска анализа општине Зворник показује
да у Зворнику има премало оних који имају одређене потребне квалификације док, с друге
стране, постоји и превише оних са квалификацијама које су неискористиве. Поред неповољне
привредне структуре, ово је један од најважнијих узрока високог нивоа незапослености на
подручју општине. То указује да је у Зворнику потребно започети са изградњом савременог
система управљања људским капиталом, усмјереног тако да становницима обезбиједи
стицање конкурентних квалификација и унапређење знања и вјештина током цијелог живота,
али и да профиле у стручним школама прилагоди потребама привреде.
Под овим циљем подразумијевамо стварање недостајуће физичке и пословне инфраструктуре
и привлачење инвеститора, како би се битно побољшала привредна структура Зворника. То
значи успостављање пословних зона (урбанистичко и инфраструктурно уређење), пословних
или научних области, како би се моглe реализовати инвестиционe активности за којe постоје
одређена интересовања. Овај циљ подразумијева и стварање подстицајног пословног
5

Према подацима Одјељења за привреду/ господарство општине Зворник
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окружења које ће привући нове инвеститоре али и које ће стимулисати локалну привреду
(подршка за започињање бизниса, подршка развоју постојећих предузећа, итд). Под тим се
подразумева обезбјеђење услова за добијање савјетодавних услуга, обука, финансијских
услуга, услуга стандардизације под повољнијим условима. Важну улогу има и добро
осмишљено и интензивно промовисање повољних услова који се стварају на подручју
општине, како би потенцијални инвеститори били довољно информисани о могућностима које
стоје на располагању у општини Зворник. Такође, под овим циљем се подразумјева и
прилагођавање квалификација и вјештина локалне радне снаге потребама нове привредне
структуре која се ствара у Зворнику.
Остварење овог циља претпоставља и стварање таквог локалног пословног окружења у којем
ће бити отклоњене све административне и регулаторне баријере и створен веома конкурентан
систем локалних подстицаја за предузетнике и привреду у цјелини.

Стратешки циљ 2:
Подршка развоју привреде и привлачење инвестиција

Оперативни циљ 2.1:
Успоставити пословно
окружење које омогућава
развој привреде и
отварање 500 нових радних
мијеста до 2017. године

Програми:
2.1.1. Пословни инкубатор
2.1.2. Тренинг центар
2.1.3. Подизање свијести о
стандардизацији и
сертификацији МСП
2.1.4. Подршка увoђењу

Оперативни циљ 2.2:

Оперативни циљ 2.3:

ОЦ2.2: Успоставити
комплетан сервис за
привлачење инвестиција
који обезбјеђује 500 радних
мијеста до 2017. године

Формално и неформално
образовање ускладити са
захтјевима привреде –
увођењем 3 нова профила у
формално образовање и
примјеном 30
неформалних програма

Програми:

Програми:

2.2.1. Развој пословне зоне
Јадар

2.3.1. Координација између
образовања и привреде

2.2.2. Инвестиционе
могућности општине
Зворник

2.3.2. Едукације,
преквалификације

2.2.3. Заштита географског
поријекла
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стандара
2.1.5. Обезбеђење приступа
финансијама (информације,
субвенције...)
2.1.6. Подршка
истраживању и развоју
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2.2.4. Формирање огледних
фарми
2.2.5. Увођење нових
технологија у области
пољопривреде

8.3 Стратешки циљ 3: Унапређење услова за живот, креативно испољавање и
развој младих
На подручју општине Зворник, живи око 15.000 младих људи, што представља 25% од укупног
броја становника општине. Под појмом «млади» се у овом контексту подразумијевају лица
старија од 15 а млађа од 30 година. Горња добна граница је помјерена на више због чињенице
да су најприје ратна, а затим и тешка економска ситуација, довеле до успоравања развоја
младих, а самим тим до спрјечавања њиховог осамостаљења и преласка из скупине «младих».
Без обзира на коришћење широког добног распона у одређивању појма младих, сви они
дијеле неколико уочљивих заједничких проблема из области: информисаности, образовања,
запошљавања, организовања, наркоманије и зависности и стамбене политике.
Развој омладинске политике на територији општине Зворник покренут је почетком 2003.
године кроз пројекат који је имао за циљ да успостави 12 елемената/механизама омладинске
политике на локалном нивоу6, који су на основу европске праксе и докумената предуслов за
креирање Стратегије за младе на локалном нивоу. Општина Зворник је усвојила и примјењује
Стратегију за младе општине Зворник за период 2008-2012.године. Развој и примјена
омладинске политике на локалном нивоу је обавеза проистекла из Закона о омладинском
организовању који треба да пружи младима боље услове за живот, креативно испољавање и
развој. Омладинска политика не представља само општа начела рјешавања проблема младих,
него се развија у посебне програме и мјере којима се унапређује позиција и статус омладине,
али и популације која не припада статусу омладине (категорија лица од 13 до 18 година –
адолесценти)
С обзиром да је Стратегија интегрисаног развоја кровна стратегија општине, циљеви који се
односе на унапређење услова за живот, креативно испољавање и развој младих за период
2012-2017. године су интегрисани у њу.
Стратегија интегрисаног развоја посматра младе људе као ресурс, а не као проблеме које
треба рјешавати.
Овај циљ једнозначно исказује оријентацију општине Зворник на стварање што бољих услова
за живот и рад младих. То подразумјева подршку младима у развоју омладинског
предузетништва и запошљавању, обезбјеђење услова за рад омладинских организација,
6

СИРОП – Специјални извјештај о развоју омладине политике, ОИА БиХ.
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подршку програмима из омладинске културе, али и укључивање младих у друге програме из
области заштите животне средине и друштвеног развоја.
Стратешки циљ 3:
Унапређење услова за живот, креативно испољавање и развој младих

Оперативни циљ 3.1:

Оперативни циљ 3.2:

Оперативни циљ 3.3:

Успоставити
институционалну
и
системску подршку развоју
омладинског
предузетништва
и
запошљавању младих која
доприноси да се број
незапослених
младих
смањи до 2017. године

Унаприједити примјену
свих 12 елемената/
механизама
омладинске политике
Савјета Европе

Креирати стамбену политику за
младе брачне парове до 2017.
године

Програми:

Програми:

Програми:

3.1.1. Запошљавање и
предузетништво младих

3.2.1.
Култура
и
слободно
вријеме
младих
Подршка
развоју
културног
стваралаштва
код
младих и квалитетног
коришћења слободног
времена

3.3.1.
Креирање
стамбене политике

програма

3.2.2.
Оснаживање
капацитета и подршка
Дому омладине
3.2.3. Европско село –
омладински туризам
3.2.4. Инфо тачке за
младе
3.2.5. Заштита животне
средине
путем
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волонтерских акција
3.2.6. Професионална
орјентација
3.2.7.
Кампања
о
здравом начину живота
младих
3.2.8.
Млади
инвалидитетом

са

3.2.9.
Превенција
болести зависности и
репродуктивно
здравље младих
3.2.10.
Рекреативни
живот младих
3.2.11. Учешће младих у
друштву, омладински
волонтерски
рад
(успостављање
механизама
за
укључивање
младих,
промоција омладинског
рада и волонтеризма,
школа
омладинске
политике)
3.2.12. Образовање
3.2.13. Информисање и
мобилност младих

8.4 Стратешки циљ 4: Уређење животног простора
Повећање конкурентности привреде и унапређење квалитета живота становника Зворника не
може бити остварено без континуираног побољшавања услова за живот – како по питању
заштите животне средине, тако и по питању инфраструктуре. Здрава животна средина и добра
локална инфраструктура имају директан утицај на квалитет живота људи. Због тога је, у
савременим условима, заштита животне средине и развој квалитетне инфраструктуре, у складу
са европским стандардима, интегрални дио стратегије развоја општине. То значи да заштита
93

Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

водних ресурса и чистоће ваздуха, управљање чврстим отпадом и други видови заштите
животне средине морају бити усклађени међусобно, с тим да сви стратешки циљеви морају
бити у складу са основним принципима заштите животне средине. Ово се исто односи и на
развој комуналне, саобраћајне, енергетске и телекомуникационе и друге инфраструктуре, који
би требао да буде усклађен и са општим стратешким циљевима и међусобно.
Највећа пријетња општини Зворник је недостатак простора за ширење. Проблеми се односе
на: нерјешено питање управљања отпадом, постојање домаћинстава која немају рјешено
питање водоснабдјевања , недовршене грађевине, недостатак зелених површина, паркова за
игру, мало паркинг мјеста, мали број улица затворен за саобраћај, лоши тротоари, постојање
неизвађених мина.
Овај циљ подразумијева достизање европских стандарда у квалитету животних услова у
општини Зворник кроз свеобухватан и стратешки приступ. По питању заштите животне средине
на подручју општине Зворник издваја се рјешавање проблема чврстог отпада, подизање
енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ, што директно утиче на смањење емисије CO2,
заштиту воде, ваздуха и земљишта. Такође, у области инфраструктуре важно је рјешавање
проблема водоснабдјевања, унапређење саобраћајне инфарструктуре у граду, као и уређење
простора општине (рјешење проблема паркинга, озелењавање јавних површина).

Стратешки циљ 4:
Уређење животног простора

Оперативни циљ 4.1:
Осигурати организовано
управљање отпадом на
цијелом подручју општине
до 2017. год.

Програми:

Оперативни циљ 4.2:

Оперативни циљ 4.3:

Израдити и спроводити
План енергетске
ефикасности „SEAP“ путем
смањења емисије CO2 за
20%, повећања одрживих
извора енергије за 20% и
повеђања коришћења
енергетски ефикасне
енергије за 20% до 2020.
год.

Обезбиједити израду и
примјену ЛЕАП-а (систем за
мониторинг и заштиту
загађења водних токова и
ваздуха, др.)

Програми:

Програми:
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4.1.1. Рециклажа
4.1.2. Изградња трансфер
станице за селекцију отпада
на мјесту настанка
4.1.3. Подизање свијести
грађана о заштити животне
средине кроз програм
примарна селекција отпада
4.1.4. Анализа постојећих
потреба за постављањем
нових контејнера уз
организован одвоз отпада

4.1.5. Чишћење дивљих
санитарних депонија на
територији општине
4.1.6. Едукација
пољопривредних
газдинстава о штетности
употребе пестицида
4.1.7.Едукација
становништва и школске
дјеце о правилном
одлагању отпада

4.2.1. Промоција
енергетске ефикасности и
кориштења обновљивих
извора енергије ( јавне
кампање, сајамске
манифестације, промотивне
акције у школама)
4.2.2.Регулација саобраћаја
у граду постављањем
семафора са временским
сатом и аутомата за наплату
паркинга по зонама

25. април 2012.

4.3.1.Заштита
вода
изградња колектора
за
пречишћавање
отпадних
вода за подручје града
4.3.2.
Успостављање
редовне
контроле
и
испитивања
квалитета
отпадних вода
4.3.3.Постављање мијерних
станица за успостављање
редовног мониторинга за
мјерење квалитета ваздуха,

4.2.3.Замјена столарије,
реконструкција крова у
Народној библиотеци и
музејској збирци у
Зворнику

4.3.4. Уградња филтера на
котловницама градске
топлане

4.2.4. Подршка унапређењу
енергетске ефикасности
зграда које нису у
надлежности општине

4.3.5. Уређење земљишта
услед велике експлоатације

4.2.5.Замјена столарије,
крова, уградња термостата
вентила и постављање ЛЕД
расјете у Гимназији и С.С.Ш.
„Петар Кочић“
4.2.6. Замјена столарије на
згради Дома здравља у
Зворнику
4.2.7. Уградња штедних
расвјетних тијела у
објектима који су у
надлежности општине
Зворник.
4.2.8. Замјена столарије,
реконсррукција крова,
промјена постојећег
конвертора ,замјена
електро инсталације и
постављање лед
освјетљења у Основној
школи „Свети Сава''
4.2.9. Постављање лед
расвјете у градским
улицама у Зворнику
4.2.10. Замјена постојеће
столарије, реконструкција
крова и постављање лед

шљунка и пјеска на
обалном подручју,
4.3.6. Едукација
становништва о важности
изградње и одржавања
функционалних септичких
јама за ванградска
домаћинства
4.3.7.
Израда
катастра
сеоских изворшта,
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освјетљења на објекту
Техничког школског центра
у Каракају
4.2.11. Замјена столарије,
уређење фасаде,
реконструкција крова,
замјена електро
инсталација и постављање
лед расвјете у згради
Општине Зворник
4.2.12.Замјена система
хлађења и гријања у Дому
здравља у Зворнику
4.2.13. Замјена постојеће
столарије, реконструкција
крова и постављање лед
освјетљења на објекту
Основне школе у Роћевићу
4.2.14. Постављање лед
расвјете на
средњевијековној тврђави
Ђурђев Град

Оперативни циљ 4.4:

Оперативни циљ 4.5:

Оперативни циљ 4.6:

Омогућити квалитетно
водоснабдијевање најмање
56 % домаћинстава до 2017.
године

Изградити саобраћајну
инфраструктуру и уређене
зелене површине на
подручју града до 2017. год

Уклонити мине на подручју
Зворника на површини
6.610.000м2 до 2018. год.
( у складу са Стратегијом на
државом нивоу)

Програми:

Програми:

Програми:

4.4.1.Оснивање фонда за
водоводне накнаде на нове
прикључке
4.4.2. Изградња водовода
''Зворник-Сјевер''

4.5.1. Изградња јавне
гараже и регулисање
паркинга
4.5.2. Изградња и уређење
зелених површина у граду
4.5.3. Уређење градског
парка
4.5.4. Изградња кружних
токова и регулација
саобраћаја
4.5.5. Уређење пјешачких и
бициклистичких стаза

4.6.1. Деминирање
површина
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8.5 Стратешки циљ 5: Унапређење друштвених услова грађана
Планом друштвеног развоја обухваћене су намјераване промјене у локалној заједници којима
ће се унаприједити остваривање економских, социјалних и културних права грађана,
првенствено кроз повећање доступности, приступа и квалитета одговарајућих услуга. Успјешно
остварење плана друштвеног развоја води уједначавању шанси у развоју и повећању
друштвене укључености и интеграције, и за жене и мушкарце.
Једна од највећих пријетњи развоју општине Зворник су неповољна миграторна кретања:
•

Одлазак стручних кадрова

•

Невраћање високообразованих кадрова након завршетка факултета

•

Старење становништва.

Са друге стране, једна од највећих предности Зворника је то што је миран град, са позитивним
природним прираштајем. Да би искористила своју конкурентску предност, а суочила се са
највећом пријетњом, стратешко опредјељење општине Зворник је да паралелно са
унапређењем услова за пословање и бригом о заштити животне средине ради на унапређењу
друштвених услова грађана.
Овим циљем су обухваћене сљедеће јавне услуге: здравствена заштита, социјална и правна
заштита, образовање, као и услуге које пружа локална самоуправа.
Посебна пажња је посвећена укључивању жена и других осјетљивих група у процесе унутар
заједнице, као и сарадња локалне самоуправе са цивилним сектором.
Стратешки циљ 5:
Унапређење друштвених услова грађана

Оперативни циљ 5.1:

Оперативни циљ 5.2:

Оперативни циљ 5.3:

Осигурати стално
унапређење здравствених
услуга у периоду од 2012.
до 2017. године

Осигурати континуирану
социјална и правна заштита
грађана до 2017. године

Побољшати доступност и
квалитет предшколског,
основног и средњег
образовања најмање 15% у
односу на интерну оцјену
квалитета до 2017. године

Програми:

Програми:

Програми:
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5.1.1. Здраво материнство
5.1.2. Како сачувати здраво
срце
5.1.3. Утврђивање фактора
ризика за болести и
промоција здравља у
сиромашним и здравствено
неосигураним породицама
5.1.4. Превенција
алергијских обољења –
спречавање ширења
амброзије

5.2.1. Унапређење бриге о
дјеци са посебним
потребама
5.2.2. Популациона
политика на локалном
нивоу
5.2.3. Социјална и правна
заштита грађана
5.2.4. Фонд за треће и
четврто дијете
5.2.5. Подршка породицама
са четворо и више дјеце

25. април 2012.

5.3.1. Побољшање сарадње
са донаторским и
међународним
организацијама
5.3.2. Посјете ученика
средњих школа сајмовима
и другим манифестацијама
у региону

5.1.5. Превенција
карционома дојке код
младих дјевојака и жена
5.1.6. Додјела финансијских
средстава за вантјелесну
оплодњу
5.1.7. Подршка подручним
амбулантама
5.1.8. Подршка
активностима Центра за
мeнтално здравље

Оперативни циљ 5.4:

Оперативни циљ 5.5:

Оперативни циљ 5.6:

Осигурати већу укљученост
жена и других осетљивих
група у друштвени живот до
2017. године

Унаприједити рад
запослених у јавном
сектору и комуникација са
грађанима тако да се број
задовољних грађана
повећава за 2-3% сваке
године (тренутно је
квалитет услуга
задовољавајући и износи
82%)

Унаприједити сарадњу
локалне самоуправе са НВО
сектором уз реализацију
најмање 50 заједничких
пројеката
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Оперативни циљ 5.7:
Унаприједити комуникацију
са грађанима увођењем
најмање три нова канала
комуникације до 2017.
године

Програми:
5.4.1. Предузетничке
активности жена у
руралном подручју,
побољшање услова рада и
живота
5.4.2. Промоција
активности Гендер
комисије РС и комисије за
равноправност полова
Општине Зворник

Програми:
5.5.1. Обуке за запослене
5.5.2. Интерна
комуникација
5.5.3. Постављање „Е-mail“
сервера у функцију

Програми:
5.6.1. Подршка заједничким
пројектима у зависности од
приоритетних проблема
које је потребно ријешити у
сарадњи са НВО сектором
(области се дефинишу на
Данима отворених врата)

Програми:
5.7.1. Информисање
грађана штампањем
градских новина
5.7.2. Јавне трибине
5.7.3. Информативни
билтен општине Зворник
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Аранжмани за примјену

Аранжмани за примјену Стратегије обухватају:
А/ Локалну- општинску структуру
Б/ Механизме и процедуре уз које ће се осигурати успјешно спровођење Стратегије
Локална структура има двије компоненте
а/ управљачка структура - органи и тијела за управљање процесом имплементације
Стратегије
б/ оперативна структура – органи, организације и институције које су задужене за
реализацију Стратегије
Структуре за управљање процесом имплементације Стратегије су:
•

Скупштина општине

•

Начелник општине

•

Комисија за планирање развоја општине

Скупштина:
•

Усваја приједлог Стратегије и коначну верзију Стратегије,

•

Разматра годишњи извјештај,

•

Усваја приједлоге за ревидирање стратегије.

•

Усваја дио буџета који се односи на спровођење Стратегије.

•

Именује Комисију за планирање општинског развоја.

Начелник:
•

Формира и учествује у раду Комисије,

•

Иницира доношење оперативних планова,

•

Обезбјеђује оперативност Стратегије, односно конзистентно управљање пројектима у
оквиру Административне службе општине,

•

Даје налоге зе реализацију пројеката,

•

Предлаже дио буџета за имплементацију Стратегије,

•

Обезбјеђује финансијска средства из других извора (државних, ЕУ и других фондова,
приватног сектора, становништва итд).

Комисија за планирање општинског развоја:
•

Обезбјеђује политичку подршку имплементације Статегије,

•

Учествује у изради акционих планова,
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•

Иницира израду конкретних пројеката,

•

Предлаже нове мјере за унапрјеђење процеса имплементације Стратегије,

•

Даје приједлог за ревидирање Стратегије.

Стратегија тежи да демонстрира спремност за успостаљање одрживог модела развоја
општине Зворник и стога је важно осигурати да сви локални актери преузму пуну одговорност
за његову имплементацију. У циљу обезбјеђивања пуне и ефикасне имплементације
стратегије, поред основних структура за управљање и имплементацију, овим документом се
дефинишу и оквирни механизми и процедуре потребни за координацију активности:
Административне службе општине: Стручна служба скупштине, Стручна служба Начелника,
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за финансије, Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове спроводе оперативни дио Стратегије.
Наведена одјељења и службе:
•

Разрађују и имплементирају пројекте из своје надлежности,

•

Врше мониторинг пројеката из своје надлежности,

•

Припремају извјештаје о реализацији пројеката из своје надлежности,

•

Припремају приједлог за ревидирање Стратегије.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и Служба за јавне набавке,
развој и међународну сарадњу, поред наведених активности, интензивно раде на промоцији
Стратегије и припадајућих пројеката према потенцијалним инвеститорима и другим изворима
финансирања.
Представници цивилног и приватног сектора, те организације и институције:
•

дјелују савјетодавно,

•

припремају и имплементирају неке од пројеката,

•

финасирају или изналазе друге изворе средстава за реализацију пројеката,

•

Учествују у реализацији, мониторингу и евалуацији Стратегије путем Комисије.

Поред напријед наведеног потребно је развити следеће механизме и институционализовати
их:
Протокол о спровођењу стратегије развоја - дефинисати и усвојити јединствен протокол о
сарадњи између локалне власти, привредних и јавних предузећа, институција, невладиних
организација, других релевантних јавних и приватних субјеката којим се јасно препознаје
улога, обавезе и одговорност сваког од актера у односу на усвојену Стратегију. Протокол
дефинисати и потписати у року од 6 мјесеци од усвајања Стратегије.
Одлука о формирању посебне буџетске ставке за подршку имплементацији Стратегије
развоја. Оваква одлука осигураће да општински буџет у оквиру реалних могућности, прати и
подржава Стратегију, а с друге стране, обезбједиће сигурна средства за учешће у
суфинансирању пројеката којима се аплицира код организација и страних донатора
(суфинансирање општина је један од захтева код ИПА и других фондова).
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10. План праћења и оцјена успјешности
Праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) остваривања стратегије представља систем
за мјерење напретка остваривања постављених циљева, предузимање правовремених мјера у
циљу евентуалних корекција, те оцјењивање свеукупне успјешности реализације стратегије.
Праћење подразумјева систем прикупљања и обраде података у сврху упоређивања
постигнутих резултата са планираним. Вредновање је засновано на налазима праћења и даје
свеукупну оцјену остварења постављених циљева.
Праћење (мониторинг) остваривања развојних планова и стратегије у цјелини врши се на
годишњем нивоу, на основу дефинисаних пројектних и програмских индикатора и плана
имплементације.
За посао праћења оперативно су задужени Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, и Служба за јавне набавке, развој имеђународну сарадњиу. Налазе
праћења разматра начелник општине, те Комисија за планирање општинског развоја, који даје
сугестије за предузимање евентуалних мјера начелнику и његовим сарадницима.
Вредновање (евалуација) стратегије врши се контролно након три године (када се у правилу
ради и дјелимично ажурирање) и финално након планског периода (након пет година). Тада
се ради и контролно вредновање остваривања стратегије у цјелини и врши њено ажурирање, у
виду евентуалног помјерања стратешких фокуса и редефинисања стратешких циљева.
Подлоге за вредновање припрема Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. Уколико
за то постоје потребна средства, упутно је посао вредновања повјерити компетентној спољној
или локалној организацији, која има потребне референце. Налазе и препоруке вредновања
разматрају начелник, Комисија за планирање општинског развоја и општинска скупштина.

11. Прилози:
Прилог 1. Одлука о именовању чланова Локалног развојног тима
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Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

1 . СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Одрживо коришћење природних ресурса и културно историјског наслијеђа
1.1. Оперативни циљ: Повећати број и приходе пољопривредних газдинстава за 10,4% до 2017.године
повећањем конкурентности пољопривредне производње и диверзификацијом активности
20.000

1.1.1.

Подизање свијести и едукација о
значају имплементације
различитих стандарда и система
управљања квалитетом у
прехрамбеној индустрији

•
•

Удружења
предузетника
НВО сектор

Општина Зворник,
2012-2017.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде,
Донатори

•
Промоција развоја кластера у
сектору пољопривреде
1.1.2.

•

Фондација
Центар за
развој
Агенција за
развој малих и
средњих
предузећа РС

50.000
2012 2017

Општина Зворник,
Министарство
пољопривреде,
шумарства и

Степен важности оперативног циља
висок
• Број пољопривредних
произвођача који
учествују на обуци
• Број младих укључених у
обуке
• Проценат повећања
самозапошљавања
Проценат повећања
прихода код
пољопивредних
произвођача
• Број основаних кластера
• Број правних субјеката
укључених у кластере
• Број пољопривредних
произвођача укључених у
кластере
• Број других организација и
институција укључених у
кластере

Пројектна идеја

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
водопривреде,
Донатори
20.000

1.1.3.

Образовање пољопривредних
произвођача са посебним
освртом на младе

НВО сектор
Донатори

Општина Зворник,
12
мјесеци

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

1.2. Оперативни циљ: Повећати број долазака за 100% до 2017. године бољим коришћењем природних
ресурса и културно-историјског наслијеђа

1.2.1.

Потпуније коришћење природних
ресурса у области спортског,
авантуристичког туризма –
параглајдинг и планински
бициклизам

Туристичка
организација општине
Зворник,
НВО сектор

• Број пољопривредних
произвођача који
учествују на обуци
• Проценат повећања
самозапошљавања
• Проценат повећања
прихода код
пољопивредних
произвођача

Пројектна идеја

Степен важности оперативног циља
висок

100.000
2016
Општина Зворник,

• Након имплементације
пројекта нови садржаји
повећали промет за 2%

Пројектна идеја

Министарство трговине и
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
туризма,
Донатори (Оxfam Italia,
Green Tour…)

1.2.2.

1.2.3.

Подизање свијести о значају
развоја сеоског туризма на
подручју општине

Увођење нових туристичких
садржаја на Дрини: авантура
парк, туристичка вожња старим
зворничким лађама

100.000

Туристичка
организација општине
Зворник,
Регистрована
пољопривредна
газдинства,

20122017.

Општина Зворник,

Позитивна студија
пред-изводљивости

Министарство трговине и
туризма,

НВО сектор

Донатори

Туристичка
организација општине
Зворник,

50.000

НВО сектор

• Проценат пружених
нових услуга
• Број новооснованих
предузећа-радњи
• Број нових радних
мијеста

2016.
Општина Зворник,

• Повећан број долазака
туриста за 10% у односу
на период када није било
додатних садржаја

Пројектна идеја
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Министарство трговине и
туризма,
Донатори
15.000

1.2.4.

Јачање капацитета услуга у
туризму

Туристичка
организација општине
Зворник,
НВО сектор,

20122017.

Донатори (Оxfam Italia,
Green Tour…).

Подстицај развоја туризма у
Кисељаку

Туристичка
организација општине
Зворник,
НВО сектор,

Министарство трговине и
туризма,

Едуковано
најмање
десет хотелијера у току
трајања пројекта

Пројектни
приједлог

Донатори

Министарство трговине
и туризма,
1.2.5.

Општина Зворник

Едуковано
најмање
десет
туристичких
радника у току пројекта

1.500.000
20122017.

Општина Зворник 53% емисија обвезница,
Донатори 47%

• У прве двије године
имплементације пројекта
пут у потпуности
реконструисан
Подстицај развоја
• У првим фазама
туризма у Кисељаку
имплементације пројекта
реконструисано свих
девет изворишта и
уређена најмање једна
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

стаза за пјешачење
• До краја имплементације
пројекта најмање десет
домаћинстава се бави
туризмом

1.200.000

1.2.6.

Општина Мали
Зворник,
Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије,

Гранична служба БиХ.

Статус пројекта

(КМ)

Донатори (Оxfam Italia,
Green Tour…).

Реконструкција моста Краља
Александра I Карађирђевића

Индикатори

Општина Зворник
2012 2017

Влада РС
Донатори (Европска
Унија),

Туристичка организација
(малим дијелом кроз
промоцију и

• Мост до краја
имплементације пројекта
употпуности
реконструисан,
• На мосту се одржава
најмање један
манифестациони
садржај,
• Квалитено пружене
услуге,
• Број едукованих
угоститеља и туристичких
радника,
• Број задовољних туриста
у порасту.

У току је израда
пројекта изведеног
стања
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
манифестације)
50.000

1.2.7.

Еко и сеоски туризам потенцијали
које треба искористити –
анимирање и едукација грађана у
области туризма

Општина Зворник,

НВО сектор (нпр.“
Green tour“)
Међународне
организације (нпр.
„Оxfam Italia“)

20122017

Министарство трговине и
туризма,
Донатори
Министарство трговине и
туризма

1.2.8.

Подстицај развоја туризма на
Зворничком језеру

Министарство трговине
и туризма
Туристичка
организација општине
Зворник

350.000
20122017

Општина Зворник,
Министарство трговине и

• Одржано најмање три
едукације у свакој години
имплементације пројекта
• Регистровано најмање
десет смјештајних
објеката из приватног
сектора који се баве
пружањем услуга у
туризму
• Најмање једно
домаћинство добило
грант за унапрјеђење
услуга/проширење
капацитета у области
руралног туризма
• Сеоска домаћинства
остварују оптималан
туристички промет
• У првој фази
имплементације пројекта
уклоњене све дивље
депоније на подручју
језера
• До краја имплементације
пројекта уређена плажа

Пројектни
приједлог

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

НВО сектор

Износ и извор
финансирања

(Оxfam Italia, Green
Tour…)

Министарство трговине
и туризма
1.2.9.

Уређење римских каменолома у
Дардаганима

Туристичка
организација општине
Зворник
НВО сектор
Донатори

20122017

Статус пројекта

(КМ)
туризма, Донатори

Влада РС

Индикатори

испод мотела Видиковац
• Најмање пет особа
регистровало куће за
изнајмљивање
• Уведен најмање један
додатан садржај на
језеру

• Откупљено
30
ари
(3000м2)
замље
у
приватном власништву
• До краја имплементације
200.000
пројекта уређен дио
каменолома
за
туристичке посјете
• Постављени
потребни
Општина Зворник,
путокази
и
инфоирмативна
табла
Влада РС,
након основног уређења
Министарство трговине и
локалитета
туризма,

Пројектна идеја

Донатори
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Министарство трговине
и туризма

1.2.10

Уређење средњевијековне
тврђаве Ђурђев Града

Туристичка
организација општине
Зворник

Износ и извор
финансирања

НВО сектор

Општина Зворник,
Министарство трговине и
туризма, Донатори

Донатори

1.2.11.

Категоризација историјских
локалитета у Зворнику, са
посебним акцентом на
средњевјековне надгробне
споменике

20.000

Туристичка
организација општине
Зворник
Завод за заштиту

Влада РС
2012-

Статус пројекта

(КМ)

3.000.000

20122017

Индикатори

Општина Зворник

• Реализовано најмање три
еколошке акције по
годинама
• У првим фазама
имплементације пројекта
урађено освјетљење
тврђаве и одржана
најмање једна
манифестација на
У току израда
локалитету
• У прве три године
идејног пројекта
имплементације пројекта
обиљежена још најмање
једна стаза која води до
тврђаве и штампано
најмање 1000 брошура са
мапом тврђаве
• Повећан број посјетилаца
за 5% на бази праћења у
тирустичком
информативном центру
• Категорисано више од 50
% културно-историјског
наслеђа општине Зворник
• До краја имплементације
пројекта
омогућена
туристичка презентација
110

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

споменика и културно
инсторијског наслијеђа

1.2.12.

Стварање услова за рад Музејске
збирке ради заштите и
презентације културног наслијеђа

25. април 2012.

Вријеме
(период)

2017

Износ и извор
финансирања

Туристичка
организација општине
Зворник

Статус пројекта

(КМ)
Донатори
Туристичка организација
општине Зворник (малим
дијелом)

20122017

Индикатори

најмање три локалитета
стећака

150.000

•

Општина Зворник,

•

Министарство за
просвјету и културу,

•

Међународне
организације

Пројектна идеја

Повећан
број
туриста,
Посјећеност збирке
и
локалитета
у
Пројектна идеја
општини,
Одржавање научних
скупова

2 . СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Подршка развоју привреде и привлачење инвестиција
2.1. Оперативни циљ: Успоставити пословно окружење које омогућава развој привреде и отварање 500
нових радних мјеста до 2017. године
2.1.1.

Пословни инкубатор

Удружење
предузетника,

20122017.

150.000

Степен важности оперативног циља
висок
• Број предузећа која су
ушла у пословни
инкубатор и пласирала се

Техничка
документација и
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Потенцијални
инвеститори,

Износ и извор
финансирања

Статус пројекта

на тржиште тј. послују без
подршке
• Број запослених
• Број оних који су
започели самостално
бизнис

анализа трошкова

(КМ)

Општина Зворник

Постојећи
предузетници у оквиру
пословне зоне Јадар

Индикатори

Агенција за развој малих
и средњих предузећа РС

50.000
Општина Зворник
,
2.1.2

Тренинг центар

Удружење
предузетника,

20122017.

НВО сектор

Агенција за развој малих
и средњих предузећа РС,
Њемачко друштво за
интернационалну
сарадњу „GIZ”,

• Број организованих
тренинга
• Број учесника едукације

Техничка
документација и
анализа трошкова

Донатори.

2.1.3

Подизање свијести о
стандардизацији и сертификацији

Удружења
предузетника,

2013

20.000

• Број МСП предузетника
који уводе стандарде
• Повећан извоз

Пројектна идеја
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Број 5

Службени гласник општине Зворник

Број

Пројекат/активност

МСП

Партнери

25. април 2012.

Износ и извор
финансирања

Вријеме
(период)

Центар за пословни
развој,

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Општина Зворник
Агенција за развој МСП

НВО сектор

Донатори

50.000

Локално учешће 50%
2.1.4.

Подршка увођењу стандарда

Удружење
предузетника

3 године

Учешће државе 50%

•
•
•

• 10 нових предузећа са
уведеним стадардима

Пројектни
приједлог

Општина
Влада РС
Министарства
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

2.1.5.

Обезбеђивање приступа
финансијама

Удружења грађана,

20.000
4 године

Статус пројекта

(КМ)

Министарства,
Међународне
организације,

Индикатори

• 30% више добијених
средстава за подстицај и
побољшање пословања,
у односу на тренутну
ситуацију.

Пројектна идеја

Општина Зворник

Удружење
привредника

2.1.6.

Подршка истраживању и развоју

Удружења грађана
(НВО сектор)

30.000
3 године
Општина Зворник
Министарства

• Дефинисање области и
сектора привреде која су
најперспективнија за
улагање

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Донатори

600.000

Пољопривредни
произвођачи,
2.1.7.

Оснивање аграрног фонда

Консултанти из области
пољопривреде.

20132017.

Подстицај запошљавању

Завод за
запошљавање.

Пројектни
приједлог

400.000

Производни
привредни субјекти,
2.1.8.

Општина Зворник

• 30% повећање
пољопривредних
произвођача

20122017

Општина Зворник
Донатори

• 40 нових радних мјеста
годишње у производним
предузећима и занатским
дјелатностима,
предузетници

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Развој пословне зоне Јадар

Постојећи
предузетници у оквиру
пословне зоне Јадар

Општина Зворник
20122017.

2.2.2

Удружење
предузетника,
Потенцијални

Приход од Пословне
зоне
Донатори

Центар за пословни
развој

Инвестиционе могућности
општине Зворник

Степен важности оперативног циља
висок

100.000

Удружење
предузетника,

2.2.1

Статус пројекта

(КМ)

2.2. Оперативни циљ Успоставити комплетан сервис за привлачење инвестиција који обезбеђује 500 радних
мјеста до 2017. године

Потенцијални
инвеститори,

Индикатори

• Број предузетника у
пословној зони (ниво
попуњености)
• Број запослених

У току

Агенција за развој малих
и средњих предузећа

20122017.

100.000

• Број нових МСП и
предузетника
• Број запослених
• Пораст укупних прихода

У припреми
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

инвеститори,

Општина Зворник

Постојећи
предузетници у оквиру
пословне зоне Јадар

Донатори
Агенција за развој малих
и средњих предузећа РС

Центар за пословни
развој
Заштита географског поријекла

30.000

Министараства

2.2.3.

3 године

Општина Зворник
Донатори

Формирање огледних фарми

50.000
Ресорно министарство

2.2.4.

НВО сектор

20122017

Општина Зворник
Министарство
пољопривреде,

• Стварање почетних 5
препознатљивих
производа са овог
подручја

• Регистрована
два
удружења
пољопривредних
произвођача,
• Регистровано 30 нових
пољопривредних
газдинстава

Пројектна идеја

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Износ и извор
финансирања

Вријеме
(период)

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

Међународне
донаторске организације
Увођење нових технологија у
област пољопривреде

Удружење
пољопривредних
произвођача

2.2.5.

100.000

Удружења
предузетника

Општина Зворник
2 године

Министарства
Донатори

2.3. Оперативни циљ: Формално и неформално образовање ускладити са захтјевима привреде – увођењем
3 нова профила у формално образовање и примјеном 30 неформалних програма

Координација између
образовања и привреде

Агенција за развој
малих и средњих
предузећа
Удружење

Пројектни
приједлог

Степен важности оперативног циља
висок

100.000

Удружење
предузетника
2.3.1.

• Двадесет
пољопривредних
произвођача
са
уведеним
новим
технологијама

20122017.

- Локално учешће 30%
- Учешће државе 70%
•

• Стварање кадрова у
складу са потребама
привреде

Пројектна идеја

Општина Зворник
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Износ и извор
финансирања

Вријеме
(период)

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

предузетника

•

НВО сектор

•

Надлежна
министарства
Донатори
100.000

Агенција за развој
малих и средњих
предузећа
2.3.2.

Едукације и преквалификације

Удружење
предузетника
НВО сектор

3 . СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

- Локално учешће 30%
20122017.

- Учешће
државе 70%
•
•

Општина Зворник
Надлежна
министарства
Донатори

• Понуђено најмање 10
нових послова за
преквалификацију и
доквалификацију

Пројектна идеја

Унапређење услова за живот, креативно испољавање и развој младих

3.1. Оперативни циљ: Успоставити институционалну и системску подршку развоју омладинског
предузетништва и запошљавању младих која доприноси да се број незапослених младих смањи до 2017.
године

Степен важности оперативног циља
висок
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Агенција за развој
малих и средњих
предузећа,

3.1.1.

Запошљавање и предузетништво
младих

Удружење
предузетника,
НВО сектор,

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
60.000

Општина Зворник
20122017.

Дом омладине,
Експерти и консултанти
у области пословања и
бизнис планирања.

Њемачко друштво за
интернационалну
сарадњу „GIZ”

Од 60 младих који су
успјешно
прошли
едукацију у току три
године
отворено 6
нових бизниса

Техничка
документацијаи
анализа трошкова

Донатори

3.2. Оперативни циљ: Унаприједити примјену свих 12 елемената/ механизама омладинске политике

Степен важности оперативног циља
висок

100.000

3.2.1.

Подршка развоју културног
стваралаштва код младих и
трошења квалитетног слободног
времена

ЈУ Дом Омладине,
Омладински савјет
Зворник

Општина Зворник,
20122017.

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,

• Организовано најмање 5
нових културних садржаја

Континуирано, у
зависности од
јавног позива и
пројектних
приједлога

Министарство просвјете
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
и културе РС,
Локални спонзори

230.000

3.2.2.

Оснаживање капацитета и
подршка Дому омладине

ЈУ Дом Омладине,
Омладински савјет
Зворник

20122017.

Општина Зворник,
Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,
Министарство просвјете
и културе РС

3.2.3.

Европско село – омладински
туризам

Општине: Милићи,

20122017.

1.000.000

•
•

Број
нових
активности
у
порасту
Број нових сарджаја
које пружа Дом
омладине је у
порасту

• Број садржаја и
специфичност понуде
• Број посјетилаца

У току

У току разрада
пројектне идеје,
формиран је радни
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Власеница

Износ и извор
финансирања

Омладински савјет
Зворник

Статус пројекта

(КМ)
Општина Зворник,
Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,

ЈУ Дом Омладине,

Индикатори

тим

Министарство трговине и
туризма,
Амбасаде,
Влада РС,
Донатори.
3.000
Општина Зворник,

ЈУ Дом Омладине,
3.2.4.

Инфо тачке за младе

Омладински савјет
Зворник

20122017.

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,
Министарство просвјете
и културе, РС Њемачко
друштво за
интернационалну
сарадњу „GIZ“,

У току, Инфо тачка у
• Отворено најмање пет
инфо тачака у руралним
оквиру Дома
срединама до краја 2017. омладине постоји
године
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

Организоване најмање
три волонтерске акције у
којима учествује по 30
волонтера у току једне
године

Пројектни
приједлог
(пројекат се
реализује
неплански)

Отворена најмање два нова
занимања
у
средњим

Пројектни
приједлог

(КМ)
OSCE

25.000
Општина Зворник,

3.2.5.

Заштита животне средине путем
волонтерских акција

ЈУ Дом Омладине,
Омладински савјет
Зворник

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,
20122017.

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Фонд за заштиту
животне средине РС,
Агенција за воде

3.2.6.

Професионална оријентација

Школе, психолози и
педагози,

20122017.

50.000
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

ЈУ Дом Омладине,

Износ и извор
финансирања

ЈУ Дом Омладине,
Омладински савјет
Зворник
НВО сектор

школама у складу
потребама рада.

са

Тестирани завршни разреди
Министарство просвјете
основних и средњих школа
и културе
Повећан број задовољних
Министарство за
младих који уписују средње
породицу, омладину и
школе и факултете за које
спорт
имају склоности

15.000

Кампања о здравом начину
живота младих

Статус пројекта

(КМ)

Општина Зворник

Омладински савјет
Зворник

3.2.7.

Индикатори

Општина Зворник
20122017.

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,
Министарство здравља
РС,
Њемачко друштво за

Организовано 5 едукација
са организованом промо
кампањом
у
периоду
имплементације
Додјељена
четири
фотоапарата на ликовном
такмичењу међу ученицима
основих школа у периоду
имплементације

Пројектна идеја

Додијељена четири
фотоапарата на такмичењу
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

ЈУ Дом Омладине,
Омладински савјет
Зворник,

Општина Зворник
20122017.

НВО сектор,

3.2.9.

Превенција болести зависности и
репродуктивно здравље младих

ЈУ Дом Омладине,
Омладински савјет

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,
Министарство здравља
РС,

Инспекција рада,
Здравствене установе.

Центар за ментално
здравље

из фотографије међу
ученицима основих школа у
периоду имплементације

50.000

Центар за ментално
здравље,

Млади са инвалидитетом

Статус пројекта

(КМ)
интернационалну
сарадњу „GIZ“

3.2.8.

Индикатори

20.000
20122017.

Општина Зворник,

• У Локалну управу поред
постојеће двије младе
особе са инвалидитетом
од укупно осам,
запослине су још двије
младе особе са
инвалидитетом

Пројектна идеја

• Смањен
број
малољетнички трудноћа; У току реализација
• Смањен број корисника
прве фазе пројекта
опојних
средстава
и
са GIZ
алкохола.

Министарство за
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Зворник

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
породицу, омладину и
спорт РС,

НВО сектор

Министарство здравља
РС

50.000

Општина Зворник;

ЈУ Дом Омладине,
3.2.10.

Рекреативни живот младих

Омладински савјет
Зворник

20122017.

НВО сектор

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС;
Министарство здравља
РС;
Фондација за развој
заједница „Мозаик“;

• Изграђено и
реконструисано најмање
пет спортских терена

Пројектна идеја

Донатори.
3.2.11.

ЈУ Дом Омладине,
Учешће младих у друштву,
омладински волонтерски рад Омладински савјет

20122017.

100.000

• Најмање
три
представника младих, на
приједлог Омладинског

Пројектна идеја.
Пројекат се
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

(успостављање механизама за Зворник
укључивање младих, промоција
омладинског
рада
и НВО сектор
волонтеризма, школа омладинске
политике)

Износ и извор
финансирања

Општина Зворник;
Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС;

50.000
Школе,

3.2.12.

Образовање

Омладински савјет
Зворник,
НВО сектор

Статус пројекта

(КМ)

„OSCE“

ЈУ Дом Омладине,

Индикатори

савјета, уз одобрење тренутно реализује
Предсједника
СО,
по потреби
присуствује сједницама
неплански
СО
• У току године, у сарадњи
младих и Општине,
дефинисане двије
волонтерске акције

Сви талентовани студенти
који се пријаве на конкурс
су стипендисти Општине

Општина Зворник;
20122017.

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС,

Повећан број омладинских
иницијатива

Пројектни
приједлог

Министарство просвјете Организована два нова
и културе РС
садржаја у ваннаставним
актвностима
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
5.000

3.2.13

Информисање и мобилност
младих

ЈУ Дом Омладине,

Општина Зворник;

Омладински савјет
Зворник,

Министарство за
породицу, омладину и
спорт РС;

НВО сектор

20122017.

Донатори;

Амбасаде (мобилност)

Амбасаде (мобилност).

Медији

3.3. Оперативни циљ: Креирати стамбену политику за младе брачне парове до 2017. године

• Број посјећености линка
Пројекат се
„Млади“
на
сајту
дјелимично
Општине Зворник
реализује у оквиру
• Уведена нова три
Инфо тачке за
канала комуникације са
младе
младима до краја 2017.
године

Степен важности оперативног циља
висок
20.000

ЈУ Дом Омладине,

3.3.1.

Креирање програма стамбене
политике

Омладински савјет
Зворник,
НВО сектор

20122017.

Општина Зворник;
Министарства;

• Најмање десет младих
брачних парова добило је
субвенцију за стан

Пројектна идеја

Донатори;

128

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Извођач радова.

4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Уређење животног простора

4.1. Оперативни циљ: Осигурати организовано управљање отпадом на цијелом подручју општине до 2017.
године

Степен важности оперативног циља
висок

800.000
А.Д.''Водовод и
комуналије'' Зворник,
ЈП'' Регионална
депонија'',
4.1.1.

Рециклажа

Јавно приватно
партнерство

Општина Зворник,
20122017.
година

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Јавно приватно
партнерство

• 10.000т/год
рециклираног
материјала
• Враћено 50%
рециклираног
материјала у
производњу
• Запошљавање људи

Позитивна студија
предизводљивости,
Техничка
документација и
анализа трошкова
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

1.000.000
А.Д.''Водовод и
комуналије'' Зворник,
4.1.2.

Изградња трансфер станице за
селекцију отпада на мјесту
настанка

ЈП'' Регионална
депонија''
Јавно приватно
партнерство

20122017.
година

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију, Јавно
приватно партнерство

• Ефикасност рада ЈП
Депонија
• Повећање прихода ЈП
Депонија
• Количине
некомерцијалног отпада
пристигле на тијело
депоније

Позитивна студија
предизводљивости
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
415.000

4.1.3

Подизање свијести грађана о
заштити животне средине кроз
програм примарна селекција
отпада

Нво сектор,
Стручни консултанти

Општина Зворник,
01.09.2012.
–
01.01.2016

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

• Повећан број
постављених контејнера
• Организованији одвоз
смећа

Пројектна идеја

60.000

4.1.4.

А.Д.''Водовод и
комуналије'' Зворник,

Анализа постојећих потреба за
постављањем нових контејнера уз АД „Регионална
организован одвоз отпада
депонија“ Зворник

А.Д.''Водовод и
комуналије'' Зворник,
4.1.5.

Чишћење дивљих санитарних
депонија на територији општине

АД „Регионална
депонија“ Зворник

20122017
година.

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

•

•

Повећан број
постављених
контејнера
Организованији
одвоз смећа

Пројектна идеја

25.000
20122017
година

ОпштинаЗворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

• Организованији одвоз
смећа,
• Смањење загађења
земљишта

Пројектна идеја
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

30.000

4.1.6.

4.1.7.

Едукација пољопривредних
газдинстава о штетности употребе
пестицида

Едукација становништва и
школске дјеце о правилном
одлагању отпада

Нво сектор,
Стручни консултанти

20122017
година

Општина Зворник
Министраство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

• Смањење загађења
земљишта,
• Посјећене радионице

Пројектна идеја

50.000
Нво сектор,
Стручни консултанти

20122017
година

Општина Зворник
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

4.2. Оперативни циљ: Израдити и спроводити План енергетске ефикасности „SEAP“ путем смањења
емисије CO2 за 20%, повећања одрживих извора енергије за 20% и повећања коришћења енергетски
ефикасне енергије за 20% до 2020. године

• Смањење загађења
земљишта,
• Посјећене радионице

Пројектна идеја

Степен важности оперативног циља
висок
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
30.000

Промоција енергетске
ефикасности и кориштења
обновљивих извора енергије (
јавне кампање, сајамске
манифестације, промотивне
акције у школама)
4.2.1.

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Нво сектор,
Стручни консултанти

20122017
година.

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”

• Посјећеност јавних
трибина
• 30 пријављених
кандидата за додјелу
награде «Енергетска
Пројектна идеја
медаља»
• 100 чланова
регистровано на
енергетској веб страници
• Смањена емисија CO2

„GFA - Consulting group
and Integration“

4.2.2.

Регулација саобраћаја у граду
постављањем семафора са
временским сатом и аутомата за
наплату паркинга по зонама

Центар за саобраћај,
Нво сектор.

20122017.
година.

60.000
ОпштинаЗворник,
Министарство за
просторно уређење,

• Смањен број
саобраћајних незгода у
градском језгу
• Смањена емисија CO2
• Смањен ниво буке

Пројектна идеја
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
грађевинарство и
екологију, Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”, Развојни
програм уједињених
нација „UNDP”, „GFA Consulting group and
Integration“
190.000
Општина Зворник,

4.2.3.

Замјена столарије,
релонструкција крова у народној
библиотеци и музејској збирци у
Зворнику

Народна библиотека и
музејска збирка,

20122017
година.

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,

•

Смањена потрошња
енергента за
грејање,

•

Смањени рачуни за
електричну
енергију,
Повећана
температура
гријаног простора у
објекту

•

Пројектна идеја

Развојни програм
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
уједињених нација
„UNDP”,
„GFA - Consulting group
and Integration“

60.000
Општина Зворник,

4.2.4.

Подршка унапређењу енергетске
ефикасности зграда које нису у
надлежности општине

Предсједници
управних одбора
зграда, Нво сектор,
Сртучни консултанти

20122017.
година

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,

• Посјећеност јавних
трибина
• 30 пријављених
кандидата за додјелу
награде «Енергетска
медаља»
• 100 чланова
регистровано на
енергетској веб страници
• Смањена емисија CO2
• Смањени трошкови по
рачунима за потрошњу
енергената

Пројектна идеја

Развојни програм
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
уједињених нација
„UNDP”,
„GFA - Consulting group
and Integration“
190.000
Општина Зворник,

4.2.5.

Замјена столарије, крова,
уградња термостатских вентила
ипостављање ЛЕД расвјете у
Гимназији и С.С.Ш. '' Петар
Кочић''

Гимназија и С.С.Ш.
'' Петар Кочић''
А.Д. ''Зворник стан''

20122017.
година.

Министарство за
просвјете,

•

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,

Смањена
потрошња
енергента за
грејање,

•

Смањени рачуни за
електричну
енергију,
Повећана
температура
гријаног простора у
објекту

Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,

•

Пројектна идеја

„GFA - Consulting group
and Integration“
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
100.000
Општина Зворник,
Министарство Здравља,

4.2.6.

Замјена столарије на згради
Дома здравља у Зворнику

''Дом здравља''
Зворник

20122017.
година.

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,

• Смањени рачуни за
потрошњу енергената,
• Повећана температура
грејног простора

Пројектна идеја

„GFA - Consulting group
and Integration“

4.2.7.

Уградња штедних расвјетних
тијела у објектима који су у
надлежности општине

''Дом здравља'' ,
дјечији втић '' Наша
радост'', ''Градска
апотека'',
''Професионална
ватрогасна јединица'',
''Центар за социјални
рад'', ''Водовод и

600.000
20122017.
година.

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,

• Смањена емисија CO2
• Смањени рачуни за
потрошњу енергената

Пројектна идеја
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

комуналије'', ''Зворник
стан''

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,
„GFA - Consulting group
and Integration“
Укупно 200.000

4.2.8.

Замјена столарије, реконсрукција
крова, промјена постојећег
конвертора , замјена електро
инсталације и постављање ЛЕД
освјетљења у Основној школи
„Свети Сава'' из Зворника

100.000 Делтер Ептиса

Основна школа
'' Свети Сава'',
А.Д. ''Зворник стан''

20122017.
година

•

Смањена
потрошња
енергента за
грејање,

•

Смањени рачуни за
електричну
енергију,
Повећана
температура
гријаног простора у
објекту

ОпштинаЗворник,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,
„GFA - Consulting group
and Integration“

•

У току прва фаза
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
600.000
Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

4.2.9.

Постављање ЛЕД расвјете у
градским улицама

Предсједници Мјесних
заједница,
Нво сектор,

20122017.
година.

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,

• Смањење емисије CO2
• Смањење кривичних
дијела

Пројектна идеја

Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,
„GFA - Consulting group
and Integration“

4.2.10.

Замјена столарије, крова,
уградња термостатских вентила и
постављање ЛЕД расвјете у
Техничко школском центру у
Каракају

''Техничко школски
центар'' Каракај,
А.Д. ''Зворник стан''

20122017.
година.

200.000

•

Смањена потрошња
енергента за
грејање,

•

Смањени рачуни за

Општина Зворник,
Министарство просвјете,

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,

електричну
енергију,
•

Повећана
температура
гријаног простора у

објекту

„GFA - Consulting group
and Integration“
100.000
Општина Зворник,

4.2.11.

Замјена столарије, уређење
фасаде, реконструкција крова,
замјена електро инсталација и
постављање ЛЕД расвјете у
згради Општине Зворник

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
20122017.
година.

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,

• Смањени рачуни за
електричну
енергију
• Повећана
температура
гријаног простора у
објекту
Пројектни
140

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,

приједлог

„GFA - Consulting group
and Integration“
60.000
Општина Зворник,
Министарство здравља,

4.2.12.

Замјена система хлађења и
гријања у Дому Здравља у
Зворнику

''Дом здравља''
Зворник,
А.Д. ''Зворник стан''

20122017.
година.

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,

•
•

Смањени рачуни за
потрошњу
енергената
Повећана топлота у
радноим
просторијама

Пројектни
приједлог

„GFA - Consulting group
and Integration“

141

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

190.000
Општина Зворник,
Министарство просвјете
,

4.2.13.

Замјена постојеће столарије,
реконструкција крова и
постављање ЛЕД освјетљења на
објекту Основне школе у
Роћевићу

Основна школа
Роћевић,

20122017.
година.

Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”,
Развојни програм
уједињених нација
„UNDP”,
„GFA - Consulting group
and Integration“,

•

Смањена потрошња
енергента за
грејање,

•

Смањени рачуни за
електричну
енергију,

•

Повећана
температура
гријаног простора у
објекту

Пројектни
приједлог

Делтер, Ептиса, пројекат
ЕУ
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
150.000

4.2.14.

Постављање лед расвјете на
средњевјековној тврђави Ђурђев Град

Туристичка
организација
Зворника,

20122017.
година.

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију Њемачко
интернационално
друштво за техничку
сарадњу „GIZ”, Развојни
програм уједињених
нација „UNDP”,

• Смањење емисије CO2
• Повећан број туриста

Пројектни
приједлог

„GFA - Consulting group
and Integration“

4.3. Оперативни циљ: Обезбједити израду и примјену ЛЕАП-а (систем за мониторинг и заштиту загађења
водних токова и ваздуха, др.)

Степен важности оперативног циља
висок

143

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

• Смањење загађења вода

Пројектни
приједлог

• Смањење загађења вода

Пројектни
приједлог

(КМ)
1.500.000

4.3.1.

Изградња колектора за
пречишћавање отпадних вода за
подручје града

Технолошки факултет
Зворник, А.Д. ''Водовод
и Комуналије''
Зворник,

20122017.
година.

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Фонд за заштиту
животне средине РС
50.000

4.3.2.

4.3.3.

Успостављање редовне контроле
и испитивања квалитета
индустријских и отпадних вода

Постављање мијерних станица за
успостављање редовног
мониторинга за мјерење

Технолошки факултет
Зворник, А.Д. ''Водовод
и Комуналије''

Општина Зворник,
20122017.
године.

Технолошки факултет
Зворник,

20122017.

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,

50.000
Општина Зворник,

• Смањен садржај
загађујућих материја у
ваздух

Пројектни
приједлог

144

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

квалитета ваздуха

Партнери

А.Д. '' Зворник стан''

25. април 2012.

Вријеме
(период)

године

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,
Фонд за заштиту
животне средине РС

700.000

4.3.4

Уградња филтера на
котловницама градске топлане

Технолошки факултет
Зворник, А.Д. ''
Зворник стан''

20122017.
године

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,

• Смањен садржај
загађујућих материја у
ваздух

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Фонд за заштиту
животне средине
500.000

4.3.5.

Уређење земљишта услед велике
експлоатације
шљунка и пјеска на обалном
подручју

А.Д. ''Водовод и
Комуналије'',
Предсједници Мјесних
заједница

ОпштинаЗворник,
20122017.
године.

Министарство за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство,

•
•

Смањена
дивља
експлоатација шљунка.
Уређене девастиране
површине.

Пројектни
приједлог

Фонд за заштиту
животне средине
А.Д. ''Водовод и
Комуналије'',

4.3.6.

Едукација становништва о
важности изградње и одржавање
функционалних септичких јама за
ванградска домаћинства

Нво сектор,
Стручни консултанти

30.000
20122017.
године

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,

•
•

Смањење загађења
вода
Смањење загађења
земљишта

Пројектни
приједлог

Фонд за заштиту
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
животне средине РС

100.000
А.Д. ''Водовод и
Комуналије'',
4.3.7.

Израда катастра сеоских
изворшта

Предсједници Мјесних
заједница.

20122017.
године

Општина Зворник,
Министарство за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство,

• Урађена три прописна
бунара за воду која
снадбјевају пет мјесних
зајеница, Повећан број
прикључака за 150 нових
домаћинстава

Пројектни
приједлог

Фонд за заштиту
147

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
животне средине РС

4.4. Оперативни циљ: Омогућити квалитетно водоснабдјевање најмање 56 % домаћинстава до 2017.
године

Степен важности оперативног циља
висок

100.000
А.Д. ''Водовод и
Комуналије'',
4.4.1.

Оснивање фонда за водоводне
накнаде на нове прикључке

Предсједници Мјесних
заједница.

Општина Зворник,
20122017.

Министарство за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство,
Фонд за заштиту
животне средине РС

4.4.2.

Изградња водовода '' ЗворникСјевер''

А.Д. '' Водовод и
Комуналије'',
Предсједници Мјесних

20122017.

1.700.000

Општина Зворник,

• Прикључено
100
нових
домаћинстава на
водовод.
• Реконструисано
2
км
старе
водоводне мреже.

• Прикључено 500
нових
домаћинстава на
водовод

Пројектни
приједлог

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

заједница.

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Европска банка,
Министарство за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду

Степен важности оперативног циља

4.5. Оперативни циљ: Изградити саобраћајну инфраструктуру и уређене зелене површине на подручју
града до 2017. године

висок

500.000

4.5.1.

Изградња јавне гараже и
регулисање паркинга

Центар за саобраћај,
Приватно јавно
партнерство

20122017.

Општина Зворник,
Министарство за
саобраћај и везе

4.5.2.

Изградња и уређење зелених
површина у граду

100.000
А.Д. '' Водовод и
Комуналије'',

• Смањен број
саобраћајних гужви,
• Повећан квалитет
ваздуха у граду

•

Озелењене и
уређене површине,

•

Засађено 500 нових
садница високоги

2012-2017.

Општина Зворник,

Пројектни
приједлог

Пројектни
приједлог

149

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Предсједници Мјесних
заједница.

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

ниског растиња

60.000

А.Д. '' Водовод и
Комуналије'',

4.5.3.

Уређење градског парка

Предсједници Мјесних
заједница,
Нво сектор.

Општина Зворник,

20122017.

Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију

• Одржано 6 представа у
првој години након
провођења пројекта.

Пројектни
приједлог

150

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

160.000

4.5.4.

Изградња кружних токова у
центру града и регулација
саобраћаја

Центар за саобраћај
20122017.

Општина Зворник,

•

Министарство за
саобраћај и везе ,

•

•

Смање саобраћајних
незгода за 10%,
Смањена емисија CO2,
Смањен ниво буке

Пројектни
приједлог

Фонд за заштиту
животне средине РС
150.000
Нво сектор,

•

Центар за саобраћај,
4.5.5.

Уређење пешачких и
бициклистичких стаза

20122017.

Општина Зворник,
Министарство за
просторно уређење,
грађевинарство и
екологију,

Формирана два
удружења
бициклиста, смањен
број саобраћајних
незгода, повећан
квалитет ваздуха.

Пројектни
приједлог

Фонд за заштиту

151

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
животне средине

4.6. Оперативни циљ: Уклонити мине на подручју Зворника на површини 6.610.000м2 до 2018. године

Степен важности оперативног циља
висок

(у складу са Стратегијом на државом нивоу)
4.232.136

Општина Зворник,
Влада Републике Српске,

4.6.1.

Уклањање мина са подручја
општине Зворник- деминирање

БХ МАК (центар за
уклањање мина).

Влада Јапана
20122018.

• Број деминираних
површина

Пројектна идеја

152

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Унапређење друштвених услова грађана

Дом здравља

25.000

Центар за ментално
здравље
Здраво материнство

Центар за превенцију
болести и промоцију
здравља

2013

Општина Зворник
Министарство здравља и
социјалне заштите

НВО сектор
Дом здравља
5.1.2.

Статус пројекта

(КМ)

5.1. Оперативни циљ: Осигурати стално унапређење здравствених услуга у наредном периоду тако да се
број грађана који су задовољни здравственим услугама сваке године повећава за 5%

5.1.1.

Индикатори

Како сачувати здраво срце

Центар за ментално
здравље
Центар за превенцију
болести и промоцију

20.000
2012
Општина Зворник
Министарство здравља и

Степен важности оперативног циља
висок
•
Број
едукованих
ученика и кућних посјета
трудницама,
• Усвојена знања из
области чувања
репродуктивног здравља
и примјењена, усвојен и
примјењен облик
здравог понашања
труднице током
трудноће.
• Број едукованих ученика,
• Усвојена и примјењена
знања у заштити здравог
срца, покренута
мотивација и лична
одговорност за здравље

Пројектни
приједлог

Пројектни
приједлог

153

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

здравља

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
социјалне заштите

НВО сектор
Дом здравља
30.000

Центар за ментално
здравље
5.1.3.

Утврђивање фактора ризика за
болести и промоција здравља у
сиромашним и здравствено
неосигураним породицама

Центар за социјални
рад

20122017

Центар за превенцију
болести и промоцију
здравља

Општина Зворник
Министарство здравља и
социјалне заштите

НВО сектор

5.1.4.

Регионални центар за
превенцију болести и
промоцију здравља
НВО сектор

Пројектни
приједлог

20.000

Дом здравља
Превенција алергијских обољења
–спречавање ширења амброзије

• Број
обухваћених
породица и њихових
чланова
пројектним
активностима,
• Утврђени фактори ризика
за настанак болести,
усвојена и примјењена
знања за чување
здравља, створен
позитиван однос према
здрављу.

2013
(8
мјесеци)

Општина Зворник,
Министарство здравља и
социјалне заштите

• Број
едукованих
групација,
• Усвојена и примјењена
знања на уништавању
амброзије.

Пројектни
приједлог

154

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Дом здравља
Превенција карционома дојке
код младих дјевојака и жена

Центар за превенцију
болести и промоцију
здравља

20122017

НВО сектор

Статус пројекта

(КМ)

20.000

5.1.5.

Индикатори

Општина Зворник,
Министарство здравља и
социјалне заштите

• Број
едукованих
дјевојака и жена,
• Усвојено и примјењено
знање за чување
здравља дојки,
Проширене научене
лекције на породицу и
своје окружење,
Покренута мотивација и
лична одговорност за
здравље

Пројектни
приједлог

20.000

5.1.6.

Додјела финансијских средстава
за вантјелесну оплодњу

Удружење ''Бебе 1''
породица са
стерилитетом.

20122017.

Општина Зворник
Влада РС
Министарство здравља и
социјалне заштите
Међународне
донаторске организације

Број новорођене дјеце
повећан за 5% у првој
години након провођења
пројекта.

У току

155

Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Дом здравља
5.1.7.

Подршка подручним
амбулантама

Министарство здравља
и социјалне заштите

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

50.000
2 године

Општина Зворник

• Број
подручних
амбуланти укључених у
пројекат
• Број корисника услуга

У току

20.000

5.1.8.

Подршка активностима Центра за
мантално здравље

Дом здравља

Општина Зворник
2 године

Министарство здравља и
социјалне заштите

• Организовано најмање
три нове едукације,
промо кампање о
превенцији болести

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
• Потпунија здравствена
заштита за 10.000 хиљада
корисника

1.040.000
Свјетска банка
Општина Зворник

5.1.9.

Јачање здравственог сектора

Дом здравља Зворник

20122014
година

Локално учешће 25%
Свјетска банка 75%

Пројектни
приједлог
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

5.2. Оперативни циљ:

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

Осигурати континуирану социјалну и правну заштиту грађана до 2017. године

Степен важности оперативног циља
висок

Дом здравља,
35.000

Центар за ментално
здравље,
5.2.1

Унапређење бриге о дјеци са
посебним потребама

Центар за социјални
рад,
Центар за превенцију
болести и промоцију
здравља,

државно/локално 70%
20122017.

донатори 30%
Влада Републике Српске,
Међународне
донаторске организације

• Број корисника дневног
центра,
• едукација већег броја
родитеља за ову
категорију дјеце.

Пројектни
приједлог

Родитељи,
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

НВО сектор
325.000
10% државно, 90%
локално

5.2.2.

Популациона политика на
локалном нивоу

Удружење породица са
четворо и више дјеце
„Наши анђели“,

Општина Зворник,
20122017.

Удружење ''Бебе 1''

Међународне
донаторске
организације,

• Број породица са 3. и 4.
Рођеним дјететом
• Број породица са
проблемом стерилитета

Пројектна идеја

Министарство породице,
омладине и спорта

Центар за ментално
здравље
5.2.3.

Социјална и правна заштита
грађана

25.000

2014
Центар за социјални
рад
Центар информативно-

Општина Зворник,
Међународне
донаторске организације

• Информисана и
едукована шира јавност
путем медија, инфо
кампања, на јавним
скуповима у 61 Мјесној
заједници.
• Тренинг радионице за
чланове организација
цивилног друштва које

Спреман за
имплементацију
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
директно раде са лицима
којима се планира
пружати бесплатна
правна помоћ.
• Од тога 120 случајева на
годишњем нивоу
идентификовано као
правни случај за
рјешавање, од тога је
ријешено најмање 20 %
таквих случајева,
покренута најмање 2
случаја стратешког
заступања.

правне помоћи
Зворник

НВО сектор

50.000
5.2.4.

Фонд за треће и четврто дијете

5.2.5.

Подршка породицама са четворо
и више дјеце

НВО сектор

Удружење породица са
4 и више дјеце ''Наши
анђели''

20122017.

20122017.

Општина Зворник

25.000

• Број породица са трећим
и четвртим дјететом
повећан за 3% у првој
години након провођења
пројекта

• Повећан број породица
са четворо и више дјеце

У току

У току
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
локално учешће 50%
Општина,
учешће државе 50%
Министарство здравља и
социјалне заштите

5.3. Оперативни циљ: Побољшати доступност и квалитет предшколског, основног и средњег образовања
најмање 15% у односу на интерну оцјену квалитета до 2017. године

Степен важности оперативног циља
висок

15.000

5.3.1.

Побољшање сарадње са
донаторским и међународним
организацијама у циљу
побољшања квалитета
образовања

Министарство
просвјете и културе
Дом омладине Зворник

Нансен дијалог центар
80 %,
2013.

Општина

Успјеси у раду музичке
секције, хора, драмске,
рецитаторске и других
секција

Техничка
документација и
анализа трошкова

Зворник 20 %
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

5.000

5.3.2.

Посјете ученика средњих школа
сајмовима и другим
манифестацијама у региону

Основне и средње
школе,
НВО сектор,

2013

Општина Зворник
Министарство просвјете
и културе

Дом омладине

5.4. Оперативни циљ: Осигурати већу укљученост жена и других осетљивих група у друштвени живот до
2017. године

5.4.1.

Предузетничке активности жена у
руралном подручју, побољшање
услова рада и живота

Туристичка
организација
(сувенирница),
Гендер центар Владе
РС,
Комисија за
равноправност полова
општине Зворник,

• Успјеси на
међународном сајму
туризма, и другим
манифестацијама
• Број ученикиа
посјетилаца сајмова

Пројектни
приједлог

Степен важности оперативног циља
висок

10.000

20142015

Општина Зворник,
Међународне
институције

Оформљене неформалне
или формалне групе које
окупљају циљну категорију

Пројектни
приједлог

НВО сектор
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

20.000
Гендер центар Владе
РС
5.4.2.

Промоција Закона о
равноправности полова

Комисија за
равноправност полова
општине Зворник

20122017.

Општина Зворник,
Међународне
институције

Одржано 3 округла стола са
60 присутних, одржано
Пројектни
шест радионица са 120
приједлог
присутних, формирана два
нова удружења жеана.

НВО сектор

5.4.3.

Промоција активности Гендер
комисије РС и комисије за
равноправност полова Општине
Зворник

10.000

Гендер центар Владе
РС
Комисија за
равноправност полова
општине Зворник

20122017.
Општина Зворник

Одржано 3 округла стола са
60 присутних, одржано
шест радионица са 120
присутних, формирана два
нова удружења жеана.

Спреман за
имплементацију

НВО сектор
5.5. Оперативни циљ: Унаприједити рад запослених у јавном сектору тако да се број задовољних грађана
повећава за 2-3% сваке године и унаприједити комуникацију са грађанима увођењем најмање три нова

Степен важности оперативног циља
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Статус пројекта

(КМ)

канала комуникације до 2017.године

висок
Министарство управе и
локалне самоуправе

5.5.1.

Индикатори

Савез општина и
градова
Обуке за запослене

15.000

20122017.

Општина Зворник,
Донатори

• Обучено 30 службеника
опште управе,
• Обучен број службеника
по
одјељењима
и
службама у зависности
од тематике,
• Повећан квалитет услуга
на задовољство грађана

Пројектни
приједлог

25.000

5.5.2.

Интерна комуникација

Министарство управе и
локалне самоуправеСавез општина и
градова

20122017.

Општина Зворник
донатори

НВО сектор

5.5.3.

Постављање „Е-mail“ сервера у

20122017.

5.000

• Број
корисника
интранета повећан са 70
на 120
• Повећан број корисника
Е-маил услуга

• Повећан број корисника
Е-mail услуга

Спреман за
имплеменацију

Спреман за
имплеменацију
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)

функцију
Општина Зворник

5.6. Оперативни циљ: Унаприједити сарадњу локалне самоуправе са НВО сектором уз реализацију најмање
50 заједничких пројеката

Степен важности оперативног циља
висок

100.000

5.6.1.

Подршка заједничким пројектима
у зависности од приоритетних
проблема које је потребно
ријешити у сарадњи са НВО
сектором (области се дефинишу
на Данима отворених врата)

НВО сектор

20122017.

Општина Зворник

Донатори -подршка
заједничким програмима

5.7. Оперативни циљ: Унаприједити комуникацију са грађанима увођењем најмање три нова канала
комуникације до 2017. године

• Већа заинтересованост
удружења грађана
• Број пројектних
приједлога је у порасту

Спреман за
имплеменацију

Степен важности оперативног циља
висок
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

(КМ)
• Квалитетније и потпуније
информисање
50.000

Влада Републике Српске,
Општина Зворник,

Удружење грађана,
5.7.1.

Информисање грађана
штампањем градских новина

Локални дописници

20122017.

Пројектни
приједлог

Међународне
донаторске
организације.
Предузетници оглашавање

5.7.2.

Јавне трибине

медији

2012-

5.000

• Анкета-повећање
процента (добро)

Пројектни
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Број 5

Број

Службени гласник општине Зворник

Пројекат/активност

Партнери

25. април 2012.

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Статус пројекта

информисаних грађана,
• Јавне расправе-веће
учешће грађана у
доношењу одлука
• Већи проценат грађана
задовољних сарадњом
са општином

приједлог

(КМ)

2017.
Општина Зворник

20.000

5.7.3.

Информативни билтен општине
Зворник

Удружење грађана,
Локални дописници

20122017.

Општина Зворник
Предузетници оглашавање

• Анкета-повећање
процента
(добро)
информисаних грађана,
• Јавне
расправе-веће
учешће
грађана
у
доношењу одлука

Пројектни
приједлог

167

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гл. БиХ“ број:
6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, и 118/05), члана 2. и 6.
Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“ број: 124/11) и члана 26. и
43. Статута општине Зворник - пречишћен текст
(„Службени гласник Општине Зворник“, број: 3/2010),
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној 18.
априла 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПАРКИРАЊУ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овoм Oдлуком утврђују се услови, начин кориштења,
организација и начин наплате паркирања, те надзор
над паркирањем возила на јавним паркиралиштима на
подручју општине Зворник.
Члан 2.
Јавним паркиралиштем сматра се јавна саобраћајна
површина намијењена искључиво за заустављање и
паркирање возила.
Члан 3.
(1) Јавна паркиралишта могу бити стална и
привремена, општа и посебна.
(2) Стална јавна паркиралишта су паркиралишта на
којим се паркирање наплаћује током цијеле године.
(3) Привремена јавна паркиралишта су паркиралишта
на којим се паркирање наплаћује током привременог
регулисања саобраћаја, одређених манифестација и
слично.
(4) Општа јавна паркиралишта су дијелови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара и
друге површине посебно означене хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом у складу са прописима о
безбједности саобраћаја.
(5) Посебна јавна паркиралишта су површине и објекти
уређени и изграђени за паркирање возила, обиљежени
у складу са овом одлуком и прописима о безбједности
саобраћаја.
Члан 4.
(1) Управљање јавним паркиралиштима на којима се
врши наплата, опремање, обиљежавање и одржавање,
наплату и контролу паркирања обавља надлежна
служба Административне службе општине Зворник.
(2) Средства која се прикупе од накнаде за паркирање,
а приход су општине, користиће се за проширење броја
паркинг мјеста, изградњу нових паркиралишта и
објеката за паркирање, као и за друге сврхе у циљу
побољшања паркирања.
Члан 5.
(1) Јавна паркиралишта разврставају се у зоне

паркирања.
(2) Паркирање на јавном паркиралишту може бити с
ограниченим или неограниченим временом.
(3) Локације јавних паркиралишта на којима се врши
наплата, зоне, вријеме кориштења паркиралишта,
повлашћени услови паркирања, начин премјештања,
односно блокирања возила и организацијa наплате
паркирања утврђују се Правилником о јавним
паркиралиштима који доноси Начелник општине (у
даљем тексту: Правилник).
(4) Накнада за паркирање утврђује се Одлуком о
комуналним таксама.
Члан 6.
(1) Јавна паркиралишта морају бити означена
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о
безбједности саобраћаја на путевима.
(2) Јавна паркиралишта на којима се врши наплата
паркирања морају имати ознаку зоне, категорије возила
која се могу паркирати, цијене и начин наплате, као и
допуштеног времена паркирања.
II – НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 7.
(1) Уласком на паркинг мјесто, односно јавно
паркиралиште, корисник паркиралишта прихвата опште
услове прописане овoм Oдлуком.
(2) За коришћење јавног паркиралишта, гдје је
Правилником предвиђена наплата паркирања, корисник
је дужан да плати одговарајућу накнаду.
(3) Корисником паркиралишта сматра се возач или
власник возила који је евидентиран у одговарајућим
евиденцијама Министарства унутрашњих послова.
Члан 8.
(1) Наплата накнаде за паркирање на јавном
паркиралишту обавља се ручно, мобилним телефоном
или преко овлаштених продајних мјестима.
(2) Ручна наплата подразумијева плаћање накнаде за
паркирање куповином паркинг карте непосредно на
паркиралишту .
(3) Наплата мобилним телефоном подразумијева
плаћање накнаде за паркирање куповином паркинг
карте електронским путем у року од пет (5) минута од
доласка на паркиралиште те се за плаћено паркирање
не издаје потврда (паркинг карта).
(4) Наплата преко продајних мјеста подразумијева
плаћање накнаде за паркирање куповином паркинг
карте или претплатне карте на овлаштеном продајном
мјесту.
Члан 9.
(1) За ручну и наплату преко продајних мјеста користи
се паркинг карта.
(2) Паркинг карта садржи сљедеће податке: ознаку
зоне, ознаку општине Зворник и Управљача
паркиралишта, серијски број карте, датум, вријеме
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почетка паркирања, вријеме трајања паркирања,
висину накнаде јединичног сата паркирања.
(3) Паркинг карта за ручну наплату, те паркинг карта
купљена на овлаштеном продајном мјесту вриједи за
сва јавна паркиралишта зоне за коју је намијењена.
(4) Изглед паркинг карте и претплатне карте одређује
надлежна служба Административне службе општине
Зворник.
Члан 10.
Корисник паркиралишта мора купљену паркинг карту за
ручну наплату, те паркинг карту купљену на
овлаштеном продајном мјесту видљиво истакнути с
унутрашње стране вјетробранског стакла возила.
Члан 11.
(1) Продају карата и правилност коришћења
паркиралишта контролишу овлашћени радници
надлежне службе.
(2) Овлашћени радници су униформисани, носе видно
истакнуте службене легитимацијe и користе
одговарајућу техничку опрему која омогућава
провјеравање мјеста и времена паркирања,
регистарске ознаке возила и слично.
Члан12.
(1) За станаре улица на подручју зона у којима се
наплаћује паркирање и за правна лица које имају
сједиште унутар тог подручја увешће се повлашћени
услови паркирања у погледу трајања и цијене, за
највише 20% паркин мјеста тог подрчја или зоне.
(2) Ближе одредбе у погледу повлашћених услова
паркирања утврдиће се Правилником.
Члан 13.
(1) Право на повлашћену паркинг карту има физичка
особа (станар) која:
има пребивалиште или боравиште на подручју
на којем се наплаћује паркирање, што доказује
увјерењем Министарства унутрашњих послова о
адреси становања,
има возило регистровано на своје име, што
доказује важећом саобраћајном дозволом.
(2) Право на повлашћену паркинг карту има правна
особа која:
користи пословни простор на подручју на
којем се наплаћује паркирање, што доказује уговором о
закупу, односно изводом из земљишних књига о
власништву пословног простора;
има возило регистровано на име правног
лица, што доказује важећом саобраћајном дозволом.
(3) Ако корисник повлашћене паркинг карте за вријеме
њеног важења промијени возило за које је карта
издана, Управљач паркиралишта ће замијенити паркинг
карту, на корисников захтјев, новом паркинг картом.
Члан 14.
(1)Заинтересованом правном или физичком лицу, може
се одобрити резервисање одређеног броја паркинг
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мјеста. Износ накнаде за резервацију паркинг мјеста
утврдиће се Одлуком о комуналним таксама.
(2) Резервисати се може највише 10 % од укупног броја
паркинг мјеста једног паркиралишта.
Члан 15.
(1) За паркирање возила инвалида, осигурава се
одређени број паркинг мјеста на којима се не наплаћује
накнада за паркирање.
(2) Право коришћења мјеста за паркирање возила
инвалида остварују инвалидна лица која посједују знак
приступачности односно међународни знак инвалида, а
у складу са одредбама члана 29. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и
одредбама Правилника о начину обиљежавања возила
којим управља лице са оштећеним екстремитетима
(„Службени гл. Републике Српске“ број: 96/06, 57/07 и
62/10).
Члан 16.
(1) Наплате паркирања ослобођена су: службена
возила Административне службе општине, ватрогасна
возила, службена возила МУП - а и возила хитне
помоћи, док су у службеној употреби или за вријеме
интервенције, као и возила предузећа из области
комуналних дјелатности за вријеме интервенције у
отклањању кварова.
Члан 17.
Корисник јавног паркиралишта чини повреду одредаба
општих услова коришћења паркиралишта прописаних
овом Одлуком:
ако не плати коришћење паркинг мјеста,
ако не истакне паркинг карту или претплатну карту са
унутрашње стране вјетробранског стакла,
ако прекорачи допуштено вријеме паркирања,
ако не користи паркинг мјесто у складу са
хоризонталном
и
вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом.
Члан 18.
(1) На јавним паркиралиштима забрањено је:
паркирање на резервисаном паркинг мјесту, ометање
коришћења паркиралишта и др.
паркирање нерегистрованог возила,
остављање неисправног или хаварисаног возила,
односно прикључног возила без сопственог погона,
заузимање паркинг мјеста постављањем препрека или
ометање паркирања других возила,
прање и поправка возила и друге радње које доводе до
прљања или оштећења јавног паркиралишта,
заустављање и паркирање на начин којим се омета
остали саобраћај и прегледност осталих саобраћајних
површина.
(2) Паркирање теретних возила, трактора и аутобуса
забрањено је на свим јавним паркиралиштима.
(3) Паркирање возила из става 2. овог члана
дозвољено је само на посебним паркиралиштима која
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се одреде Правилником.
Члан 19.
(1) По утврђеном прекршају, односно учињеној повреди
општих услова, комунални полицајац односно радник
полиције издаје налог за премјештање или блокирање
возила.
(2) Начин и трошкови премјештања, односно
блокирања возила, утврдиће се Правилником.
Члан 20.
На јавним паркиралиштима на којима је уведена
наплата искључено је чување возила те одговорност за
настала оштећења или крађу.
III – НАДЗОР
Члан 21.
Надзор над провођењем ове одлуке врше:
општински орган надлежан за послове саобраћаја,
саобраћајни инспектор (члан 6., члан 11., члан 16.)
радници полиције (у складу са својим надлежностима),
комунална полиција (члан 3., члан 17. тачка. 4, члан 18.
став 1. тачка 2, 3, 4, 5, став 2. и члан 19.).
IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном од 40,00 КМ казниће се физичко
лице-возач или власник возила ако:
не плати накнаду за паркирање (члан 7.),
не користи јавно паркиралиште у складу са чланом 17.,
користи паркиралиште супротно одредбама члана 18.
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-33/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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накнада на име стварних трошкова из области
просторног уређења и грађења (у даљем тексту
накнаде).
Члан 2.
Ова Одлука се односи на следеће накнаде:
а) Накнада на име стварних трошкова поступка,
б) Накнада за исколчавања објекта,
в) Накнада за провјеру да ли су ископ и темељи објекта
изведени у складу за записником о исколчавању,
г) Накнада за издавања извода из просторно-планске
документације,
д) Накнада за издавање одобрења за уклањање
објекта,
ђ) Накнада за издавање увјерења да је објекат
изграђен прије првог аерофотограметријског снимања,
е) Накнада за издавање увјерења о цјеловитости
објекта,
ж) Накнада за издавање стручних мишљења по
захтјеву странке, из надлежности Одјељења,
з) Накнада за издавање увјерења да издати локацијски
услови нису промијењени,
и) Накнада за издавање рјешења о утврђивању
накнаде на уређење грађевинског земљишта и накнаде
за погодности-једнократна рента,
ј) Накнада за рад Комисије за технички преглед
објеката,
к) Накнада за издавања обавјештења о могућностима
изградње објекта, без извода,
л) Накнада за давање сагласности и формирање
парцеле.
Члан 3.
Накнаде су дужни да сносе подносиоци захтјева.
Члан 4.
а) Накнада на име стварних трошкова поступка се
одређује према табеларном прегледу у прилогу у
висини:

На основу члана 3. став 1. тачка к), члана 51. став 1.,
члана 52. став 5 и 6., члана 55., члана 57. став 2., члана
92. став 2 и 3., члана 101. став 2., члана 103. став 2. и
члана 125. став 3. Закона о уређењу простора и
грађењу ( "Службени гласник Републике Српске", број:
55/10) и члана 26. и 43. Статута општине Зворникпречишћен текст ("Службени гласник општине
Зворник", број: 3/10), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18.априла 2012. године, донијела
је

ОДЛУКУ

О НАКНАДИ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се висина и начин уплате
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а)

б)

в)

г)
д)
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за индивидуалне стамбене и
индивидуалне
стамбено-пословне
објекте бруто грађевинске површине
до 400м2 и вјерске објекте у урбаном
подручју града Зворника, насеља
Дивич, Каракај, Економија и Улице
за
инвидуалне
стамбене
и
индивидуалне
стамбено-пословне
објекте бруто грађевинске површине
до 400м2 и вјерске објекте у осталим
урбаним подручјима
за помоћне и сличне објекте у
урбаном подручју града Зворника,
насеља Дивич, Каракај, Економија и
Улице
за помоћне, господарске и сличне
објекте у осталим урбаним
подручјима
за објекте осим инвидидуалних
стамбених и стамбено-пословних
објеката бруто грађевинске површине
до 400м2, вјерских објеката и
помоћних објеката, накнада се
одређује
у
промилима
од
предрачунске вриједности, према
следећем:
-за све објекте површине од 401м2 до
750м2
-за све објекте површине од 751м2 до
1000м2
-за све објекте површине преко
1000м2
-за
све
инфраструктурноинвестиционе објекте (базне станице,
трафо станице и далеководе,
водоводну, канализациону и гасну
мрежу и слично)

72,00
КМ

54,00
КМ

45,00
КМ
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ж) Накнаду за издавање стручних мишљења по
захтјеву странке, из надлежности Одјељења, одређује
се у износу од
-комисија 50,00 КМ
-појединац 20,00 КМ.
з) Накнада за издавање увјерења да издати локацијски
услови нису промијењени одређује се у износу од 50,00
КМ.
и) Накнада за издавање рјешења о утврђивању
накнаде на уређење грађевинског земљишта и накнаде
за погодности-једнократна рента одређује се у износу
од 25,00 КМ.
ј) Накнада за рад Комисије за технички преглед
објеката одређује се према табеларном прегледу у
прилогу у висини:

45,00
КМ

0,5 ‰
1‰
2‰
2‰

б) Накнада за исколчавање објекта одређује се у
износу од 50,00 КМ.
в) Накнада за провјеру да ли су ископ и темељи
објекта изведени у складу за записником о
исколчавању одређује се у износу од 20,00 КМ.
г) Накнада за издавање извода из просторно-планске
документације одређује се у износу од
-инфраструктурни објекти 0,5 КМ/хектару
-остали објекти 25,00 КМ.
Напомена: накнада из тачке г) не може бити мања од
25,00 КМ.
д) Накнада за издавање одобрења за уклањање
објекта одређује се у износу од 50,00 КМ.
ђ) Накнада за издавање увјерења да је објекат
изграђен прије првог аерофотограметријског снимања
одређује се у износу од 50,00 КМ.
е) Накнада за издавање увјерења о цјеловитости
објекта одређује се у износу од 50,00 КМ.
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ВРСТА ОБЈЕКТА
Индивидуални стамбени објекти

Индивидуални
објекти

стамбено-пословни

Економски објекти
(помоћни)

Пословни објекти
управне зграде, угоститељски објекти,
хотели, мотели, трговине,
робне
куће,
услужно
занатство,
аутосервиси
и
механичарско
вулканизерске радионице

Привредни објекти
фабрике и производни погони

Објекти типа
магацинско
складишни
простор,стоваришта,отворене
настрешнице
Привремени монтажни објекти
Трафо станице и далеководи

Бензинске пумпе

БРУТО ПОВРШИНА (м2)
до 100 м2
од 100-150 м2
од 150-200 м2
од 200-300 м2
од 300-400 м2
преко 400 м2
до 100 м2
од 100-150 м2
од 150-200 м2
од 200-300 м2
од 300-400 м2
преко 400 м2
до 50 м2
од 50-100 м2
од 100-150 м2
од 150-200 м2
од 200-250 м2
од 250-350 м2
од 350-500 м2
преко 500 м2
до 50 м2
од 50-100 м2
од 100-150 м2
од 150-200 м2
од 200-250 м2
од 250-350 м2
од 350-500 м2
од 500-1000 м2
преко 1000 м2
до 150 м2
од 150-200 м2
од 200-250 м2
од 250-350 м2
од 350-500 м2
од 500-1000 м2
преко 1000 м2
до 100 м2
од 100-300 м2
од 300-500 м2
од 500-1000 м2
од 1000-1500 м2
преко 1500 м2
од 2-20 м2
преко 20 м2
до 250 Кw
од 250-640 Кw
преко 640 Кw
до 100 м3
од 100-200 м3

НАКНАДА ПО ЧЛАНУ (КМ)
50
70
100
120
150
200
60
80
120
150
180
250
40
50
60
70
80
100
120
150
60
80
100
120
150
200
250
300
350
80
100
120
150
200
250
300
50
80
100
120
150
200
50
70
100
200
300
200
250
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Објекти за колект. становање
са локалима у приземљу
Базне станице
Инфраструктурни објекти и
инфраструктуре

Службени гласник општине Зворник

фазе

од 200-300 м3
преко 300 м3
по стану
по локалу
по јединици
до 50 000 КМ
од 50 000-100 000 КМ
до 100 000-200 000 КМ
до 200 000-500 000 КМ
преко 500 000 КМ

Напомена: висина накнаде се односи по члану
Комисије.
к) Накнада за издавања обавјештења о могућностима
изградње објекта, без извода, одређује се у износу од
25,00 КМ.
л) Накнаду за давање сагласности и формирање
парцеле, одређује се у износу од 50,00 КМ.
Члан 5.
Накнада на име стварних трошкова поступка плаћа се у
поступку издавања локацијских услова, накнада за рад
Комисије за технички преглед објеката плаћа се у
поступку издавања одобрења за употребу, а остале
накнаде се плаћају приликом подношења захтјева
странака.
Уплата накнада се врши на рачун Административне
службе општине Зворник.
Члан 6.
Плаћања ових накнада, осим накнаде за рад Комисије
за технички преглед објеката, ослобођена је Општина
Зворник, лица чији су легални објекти оштећени или
уништени елементарним непогодама и лица која су
слабом материјалног стања, а која наведено доказују
потврдом надлежног органа.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о накнади стварних трошкова израде
локацијских услова, број: 01-022-25/2011 од
17.02.2011.године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-34/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник општине Зворник'' број 101/04 ,
42/05 и 118/05) члана 20. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (''Сл. гласник Републике
Српске'' број. 112/06) и члана 26. Статута општине

25. април 2012.
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Зворник-пречишћени текст (''Сл. гласник општине
Зворник'' број: 3/10) Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18. сприла 2012.године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА И
ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ ВАН УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА
ГРАДА ЗВОРНИКА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак
давања на привремено коришћење грађевинског
земљишта које је у општој употреби (јавне површине)
на простору насељених мјеста Каракај, Козлук, Дивич и
на осталом земљишту ван ужег урбаног подручја града
Зворника, у сврху постављања привремених монтажних
објеката-киоска и покретних тезги.
Члан 2.
Постављање монтажних објеката-киоска на свим
локацијама може се вршити само на основу
одговарајућих одобрења које издаје Одјељење за
просторно уређење.
Постављање монтажних киоска у насељеним мјестима
Дивич, Козлук и Каракај може се вршити само на
локацијама одређеним у графичком прилогу који је
саставни дио ове одлуке, а на осталом земљишту ван
ужег урбаног подручја на основу одговарајућих
одобрења које издаје Одјељење за просторно уређење.
Члан 3.
Монтажни киосци морају бити типски. Тип и модел
киоска одређује Одјељење за просторно уређење.
Власници постојећих киоска на предметним локацијама
морају исте замијенити типским у року од 9 мјесеци, а
уколико то не учине уговор се раскида и локација
додјељује лицитацијом.
Члан 4.
У монтажним киосцима се може обављати продаја
сљедећих производа:
-ситне индустријске, непрехрамбене робе намијењене
свакодневној потрошњи,
-дувана и дуванских прерађевина,
-љековитог биља,
-школског и канцеларијског материјала и прибора,
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-новина,часописа и сличних публикација,
-галантерије,бижутерије,базарске робе и играчака,
-парфимеријских и козметичких производа,
-филателије и прибора,
-цвијећа.
Члан 5.
Локације и услови за постављање покретних тезги
одређују се рјешењем о заузећу јавних површина које
издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Члан 6.
Локације за постављање монтажних киоска издаваће се
путем лицитације или на основу уговора о закупу
земљишта уколико се ради о земљишту које није
власништво Општине.
Члан 7.
Одлуку о спровођењу лицитације доноси Скупштина
општине.
Одлука из предходног става садржи:
-податке о земљишту,
-почетну цијену земљишта,
-начин и услови плаћања закупнине,
-вријеме и начин предаје у посјед.
Члан 8.
Оглас о спровођењу лицитације објављује се у
средствима јавног информисања, и то најмање 15 дана
прије лицитације.
Примјерак огласа истовремено се истиче на огласној
табли општине и мјесној заједници на чијем се
подручју налази грађевинско земљиште.
Члан 9.
Лицитацију проводи комисија коју именује Начелник
општине, а која се састоји од три члана.
Члан 10.
Лицитација се може одржати ако на њој учествују
најмање три понуђача.
Члан 11.
Учесници могу ставити приговор на поступак
лицитације Начелнику општине у року од 8 дана од
закључивања поступка лицитације.
Ако Начелник општине утврди да је приговор основан
поништиће лицитацију и поновити поступак.
Члан 12.
Ако не успије прва лицитација лицитација ће се
поновити , а ако не успије ни поновљена лицитација
земљиште ће се дати у закуп непосредном погодбом.
Члан 13.
Са најповољнијим понуђачем Начелник општине ће
закључити уговор о закупу земљишта.
Члан 14.
Локације за постављање покретних тезги ће се
издавати по поступку предвиђеном Одлуком о
комуналном реду.

25. април 2012.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања
у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-35/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 3., 5. и 24. Закона о Систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07), члана 10. И 84. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 119/08), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Скупштина општине Зворник, на сједници одржаној 18.
априла 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ У ЗВОРНИКУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању јавне предшколске васпитно
образовне установе у Зворнику број: 01-023-136/95 од
28.07.1995. године, („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/95 и 13/07),
у циљу допуне
дјелатности и усаглашавања дјелатности са Законом о
Систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07), Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 119/08), Законом о
класификацији дјелатности и регистру пословних
субјеката по дјелатностима у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 74/10) и
Уредбом о класификацији дјелатности Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
119/10), врше се измјене и допуне, и то:
Члан 6. мијења се и гласи:
„Основна (претежна) дјелатност јавне предшколске
васпитно образовне установе Дјечији Вртић „Наша
Радост“ у Зворнику је:
88.91 – дјелатности дневне бриге о дјеци, под којом се
подразумијевају дјелатности дневне бриге за
предшколску дјецу (обданишта и сл.) и дневне бриге за
ученике обухватајући дневну бригу за дјецу са
посебним потребама.
85.10 – предшколско образовање (претходи
образовању на првом нивоу).
Предшколско образовање је дефинисано као почетна
фаза организованог образовања, првенствено
организовано како би се мала дјеца упознала са
амбијентом школског типа, тј. како би се обезбиједио
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прелаз из кућне у школску средину.
У остваривању основне дјелатности, Дјечији Вртић
„Наша Радост“ има следеће задатке:
обезбјеђивање оптималних услова за
задовољавање дјечијих друштвених потреба;
- унапређивање статуса предшколске дјеце
у заједници у погледу општег развоја у свим
аспектима;
- унапређивање здравственог статуса дјеце,
тјелесног и менталног који ће убрзати развој дјеце;
- квалитетан и здрав породични одгој дјетета,
заснован на снажним везама са предшколским
институцијама и допуњавање
породичног одгоја
дјетета“.
Члан 2.
У члану 9. став 4. ријечи „Надзорни одбор“ бришу се.
Члан 3.
Досадашњи члан 13. брише се.
Досадашњи чланови 14. 15. и 16. постају чланови 13.
14. и 15.
Члан 4.
Досадашњи члан 14. који је постао члан 13. мијења се
и гласи:
„Управни одбор састоји се од пет чланова и то три
представника оснивача, један представник савјета
родитеља и један стручног особља Дјечијег Вртића.
Чланове Управног одбора именује Оснивач Дјечијег
Вртића у складу са Законом на мандатни период од
четири године“.
Члан 5.
Досадашњи чланови 16, 17, 18 и 19. бришу се.
Досадашњи члан 20. постаје члан 16.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-36/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана члана 5. и 12. Закона о Систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник – пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број 3/10), Скупштина општине
Зворник, на сједници одржаној 18.априла 2012. године,
донијела је

25. април 2012.

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ ОМЛАДИНЕ
ЗВОРНИК''
Члан 1.
Овом одлуком врше се измјене и допуне Одлуке о
оснивању ЈУ „Дом омладине Зворник'', број: 01-022171/09 од 17.09.2009. године („Службени гласник
општине Зворник“, број 13/09), у циљу допуне и
усаглашавања дјелатности са Законом о класификацији
дјелатности и регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број: 74/10) и Уредбом о
класификацији дјелатности
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 119/10).
Члан 2.
У Одлуци о оснивању ЈУ „Дом омладине Зворник''
број:01-022-171/09 од 17.09.2009. године („Службени
гласник општине Зворник“, број 13/09), члан 7. мијења
се и гласи:
''84.12 Регулисање дјелатности јавних установа које
обезбјеђују здравствену заштиту,
образовање,
културне услуге и друге друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања, (основна дјелатност)
59.14
Дјелатности приказивања филмова,
90.01
Извођачка умјетност,
90.02
Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности,
90.03
Умјетничко стваралаштво,
90.04
Рад умјетничких објеката.
Поред дјелатности из претходног става, које су од
јавног интереса, ЈУ ''Дом омладине Зворник'' обавља и
друге дјелатности које немају карактер дјелатности од
јавног интереса, а у непосредној су вези са обављањем
послова из основне дјелатности.
Остале дјелатности установе су:
46.19 Посредовање у трговини разноврсним
производима
47.19 Остала
трговина
на
мало
у
неспецијализованим продавницама
56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића
59.11 Производња филмова, видео филмова и
телевизијског програма
59.13 Дистрибуција филмова, видео филмова и
телевизијског програма
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп
(лизинг)
77.33 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг)
машина и опреме за канцеларије, обухватајући
рачунаре
77.29 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг)
осталих предмета за личну употребу и
домаћинство
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70.22

Савјетовање које се односи на пословање и
остало управљање
82.30 Организација састанака и пословних сајмова
74.30 Дјелатности преводилаца и тумача
82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале
специјализоване
канцеларијске
помоћне
дјелатности
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности
91.01 Дјелатности библиотека и архива
93.19 Остале спортске дјелатности''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-37/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 7. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана
42.Закона о заштити од пожара („Службени гласник
Републике Српске“, број: 6/09- пречишћен текст) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен
текст (''Службени Гласник општине Зворник'', број:
3/10), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ СТАРЈЕШИНЕ- КОМАНДИРА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЗВОРНИК
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање старјешине – командира
Професионалне ватрогасне јединице Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске, морају
испуњавати и посебне критеријуме утврђене овом
одлуком.
Критеријуми за именовање старјешине- командира су:
најмање VI стeпен стручне спреме техничког смјера,
положен испит за руководиоца акције гашења пожара.
Члан 3.
Старјешину – командира, на основу спроведеног јавног
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конкурса и приједлога Комисије за избор, именује
Скупштина општине Зворник, у складу са
критеријумима утврђеним овом одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина општине на
приједлог начелника општине.
Члан 4.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак,те лица која су упозната са
одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Административне службе општине
Зворник, а друга два члана лица која посједују стручно
знање у наведеној области.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном Гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-38/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (''Службени
Гласник Републике Српке'' број: 41/03), и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број:
3/10),Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
18.априла 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ СТАРЈЕШИНЕ – КОМАНДИРА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЗВОРНИК
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
старјешине – командира професионалне ватрогасне
јединице Зворник.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање старјешине командира професионалне
ватрогасне јединице Зворник, прописани су Одлуком
Скупштине општине Зворник о утврђивању критеријума
за избор и именовање старјешине – командира
професионалне ватрогасне јединице Зворник.
Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање старјешине –
командира професионалне ватрогасне јединице
Зворник објавиће се у ''Службеном гласнику Републике
Српске'' и једном дневном листу.
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Члан 4.
Поступак избора,укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс и предлагање кандидата,извршиће
Комисија за избор.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-39/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 7.Закона о министарским ,владиним и
другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 26.и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 18.
априла 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора Јавне установе
Дјечији вртић „ Наша радост“ Зворник.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови
утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске, морају
испуњавати и посебне критеријуме утврђене овом
одлуком.
Критеријуми за именовање директора су:
Висока стручна спрема просветне струке или виша
стручна спрема просветно-педагошке струке,
најмање три године руковођења у васпитно образовној
организацији.
Члан 3.
Директора на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Скупштина
општине Зворник, у складу са критеријумима утврђеним
овом одлуком.
Комисију за избор именује Скупштина општине на
приједлог начелника општине.
Члан 4.
У Комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за
који се спроводи поступак,те лица која су упозната са
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одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана службеници Административне службе општине
Зворник,а друга два члана лица која посједују стручно
знање у наведеној области.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-40/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (''Службени
Гласник Републике Српке'' број: 41/03) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 18.
априла 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе Дјечији вртић „ Наша радост“
Зворник.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „
Наша радост“
Зворник, прописани су Одлуком
Скупштине општине Зворник о утврђивању критеријума
за избор и именовање директора Јавне установе
Дјечији вртић „ Наша радост“ Зворник.
Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1.ове
одлуке је 15 дана од дана расписивања Јавног
конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе Дјечији вртић „ Наша радост“
Зворник објавиће се у ''Службеном гласнику Републике
Српске'' и једном дневном листу.
Члан 4.
Поступак избора,укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс и предлагање кандидата,извршиће
Комисија за избор.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник.“
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-41/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 58. Закона о буџетском системуПречишћени текст („Службени гласник РС“ број: 54/08,
126/08 и 92/09), члана 51. i 57. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник РС“ број 30/07i 29/10), члана 30. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник-Пречишћени текст („Службени
гласник општине Зворник“ број: 3/10), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 18. априла
2012. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ
ЗАДУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ
Члан 1.
У Одлуци о прихватању кредитног задужења за
финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада
Републике Српске врши суфинансирање , број: 01-022106/08 од 22.маја 2008. године („Службени гласник
општине Зворник“, број 08/08, 15/09 и 9/11) у члану 1
бришу се пројекти:
-Уређење пјешачке стазе – кредитно задужење
580.000,00 КМ,
-Гасификација јавних установа – кредитно
задужење 100.000,00 КМ,
-Остали пројекти - кредитно задужење 380.000,00
КМ.
За пројекат Реконструкција улица Светог Саве,
Карађорђеве, Вука Караџића и Трг Краља Петра –
кредитно задужење умјесто „1.700,000,00 КМ“ треба да
стоји „2.200.000,00 КМ“,
За пројекат изградња водоводног система у
подручју Зворник
сјевер-кредитно задужење
умјесто“1.140.000,00 КМ „треба да стоји „1.530.000,00
КМ“.
За пројекат изградња Дома културе – кредитно
задужење умјесто „100.000,00 КМ“ треба да стоји
„270.000,00 КМ“.
Члан 2.
Скупштина овлашћује Начелника општине да изврши
прерасподјелу средстава са пројеката који имају вишак
неискориштених средстава на пројекте који имају
мањак. У осталом дијелу основна одлука остаје
непромјењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине
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Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-42/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/11), а
након разматрања Приједлога одлуке о комуналним
таксама, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
Приједлог одлуке о комуналним таксама повлачи се са
29. редовне сједнице Скупштине
општине и задужује се начелник Одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и
начелник Одјељења за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, да заједно са предлагачима
амандмана усагласе наведени приједлог Одлуке и исти
доставе на разматрање на наредној сједници
Скупштине општине.
Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-43/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне
производње у општини Зворник за 2012. годину.
2. Саставни дио овог закључка је наведени Програм.
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-45/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
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ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
ОПШТИНИ ЗВОРНИК ЗА 2012. ГОДИНУ
УВОД
Овим програмом се дефинишу циљеви и уређују права
и поступак коришћења буџетских средстава
намјењених за подстицај и унапређење пољопривредне
производње на територији општине Зворник у
2012.години. Програмом се нарочито дефинишу: врсте
пољопривредне производње, општи и посебни услови
за остваривање права на новчане подстицаје, поступци
за њихово остваривање, висина и начин исплате
новчаних подстицаја, поступак утврђивања права,
органи надлежни за одлучивање и документација
потребна за остваривање подстицаја. Непосредни
подстицај развоју пољопривредне производње вршиће
се у области сточарства (тов стоке и производња
млијека), воћарства (нови засади коштичавог и
јагодичастог воћа), повртларства и пчеларства.
Непосредни подстицаји ће се остваривати у исплати
премија
пољопривредним
произвођачима
за
организовани облик остварене пољопривредне
производње.
Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се
огледати у стручним предавањима, посјете сајмовима и
додјелом признања и награда најуспјешнијим
пољопривредним произвођачима.
Oсновни циљ овог програма је унапређење
пољопривредне производње на подручју општине као и
други специфични циљеви који из њега произилазе:
- оријентација пољопривредних произвођача ка
робној производњи,
увођење
савремених
технологија
у
пољопривредним производњама,
- охрабривање пољопривредника за интезивирање
производње,
- повећање нивоа пољопривредне производње и
бруто производа општине,
- заштита нивоа пољопривредне производње због
нестабилности цијена,
- остваривање подстицаја пољопривредницима
који не могу остварити подстицаје Министрства,
због уситњености производње,
- стварање услова за нова радна мјеста у
примарној производњи,
- стварање сировинске основе за прехрамбену
индустрију и друго.
Укупна средства за унапређење пољопривредне
производње утврђена су Буџетом општине Зворник за
2012. годину (''Субвенција за развој пољопривреде''економски код 414100) у висини од 180.000КМ.
Средства подстицаја су намјењена пољопривредним
произвођачима који су регистровали пољопривредна
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газдинства у складу са законом. Број регистрованих
пољопривредних газдинстава почетком ове године је
око 1700 газдинстава.
2. ОПШТИ УСЛОВИ
Право на подстицајна средства у складу са овим
Програмом
остварују
сва
физичка
лицапољопривредни произвођачи, који имају пребивалиште
на подручју општине Зворник, односно који
пољопривредну производњу реализују на подручју
општине, и испуњавају опште услове:
- да су регистровали пољопривредна
газдинства у складу са законом,
- да су извршили плаћање обавеза за противградну
заштиту (1,5 КМ/ha) за укупну регистровану
површину обрадивог земљишта у посједу,
- да поднесу захтјев и документацију
прописану овим програмом.
Поред прописане документације утврђене за
сваку врсту подстицаја, корисник подноси и општу
документацију, и то:
- фотокопију личне карте,
- фотокопија текућег рачуна код пословне
банке у Републици Српској,
- потврда о регистрацији газдинства издата од
стране АПИФ-а,
- доказ о плаћању накнаде за противградну заштиту.
Максималан износ подстицаја који се може одобрити
носиоцу пољопривредног газдинства у току године, на
основу свих врста постицаја, утврђује се у висини до
2.000 КМ.
Изузетно, максималан износ подстицаја може бити
већи, а максимално 3000КМ за држање музних грлакрава.
3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ
Утврђивање права на остваривање подстицаја врше
овлаштени стручни сарадници за пољопривреду.
Корисник подноси Захтјев за остваривање подстицаја
на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру
општине у којем је наведена потребна документација
неопходна за остваривање права на различиту врсту
подстицаја.
У законском року овлаштени стручни сарадници ће на
лицу мјеста у присуству подносиоца извршити провјеру
испуњености услове за остваривање права на
подстицај за пријављену производњу, те уколико
подносилац испуњава потребне услове утврђене овим
програмом, доноси се закључак о исплати новчаних
средстава.
У случајевима гдје се записнички констатује да
подносилац захтјева не испуњава један или више
прописаних услова предвиђених програмом, доноси се
закључак о одбацивању захтјева.
Појединачни акт којим се одобравају средства
подстицаја обавезно садржи: име и презиме корисника,
мјесто становања, ЈМБГ, врста подстицаја, износ по
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јединици мјере, количина производње, укупан износ
подстицаја, назив банке, жиро рачун корисника и датум
записника када је комисија утврдила право на
остваривање подстицаја.
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на његов
текући-текући рачун код пословне банке у Републици
Српској.
4. СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА
Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на
територији општине, расположиве капацитете, пласман
ових средстава у претходној години и интерес
пољопривредника, укупна средства се оквирно
планирају пласирати на следећи начин:
- Подстицај за сточарство
110.000
- Подстицај за воћарство 26.000
- Подстицај за повртларство
6.000
- За развој пчеларства
8.000
- Остале активности
30.000
Укупно (КМ)
180.000
5. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ
У овом одјељку се дефинишу врсте и висина
подстицаја и услови за остваривање права на
подстицај, као и оквирни износ средстава за одређену
врсту општинских подстицаја.
5.1 СТОЧАРСТВО
Сточарство својим производним капацитетима и
тржишним могућностима има перспективу да постане
једна од окосница пољопривредне производње уопште,
поготово имајући у виду да за себе веже читав низ
различитих грана које се наслањају на ову врсту
производње. Подстицаји у сточарству се односе на тов
јунади и свиња, подстицаји узгоја приплодних јуница и
производњу млијека (држање музних крава). Ова
област је посебно интересантна јер непосредно за себе
веже и производњу сточне хране.
Овим програмом се посебна погодност даје
производњи млијека кроз подстицаје за држање музних
грла и узгоја приплодних јуница. Овај облик
пољопривредне производње је ''дугорочан'' заснован на
вишегодишњој производњи у односу на тов стоке који је
периодичан.
5.1.1 Премија за тов јунади
Право на регрес за производњу товне јунади имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
утове минимум 5 (пет) грла у турнусу са најмањом
излазном тежином од 450 кг.
Товна грла у моменту сачињавања записника морају
имати најмању тјелесну масу од 300 кг, те да су
приближно исте старосне доби.
Висина регреса по товном грлу износи 100КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-копија пасоша за свако грло са бројем ушне
маркице,
Планирана средства за ову врсту премија износе

25. април 2012.

30.000 КМ.
5.1.2 Премија за држање музних грла-крава
Право за остваривање премије за држање музних
грла-крава имају носиоци пољопривредног газдинства
који у току године имају најмање 3 (три) музне краве и
закључен уговор о организованом откупу млијека са
регистрованим откупљивачем или прерађивачем
млијека.
Висина регреса по музном грлу износи 150КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-копију уговора о организованом откупу млијека,
-копију млијечног картона за свако музно грло.
Планирана средства за ову врсту премија износе
40.000 КМ.
5.1.3 Премија за узгој приплодних јуница
Право за остваривање премије имају носиоци
пољопривредног газдинства који одгаје најмање двије
приплодне јунице (уз услов да су код њих отељене и да
је утврђена стеоност).
Висина регреса по једном грлу износи 200КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-Копију пасоша приплодног грла са бројем
ушне маркице и идентификационим бројем мајке,
-Копије потврда о В.О. и утврђеној стеоности
јунице.
Планирана средства за ову врсту премија износе
10.000 КМ.
5.1.4 Премија за узгој товних свиња
Право на регрес за производњу товних свиња имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
утове минимум 20 грла у турнусу са најмањом
излазном тежином од 100 кг.
Товне свиње у моменту сачињавања записника морају
имати најмању тјелесну масу од 60 кг, те да су
приближно исте старосне доби.
Висина регреса по товном грлу износи 20 КМ.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
-потврда о извршеној вакцинацији са бројем
ушне маркице.
Планирана средства за ову врсту регреса износе
30.000 КМ.
5.2. ВОЋАРСТВО
Агроклиматски услови за производњу јабучастог и
коштичавог воћа на територији општине су веома
повољни па због велике тражње на ширем тржишту
треба подстаћи подизање нових савремених засада јер
су стари дијелом уништени, запуштени или престали да
рађају. У производњи овог воћа не постоји локални
организован откуп и прерађивачи са којима би се
обезбедио сигуран пласман.
Производња јагодичастог воћа на подручју општине
има дугу традицију због идеалних агроклиматских и
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економских услова. Ова производња има потенцијал да
оствари високи профит због извозне орјентације, а
значајна је и што увећава запосленост у руралном
подручју јер захтјева ангажовање сезонске радне снаге.
У задње три године у општини Зворник
пољопривредници су кроз подстицај општине
остварили нових засада коштичавог воћа у количини
20.000 садница. Обзиром да се ради о „трајним
засадима“ на којима се остварује дугогодишња
производња и приходи, воћарству се поклања посебна
пажња.
5.2.1 Јабучасто, коштичаво и језграсто воће
Право на подстицаје за засаде воћњака имају носиоци
пољопривредног газдинства који у току године подигну
нове засаде воћњака са минимално 100 садница;
шљиве, јабуке, крушке, вишње, брескве, кајсије и
језграстог воћа.
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог дистрибутера
и имати декларацију о квалитету издату од
произвођача а садња мора бити обављена у складу са
агротехничким роковима и стандардном агротехником.
Висина подстицаја износи 4,00 КМ по садници.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- рачун о набавци садног материјала,
- декларацију садног материјала,
- фотокопију посједовног листа или уговор о
закупу земљишта.
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
20.000 КМ.
5.2.2 Јагодичасто воће
Право на подстицаје за засаде јагодичастог воћа имају
носиоци пољопривредног газдинства који у току године
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде, боровнице
или рибизле, на минималној поврини 0,10 ха. У ову
групу спадају и засади љешника.
Садни материјал мора бити набављен од
регистрованог произвођача или његовог дистрибутера
и имати декларацију о квалитету издату од
произвођача а садња мора бити обављена у складу са
агротехничким роковима и стандардном агротехником.
Висина подстицаја износи 2.000 КМ по хектару
засађене површине.
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу
документацију:
- рачун о набавци садног материјала,
- декларацију садног материјала,
- фотокопију посједовног листа или уговор о
закупу земљишта.
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
6.000 КМ.
5.3. ПОВРТЛАРСТВО
Земљорадничке задруге су у сарадњи са
пољопривредницима последњих година приступиле
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организованој производњи краставаца корнишона, који
се након откупа пласира прерађивачким капацитетима
на домаћем и ино-тржишту.
5.3.1 Производња краставаца корнишон
Право на регрес за производњу краставаца корнишона
ће
остварити
30
носилаца
регистрованог
пољопривредног газдинства који буду имали највећу
производњу и исту предају откупљивачу производње земљорадничкој задрузи, преко које врше пласман
производње.
Висина регреса по једном произвођачу је 200КМ.
Податке о произведеним и предатим количинама
достављају откупљивачи на крају бербе, са подацима:
презиме и име произвођача, мјесто становања, ЈМБГ,
копија откупног листа са предатим количинама, копију
личне карте и копију текућег рачуна.
Комисија на основу података откупљивача одређује
списак произвођача који остварују право на ову врсту
подстицаја.
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе
6.000 КМ.
5.3.2 Средства за подстицај развоја пчеларства
У циљу поспјешивања и унапређења пчеларске
производње
на
подручју
општине
Зворник
пољопривредним
произвођачима
„пчеларима“
додијелиће се премија у износу 5КМ по једном друштву
(кошници). Ова средства ће се користити на основу
претходно достављених захтјева власника пчелињака
који имају између 20-49 друштава (кошница), односно
они који због недовољног броја друштава не могу
остварити премију код Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске. По
поднијетим
захтјевима
рјешаваће
се након
упоређивања спискова пчелара које ће удружење
багрем доставити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде, тако да они произвођачи
који буду на захтјеву удружења пчелара ''Багрем'' неће
моћи остварити општински подстицај, као и чланови
њиховог домаћинства. Корисник уз захтјев, поред
основне документације прилаже изјаву о броју пчелињи
друштава у посједу. Планирана средства за подстицај
пчеларству су у износу од 8.000 КМ.
6. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ
У посредне подстицаје развоју пољопривредне
производње планирају се провести активности: додјеле
награда за најуспјешније пољопривреднике по
областима производње са подручја општине Зворник,
те штампање потребних материјала и финансирање
стручних предавања и посјете сајмовима за
пољопривредне произвођаче са подручја општине.
6.1 Награде најуспјешнијим пољопривредницима
У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних
произвођача који у текућој години остваре највећу
производњу и приносе, планирају се уручити признања
и новчане награде у појединачном распону од 100-300
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КМ, у више области пољопривредне производње.
Награде ће се додјелити на манифестацији избора
најуспјешнијих пољопривредних произвођача општине
Зворник, која ће се одржати на крају календарске
године, а на основу одлуке Комисија састављена од
стручних сарадника за пољопривреду и представника
земљорадничких задруга.
Средстава
за
награде
најуспјешнијим
пољопривредницима за 2012. планирана су у висини
6.000КМ.
6.2 Остале активности
Трошкови
штампања материјала, реализовање
стручних предавања и посјете сајмовима планирају се у
износу 4.000КМ.
Стручна предавања за пољопривреднике ове године ће
се организовати по циљним групама, сточаре воћаре,
ратаре, произвођаче млијека, пчеларе. Пољопривредни
произвођачи ће на пригодан начин бити упознати са
одредбама
Правилника
о
подстицајима
за
пољопривредну производњу на нивоу општине и
Републике Српске (министарства), у 2012.години.
Овим програмом планирају се и средства резерве и
средства испитивања киселости и санирање
пољопривредног земљишта. Утрошак ових средстава
вршиће се на основу посебне одлуке Начелника. Ова
средства планирана су у висини 20.000КМ.
7. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
По искориштењу планираних средстава за различите
рб

Врста подстицаја

А. Непосредни подстицаји
Тов јунади
Музне грла (краве)
Узгој приплодних јуница
Тов свиња
А.1 Укупно сточарство
5.2.1
Нови засади јабучастог, коштичавог и
језграстог воћа
5.2.2
Нови засади јагодичастог воћа
А.2 Укупно воћарство
5.3.1
Повртларство, производња
краставаца корнишон
5.3.2
Развој пчеларства
А.3 Повртларств. и пчеларство
Укупно I (1.1+1.2+1.3)
150.000
Б. Посредни подстицаји и активности
Награде за 30 најуспјешнијих
6.1
пољопривредних произвођача
Штампање
материјала,
стручна
6.2
предавања, посјете сајмовима
Резерва и испитивање киселости
6.3
земљишта
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Мин.
количина

врсте подстицаја до висине утврђене овим програмом,
Начелник
општине
може
одлуком
вршити
преусмјеравање средстава, са позиција које нису
искориштене, ако се за већ искориштене врсте
подстицаја искаже интерес подношењем захтјева
корисника.
8. ПРИМЈЕНА ПРОГРАМА
У
циљу
транспарентности и
информисања
потенцијалних корисника, овај програм ће се доставити
свим земљорадничким задругама на подручју општине,
мјесним уредима, а биће доступан и на огласној табли
Општине за цио период његове примјене. Програма ће
се доставити локалним радио станицама а биће
доступан и на сајту општине.
Примјена овог Програма у смислу подношења захтјева
за остваривање подстицаја почиње од 15.априла и
трајаће закључно са 30. новембром 2012.године.
Захтјеви пољопривредника који стекну право на
остваривање подстицаја утврђених овим програмом, а
захтјев поднесу у децембру 2012.године рјешаваће се у
наредној години.
9. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
Табеларни преглед Плана коришћења буџетских
средстава за унапређење пољопривредне производње
у 2012.години

Премија (КМ)
ј.м.

по ј.м.

Планирани
обим јединица

5
3
2
20

ком.
ком.
ком.
ком.

100
150
200
20

300
267
50
1.500

100

садница

4

5.000

0,1ха

0,1ха

200

30

200

30

5

1.600

30 највећих
20-49

кошница

Планирана
средства
(КМ)
30.000
40.000
10.000
30.000
110.000
20.000
6.000
30.000
6.000
8.000
14.000

6.000
4.000
20.000
Укупно II

СВЕ УКУПНО I + II

25. април 2012.

30.000
180.000
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- Овај програм усвојен је на сједници Скупштине
општине Зворник, одржаној 18.априла 2012. године.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм утрошка намјенских средстава
посебних намјена од водних накнада.
2. Саставни дио овог закључака је наведени Програм .
3. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-46/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

ПРОГРАМ

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ОД ВОДНИХ НАКНАДА
Тачка 1.
Средства која се дозначавају општини Зворник по
основу водних накнада из члана 189. Закона о водама,
а која се воде на рачуну посебних намјена Буџета
општине Зворник, (планирана у 2012.години и
неутрошена из претходне године), у висини 250.000КМ,
утрошиће се у складу са чланом 195. поменутог Закона
и овим програмом.
Тачка 2.
Средства из тачке 1. овог програма утрошиће се
намјенски за финансирање:
а) куповине земљишта за зоне санитарне заштите
Изворишта питке воде: ''Тилића Ада'', ''Зелиње'' и
''Сопотник'', и других изворишта питке воде који су у
употреби а власништво су општине Зворник.
б) Уређења корита ријека: Златице, Хоче, Сапне и
Дрине у урбаним подручијима и чишћења водотока
изван урбаног подручја у циљу заштите обрадивог
земљишта од ерозије.
Трошковне буџетске позиције су утврђене у Одјељењу
за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја и
у Служби Цивилне заштите општине Зворник.
Тачка 3.
За сва изворишта питке воде наведена у тачки ''а''. овог
програма урађени су законом обавезне одлуке ''зоне
санитарне заштите'', које је прихватила Скупштина
општине у 2009.години.
Тачка 4.
Овај програм ће се доставити на сагласност

Републичкој Агенцији за воде обласног ријечног слива
''Сава'' и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Владе РС
Тачка 5.
Након прихватања Програма утрошка средстава од
стране Министарства, стручне службе општине Зворник
приступиће реализацији куповине земљишта, у складу
са Законом, након чега ће се за куповину конкретног
земљишта, прописана документација
доставити
Агенцији за воде и надлежном Министарству, на
сагласност.
Тачка 6.
Локације, предмјер, обим и предрачун радова из тачке
''б''. утврдиће стручна лица Одјељења за стамбенокомуналне
послове
и
послове
саобраћаја
Административне службе општине Зворник и исти се
достављају на сагласност Агенцији за воде, након чега
се може покренуту поступак на извођењу радова
уређења ријечних корита и водотока.
Овај Програм усвојила је Скупштина општине Зворник
на 29. редовној сједници одржаној 18.априла
2012.године.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), а након разматрања
Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
именовање директора Јавне установе Дјечији вртић
„Наша радост“ Зворник, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18.априла 2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине задужује Управни одбор Јавне
установе дјечији вртић „Наша радост“ Зворник да
изврши измене свог Статута, стим да се код услова за
избор и именовање дирктора установе као услов
предвиди једино висока стручна спрема одговарајућег
смјера и да се кориговани статут
достави на
сагласност Начелнику општине.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-44/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Дом
здравља'' Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-47/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе
Рекреативно-спортски центар '''Зворник'' Зворник за
2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-48/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Дјечији
вртић ''Наша радост'' Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-49/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст

25. април 2012.

(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Народна
библиотека и музејска збирка'' Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-50/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Извјештај о раду Јавне здравствене установе
Апотека'' Звезда'' Зворник за 2011.годину, није усвојен.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-51/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Центар
за социјални рад'' Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-52/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
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Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ''Дом
омладине Зворник'' Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-53/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке организације
општине Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-54/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Професионалне
ватрогасне јединице општине Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-55/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

25. април 2012.

На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне установе ’’Дом за
стара лица'' Зворник за 2011.годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-56/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), а након разматрања
Извјештаја о раду и пословању АД „Зворник стан“
Зворник за 2011.годину, Скупштина општине Зворник
на сједници одржаној 18.априла 2012. године, донијела
је

ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине задужује Начелника општине да
покуша изнаћи дугорочно рјешење гријања у граду
Зворнику.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-57/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду и пословању АД''Зворник
стан'' Зворник за 2011. годину.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-58/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању АД ''Водовод и
Комуналије'' Зворник за 2011. годину
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-59/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању криминалитета, ЈРМа и безбједности саобраћаја на подручју општине
Зворник за период 01.01.-31.12.2011. године.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-60/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација o раду пословне зоне ''Јадар''
у Каракају.

25. април 2012.

2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-61/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација o стању улица и тротоара,
хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације
са приједлогом мјера.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-62/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација o стамбеном збрињавању
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-63/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација o стању водоснабдјевања на
подручју општине Зворник, као и пружању других
комуналних услуга.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-64/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација o судским споровима у којима
је општина тужена или тужилац.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-65/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10 ) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник-пречишћен текст
(''Службени
гласник
општине
Зворник'',
број:3/11),Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 18.априла 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација o организованости,
опремљености и функционисању Цивилне заштите на
подручју општине Зворник.
2. Овај закључак објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-66/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.

25. април 2012.

Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Гаврић
(Драгутина) Петра из Зворника, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 18. априла 2012. године
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Гаврић (Драгутинa) Петра из
Зворника, Насеље Улице бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 498/20 зв. „Улице” њива у површини од
581 м², уписана у зк.ул.бр. 640 К.О. Челопек са правом
власништва Стојкић (жена Анђелкова) Босиљка из
Зворника, Челопек бб са дијелом 1/6, Стојкић (Анђелко)
Периша из Зворника, Челопек бб са дијелом 1/6,
Стојкић (Анђелко) Бранко из Зворника, Челопек бб са
дијелом 1/6, Стојкић (Анђелко) Милан из Зворника,
Челопек бб са дијелом 1/6, Стојкић (Анђелко) Ангелина
из Зворника, Челопек бб са дијелом 1/6 и
Општенародна имовина са дијелом 1/6 по старом
операту, коме по новом катастарском операту одговара
земљиште:
- к.п. бр. 2828/375 зв. „Улице” њива 6. класе у површини
од 581 м², уписана у п.л. бр.77 К.О. Челопек као посјед
ДС: АД „АГРОПРОМ” Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.743,00
КМ(хиљадуседамстотиначетрдесеттриконвертибилнем
араке) у корист Општине Зворник на жиро рачун бр.
555-006-00001655-94, код Нове Банке Зворник у року од
15 (петнаест) дана од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грђење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Подручна јединица
Зворник, Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове извршиће укњижбу права власништва и
упис права посједа у корист Гаврић (Драгутинa) Петра
из Зворника, Несеље Улице бб са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа.
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5. Трошкови овог поступка износе од 150,00
(стотинупедесетконвертибилнихмарака) КМ и уплаћују
се на жиро рачун број 5550070022517643 Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове Бања
Лука.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 28.04.2011. године, Гаврић (Драгутина)
Петар из Зворника-Насеље Улице бб затражио је да му
се на основу члана 47. става 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, утврди право
власништва на земљишту наведеном у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је изградио
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 8 К.О. Челопек,
- земљишно књижни извадак број 640 К.О. Челопек.
- накнадне локацијске услове број 04-364-39/2011 од
18.04.2011. године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-39/2011.
године од 09.05.2011. године као и њихова допуна од
02.09.2011. године, процијена тржишне вриједности
земљишта из тачке 1. диспозитива овог рјешења
сталног судског вјештака грађевинске струке и одржана
је усмена расправа на лицу мјеста 23.12.2011. године о
којој је сачињен записник. Усменој расправи су
приступили подносилац захтјева, стручни сарадник за
геодетске
послове,
стручни
сарадник
за
административне послове и службено лице које води
поступак. Представник Правобранилаштва Републике
Српске-Сједиште замјеника у Бијељини није приступио
усменој расправи изостанак није правдао уредно
позван на исту. АД „АГРОПРОМ” Зворник је својим
писаним поднеском бр.29/10 од 30.08.2010. године
истакао да се противи легализацији бесправно
изграђених објеката у Насељу Улице из разлога што је
рјешењем СО-е Зворник изузето земљиште уз накнаду
која није исплаћена ни до дана писања поднеска, а да
расправама
неће
приступати
из
разлога
економичности.
Орган водитељ поступка је поставио привременог
заступника, адвоката Лазаревић Радивоја из Зворника,
Стојкић (жена Анђелкова) Босиљки из Зворника,
Челопек бб, Стојкић (Анђелко) Периши из Зворника,
Челопек бб, Стојкић (Анђелко) Бранку из Зворника,
Челопек бб, Стојкић (Анђелко) Милану из Зворника,
Челопек бб, Стојкић (Анђелко) Ангелини из Зворника,
Челопек бб, својим закључком број 21.21/475-18/11 од
01.03.2012. године и од истог узео на записник изјаву
12.03.2012. године.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
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исправе које су прибављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта од 2001. године,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Улице и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Улице („Службени гласник
Општине Зворник”, број 12/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 468,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-18/11
од 29.12.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађевинске струке Радовић
Миње за процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта, приликом које је узео у обзир чињеницу да у
вријеме додјеле грађевинске парцеле нису имале
урађене приступне путеве, елетроинсталацију,
водовод, канализацију и установио у свом налазу да
цијена 1 м² у зони у којој је саграђена породично
стамбена зграда подносиоца захтјева износи 3,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе,
- да земљиште које је предмет захтјева представља
само дио земљишта које је од физичких лица уписаних
у тачци 1. диспозитива овог рјешења одузимано за
потребе Земљорадничке задруге Зворник крајем
педесетих и почетком шездесетих година Двадесетог
вијека,
- да орган водитељ поступка није путем Матичне
службе Одјељења за опште послове Општине Зворник
пронашао наследнике Стојкић (жена Анђелкова)
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Босиљке из Зворника, Челопек бб, Стојкић (Анђелко)
Перише из Зворника, Челопек бб, Стојкић (Анђелко)
Бранка из Зворника, Челопек бб, Стојкић (Анђелко)
Милана из Зворника, Челопек бб, Стојкић (Анђелко)
Ангелине из Зворника, Челопек бб,
- да је предметно земљиште од успоставе Катастра
земљишта уписано као ДС: Земљорадничка задруга
Зворник све до 2003. године када је на основу
Самоуправног споразума бр. 455/12-89 од 26.10.1989.
године уписано као ДС: АД „АГРОПРОМ” Зворник,
- да је подносилац захтјева трошкове усмене расправе
одређене закључком органа водитеља поступка на
истој
у
износу
од
150,00
(стотинупедесетконвертибилнихмарака) КМ уплатио на
жиро рачун истог у остављеном року.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту
друштвене односно државне својине које је користила
Земљорадничка задруга Зворник у вријеме уласка у
посјед подносиоца захтјева а да имовина истих сходно
члану 48. Закона о пољопривредним задругама
(„Службени гласник Републике Српске”, број 73/08,
106/09 и 78/11) се уписује као својина локалне
самоуправе (општина и град) и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже општина.
Ово рјешење не дира у права земљишно књижних
власника и њихових потомака везано за Закон о
реституцији кад буде донешен.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1.Гаврић (Драгутина) Петру из Зворника-Насеље
Улице,
2. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
3.Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијељини,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности)
6. У спис,
7. а/а.

25. април 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-26/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Ерић (Вукашина)
Јеленка из Зворника, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 18. априла 2012. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Ерић (Вукашина) Јеленка из
Зворника, Насеље Улице бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 674/38 зв. „Улице” њива у површини од
502 м², уписана у зк.ул.бр. 503 К.О. Челопек са правом
власништва Савић (Анто) Миладин из Зворника,
Челопек бб са дијелом 1/5, Савић (Анто) Цвјетко из
Зворника, Челопек бб са дијелом 1/4, Савић (Анто)
Миладин из Зворника, Челопек бб са дијелом 1/4,
Савић (Анто) Душан из Зворника, Челопек бб са
дијелом 1/20, Општенародна имовина са дијелом 1/5,
Савић (Цвјетко) Бошко из Зворника, Челопек бб са
дијелом 1/15, Савић (Цвјетко) Ђорђе из Зворника,
Челопек бб са дијелом 1/15, Савић (Цвјетко) Томо из
Зворника, Челопек бб са дијелом 1/15, Стевановић
(Владимир) Бјелка из Зворника, Челопек бб са дијелом
1/120, Стојкић (Владимир) Дара из Зворника, Челопек
бб са дијелом 1/120, Савић (унук Владимира) Анто из
Зворника, Челопек бб са дијелом 1/40, Спасић (унука
Владимира) Госпа из Зворника, Челопек бб са дијелом
1/360, Савић (унука Владимира) Слађана из Зворника,
Челопек бб са дијелом 1/360 и Савић (унука
Владимира) Владанка из Зворника, Челопек бб са
дијелом 1/360 по старом операту, коме по новом
катастарском операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 2833/25 зв. „Улице” њива 6. класе у површини
од 502 м², уписана у п.л. бр.77 К.О. Челопек као посјед
ДС: АД „АГРОПРОМ” Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.757,00
КМ(хиљадуседамстотинапедесетседамконвертибилних
марака) у корист Општине Зворник на жиро рачун бр.
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555-006-00001655-94, код Нове Банке Зворник у року од
15 (петнаест) дана од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грђење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Подручна јединица
Зворник, Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове извршиће укњижбу права власништва и
упис права посједа у корист Ерић (Вукашинa) Јеленка
из Зворника, Несеље Улице бб са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа.
5. Трошкови овог поступка износе од 150,00
(стотинупедесетконвертибилнихмарака) КМ и уплаћују
се на жиро рачун број 5550070022517643 Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове Бања
Лука.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 23.11.2011. године, Ерић (Вукашин)
Јеленко из Зворника-Насеље Улице бб затражио је да
му се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске,
утврди право власништва на земљишту наведеном у
тачки 1. диспозитива овог рјешења на коме је изградио
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 8 К.О. Челопек,
- земљишно књижни извадак број 152 К.О. Челопек.
Накнадно је доставио накнадне локацијске услове број
04-364-172/2010 од 31.12.2011. године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-126/2011.
године од 12.12.2011. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 27.12.2011.
године о којој је сачињен записник. Усменој расправи су
приступили подносилац захтјева, стручни сарадник за
геодетске
послове,
стручни
сарадник
за
административне послове и службено лице које води
поступак. Представник Правобранилаштва Републике
Српске-Сједиште замјеника у Бијељини није приступио
усменој расправи изостанак није правдао уредно
позван на исту. АД „АГРОПРОМ” Зворник је својим
писаним поднеском бр.29/10 од 30.08.2010. године
истакао да се противи легализацији бесправно
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изграђених објеката у Насељу Улице из разлога што је
рјешењем СО-е Зворник изузето земљиште уз накнаду
која није исплаћена ни до дана писања поднеска, а да
расправама
неће
приступати
из
разлога
економичности. Орган водитељ поступка је на уменој
расправи дана 03.01.2012. године, узео изјаву од Савић
(Миладин) Мила сина Савић (Анто) Миладина који је
уписан као сувласник на земљишту које је предмет
захтјева а истој је непозван приступио. Орган водитељ
поступка је такође заказао и одржао усмену расправу
дана 07.02.2012. године, због узимања изјава о
земљишту које је предмет захтјева, од сувласника
односно њихових потомака уписаних у зк.ул. бр. 503
К.о. Челопек. Наведеној расправи од лица која су
примила позив, тј. која су пронађена на адресема
наведеним у зк.ул. бр. 503 К.о. Челопек, су приступили
само Савић (Цвјетко) Бошко и Савић (Цвјетко) Ђорђо,
изостанак са исте нису правдали Стојкић (Владимир)
Дара и Савић (унук Владимира) Анто, позив уредно
запримили. Савић (Анто) Цвјетку из Зворника, Челопек
бб, Савић (Анто) Душану из Зворника, Челопек бб,
Савић (Цвјетко) Тому из Зворника, Челопек бб,
Стевановић (Владимир) Бјелки из Зворника, Спасић
(унука Владимира) Госпи из Зворника, Челопек бб,
Савић (унука Владимира) Слађани из Зворника,
Челопек бб и Савић (унука Владимира) Владанки из
Зворника, Челопек бб, овај орган је закључком број
21.21/475-45/11 од 23.02.2012. године, поставио
привременог заступника, адвоката Лазаревић Радивоја
из Зворника, јер именоване није пронашао на адресама
наведеним у земљишно књижном улошку, од кога је
узео на записник изјаву 02.03.2012. године.
Увидом у записнике са усмених расправа и у друге
исправе које су прибављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Улице и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Улице („Службени гласник
Општине Зворник”, број 12/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 318,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,

190

Број 5

Службени гласник општине Зворник

- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-45/11
од 04.01.2012. године о одређивању вјештака
грађевинске струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Симанић Властимир из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на одређивање вјештака
грађевинске струке Симанић Властимира за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта, приликом које је узео у обзир чињеницу да у
вријеме додјеле грађевинске парцеле нису имале
урађене приступне путеве, елетроинсталацију,
водовод, канализацију и установио у свом налазу да
цијена 1 м² у зони у којој је саграђена породично
стамбена зграда подносиоца захтјева износи 3,50 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе,
- да је Савић (Анто) Миладин за одузето земљиште у
корист тадашње задруге добио замјенско земљиште за
свој идеални дио,
- да су Савић (Цвјетко) Бошко и Савић (Цвјетко) Ђорђо
изјавили да је њиховом оцу идеални дио на земљишту
и њима одузет без накнаде,
- да је предметно земљиште од 1959. године уписано у
стари катастар на име Земљорадничке задруге Зворник
од када је у посједу исте односно њених правних
следника све док није додијељено подносиоцу захтјева,
- да је подносилац захтјева трошкове усмене расправе
одређене закључком органа водитеља поступка на
истој
у
износу
од
150,00
(стотинупедесетконвертибилнихмарака) КМ уплатио на
жиро рачун истог у остављеном року.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
уз накнаду одузето од фезичких лица и дато на
кориштење Земљорадничкој задрузи а да имовина
истих сходно члану 48. Закона о пољопривредним
задругама („Службени гласник Републике Српске”, број
73/08, 106/09 и 78/11) се уписује као својина локалне
самоуправе (општина и град) и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже општина.
Ово рјешење не дира у права земљишно књижних
власника и њихових потомака везано за Закон о
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реституцији кад буде донешен, којима је исто одузето
без накнаде.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1.Ерић (Вукашинa) Јеленку из Зворника-Насеље
Улице,
2. Савић (Миладинa) Милу из Зворника-Челопек бб,
3. Савић (Цвјеткa) Бошку из Зворника-Челопек бб,
4. Савић (Цвјеткa) Ђорђу из Зворника-Челопек бб,
5. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
6.Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијeљини,
7. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
8. Служби буџета (по правоснажности)
9. У спис,
10. а/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-22/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 2.12.став 5. а у вези са чланом 2.15
став 1. Изборног закона Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број:23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10 ) и члана 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број:3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 18.
априла 2012.године, д о н и је л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
I
Митар Васић, дипломирани правник из Зворника,
именује се за члана Општинске изборне комисије
општине Зворник.
II
Рјешење ступа на снагу након добијене сагласности
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
III
Ово рјешење објавити у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-26/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-24/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.

На основу члана 18. ст.2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07 ), члана 18. став 3. Закона о апотекарској
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске ''
број: 119/08 и 1/12 ) и члана 26. и 43. Статута општине
Зворник-Пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број:3/10), Скупштина општине Зворник, на
сједници одржаној 18. априла 2012.године, д о н и ј е л
а ј е,

На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“ број: 3/10), Начелник
општине Зворник доноси

РЈЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈЗУ АПОТЕКА ''ЗВЕЗДА'' ЗВОРНИК
I
Новица Бркић, разрјешава се дужности в.д. директора
Јавне здравствене установе Апотека ''Звезда'' Зворник.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-111-23/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.04.2012. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'', 68/07 ),
члана 18. став 3. Закона о апотекарској дјелатности
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 119/08 и
1/12 ) а у вези са чланом 4. Закона о Министарским,
владиним и другим именовањима у РС (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03 ) и члана 26. и
43. Статута општине Зворник – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'', број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној 18.
априла 2012.године д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈЗУ АПОТЕКА ''ЗВЕЗДА'' ЗВОРНИК
Члан 1.
Милица Аџић, дипл. фармацеут из Зворника именује се
за в.д. директора ЈЗУ Апотека ''Звезда'' Зворник, до
окончања поступка јавне конкуренције.
Члан 2.
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине''.

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 2.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта „Санација крова
стамбене зграде З-16“ у чијој реализацији учествују
Општина Зворник и Заједница етажних власника З-16.
Члан 2.
Заједница етажних власника З-16 учествује у
реализацији пројекта са 2.100,00 КМ.
Члан 3.
Заједница етажних власника З-16 преузима обавезу
спровођења комплетне процедуре јавне набавке,
потписивања уговoра и надзора над извршеним
радовима у складу са важећим прописима.
Заједница етажних власника З-16 обавезна је Општини
Зворник доставити извјештај о реализацији пројекта са
копијама фактуре и фотографијама изведених радова.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ З-16 код
Балкан инвестмент банке број: 568-503-19000148-62.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ово одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-73/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
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гласник општине Зворник“ број: 3/10) и Меморандума о
сарадњи Мозаик фондације и Општине Зворник на
развоју и подршци Омладинској банци Зворник број: 02440-1/12 од 12.03.2012.године, Начелник општине
Зворник доноси

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 10.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта „Омалдинска
банка Зворник“ у чијој реализацији учествују Општина
Зворник и Фондација Мозаик.
Члан 2.
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобрених пројеката на подручју општине
Зворник.
Члан 3.
Фондација Мозаик учествује у пројекту са износом од
11.000,00 КМ.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун Мозаик фондације
за развој заједница код Рајфајзен банке број: 161-00000363202-06, ЈИБ: 4200262940024 и адреса: Соукбунар
42, 71000 Сарајево.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ово одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-74/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 44 Статута општине Зворник –
Пречишћени текст (''Службени гласник општине
Зворник'', број: 3/10) и члана 25 Уредбе о стамбеном
збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 43/07, 73/08 и 18/11) Начелник општине,
доноси
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РЈЕШЕЊЕ

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРВОСТЕПЕНЕ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
I
У Рјешењу о именовању Првостепене стамбене
комисије за збрињавање породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида, број: 02-111-48/07 од
06.07.2007. године и број: 02-111-3/09 од 04.02.2009.
године у тачки I под редним бројем 2 и 3 умјесто Бошка
Којића, дипл.инж.грађевине и Бошка Станојевића за
чланове Првостепене стамбене комисије именују се:
Бранислав Шаровић, дипл.инж.архитектуре
Миливоје Марковић
II
Рјешење број: 01-111-48/07 од 06.07.2007. године и
број: 02-111-3/09 од 04.02.2009. године у осталом
дијелу остаје не промијењено.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-111-25/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број 3/10), Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК

О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ЈУ ДОМ ОМЛАДИНЕ
ЗВОРНИК
I
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈУ Дом
омладине Зворник у висини 5.000 КМ на име
финансирања редовних активности у 2012.години.
II
Средства из члана 1 овог Закључка обезбиједиће се са
буџетске позиције 414100-Субвенција за
Дом
омладине.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-68/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 03.03.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број 3/10), Начелник општине Зворник, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
I
Одобравају се новчана средства Основној музичкој
школи Зворник, у висини 200КМ, намјенски за
финансирање трошкова такмичења основних музичких
школа РС.
II
Новчана средства из тачке 1.овог Закључка исплатити
са позиције 415200- Грант за финансирање НВО и
удружења.
Средства уплатити на жиро-рачун музичке школе, број:
562-009-8086791-65 код НЛБ Развојне банке, филијала
Зворник.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Oдјељење
за финансије Административне службе општине
Зворник.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-72/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.03.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Хрњић Абдулаха, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Хрњић Абдулаху ЈМБГ 0606982183893
Зворник – Д.Каменица једнократна новчана помоћ у
износу од 600.00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.

25. април 2012.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-21/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић Верици из Горњег
Локања, са ЈМБ 1111966188928, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-194/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 05.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Стевановић Драгише, Начелник општине
доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се Стевановић Драгиши ЈМБГ
2301979183892 Зворник – Г.Трновица једнократна
новчана помоћ у износу од 600.00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-22/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2012.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 13/11), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-2/12 а на
захтјев Токановић Станислава, Начелник општине
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се Токановић Станиславу
ЈМБГ
2204972172210 Зворник – Св.Саве З-14 једнократна
новчана помоћ у износу од 600.00 КМ за треће рођено
дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за трећерођено и четврторођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-23/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.

25. април 2012.

На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) , Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Мијић Ради из Андровића са
ЈМБ 1501970183925 за покривање трошкова лијечења
у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-173/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) , Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јокић Станку из Зворника са
ЈМБ 1605964183905 за покривање трошкова лијечења
у износу од 50,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-326/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) , Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Ракић Зорану из Цера са ЈМБ
1503972183968 за покривање трошкова лијечења у
износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-327/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Крунић Данету из Зворника са ЈМБ 0811991183890 и
сталним мјестом пребивалишта Радничка С-22
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-329/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевић Радојки
из Доњег Локања
са ЈМБ
0110937188897 одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-330/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Исламовић Мевлудину
из Јусића
са
ЈМБ
0208966183918 одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
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Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-365/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 10.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јатић Исмету из Козлука са ЈМБ 2805934774118
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-264/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

25. април 2012.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Остојић Далибору
из Економије
са
ЈМБ
3009975180717 одобрава се исплата у износу од
300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења дјетета.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-275/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Миловановић (Јанко) Бојки из Економије са ЈМБ
0901988185059 одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-294/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Маркановић (Миленко) Владимиру из Каракаја са
ЈМБ 2107970174148 одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-296/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кресановић Момиру
из Економије
са ЈМБ
0106964184235 одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање основних животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.

25. април 2012.

Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-298/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Токановић (Зоран) Горану из Зворника, насеље
Гробнице са ЈМБ 0401989773628 са сталним мјестом
пребивалишта Гаврила Принципа бб одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-302/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Новичић Миленку из Китовница са ЈМБ 1801979183980
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривање основних
животних трошкова.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-304/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јосиповић Милени
из
Брањева, са ЈМБ 2608971195040, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».

25. април 2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-306/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Перић (Вељко) Јоки из Зворника
са ЈМБ
1412980778649 са сталним мјестом пребивалишта
Браће Југовића Б-19 4/10 одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривање трошкова школовања.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-310/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 11.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовашевић Горану
из
Брањева, са ЈМБ 2107968174157, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
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исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-251/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Богићевић Славки
из
Зворника, са ЈМБ 080395818892, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-289/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Јовић Милијани из Табанаца,
са ЈМБ 2811972188897, на име тешке материјалне

25. април 2012.

ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-314/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Михајловић (Слободан) Жељку из Јардана са ЈМБ
1503976183911 одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица.
Средства исплатити именованом на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-34/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) , Начелник општине доноси
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Каиш Зрели из Зворника са ЈМБ 2612957185706,
разредни старјешина IV-1 разреда у ОШ „Свети Сава“
Зворник одобрава се исплата у износу од 300,00 КМ
на име једнократне новчане помоћи за покривање
трошкова учествовања на манифестацији „Дјечији
Васкршњи сабор“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи.
Средства исплатити именованој на благајни
Административне службе општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-70/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Видаковић Анђелку
из
Грбаваца, са ЈМБ 3006963183908, на име тешке
материјалне ситуације у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-238/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Шкиљевић Душанки
из
Зворника, са ЈМБ 0310951187398, ППБ, на име дијела
трошкова лијечења, у износу од 150,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 6111200- средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-253/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Томић Бранимиру из Каракаја,
са ЈМБ 0302981180085, на име тешке материјалне
ситуације у износу од 200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- расходи за једнократне новчане
помоћи и сахране незбринутих лица. Средства
исплатити на благајни општине Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-335/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 17.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2012. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/11), Начелник општине д о н
оси

25. април 2012.

Реалокација је потребна да би се финансирало
уређење инфраструктуре у Пословној зони Јадар.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 03-40-23/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 06.04.2012. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан, с.р.

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
415200-Грант за санацију школских објеката, на
позицију:
511300-Издаци за набавку опреме, у износу 2.400,00
КМ, за потрошачку јединицу 08150062-Гимназија и ССШ
"Петар Кочић".
Реалокација је потребна да би се извршило
финансирање замјене пумпи на централном гријању и
замјена разводног електричног ормара.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-22/12
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.04.2012. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
општине Зворник за 2012. годину ("Службени гласник
општине Зворник", број: 13/11), Начелник општине д о н
оси

З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2012.годину у оквиру потрошачке јединице
01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, са позиције:
414100-Субвенција за запошљавање незапослених, на
позицију:
415200-Грант за пословну зону Јадар, у износу
50.000,00 КМ.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТРАНА
1. Одлука о усвајању Стратегије интегрисаног развоја општине Зворник за период
1
2012-2017.године
2. Одлука о паркирању на јавним паркиралиштима
168
3. Одлука о накнади стварних трошкова из области просторног уређења и грађења
170
4. Одлука о коришћењу јавних површина за постављање монтажних објеката – киоска
173
и покретних тезги ван ужег урбаног подручја града Зворника
5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању јавне предшколске васпитно
174
образовне установе у Зворнику
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању јавне установе
175
„Дом омладине Зворник“
7. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање старјешине-командира Професионалне
176
ватрогасне јединице Зворник
8. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање старјешине - командира Професионалне
176
ватрогасне јединице Зворник
9. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора јавне установе
177
Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник
10. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора јавне
177
установе Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник
11. Одлука о измјени Одлуке о прихватању кредитног задужења за финансирање пројеката инфраструктуре
178
за које влада Републике Српске врши суфинансирање
12. Закључак у вези Приједлога одлуке о комуналним таксама
178
13. Закључак о усвајању Програма коришћења буџетских средстава за унапређење пољопривредне
178
производње у општини Зворник за 2012.годину
14. Закључак о усвајању Програма утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада
183
15. Закључак у вези Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора јавне установе
183
Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник
16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе „ Дом здравља
184
Зворник“ Зворник за 2011. годину
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе „РСЦ Зворник“
184
Зворник за 2011.годину
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе Дјечији вртић „Наша
184
радост“ Зворник за 2011.годину
19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе „Народна
184
библиотека и музејска збирка“ Зворник за 2011.годину
20. Закључак у вези Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе Апотека „Звезда“
184
Зворник за 2011.годину
21. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе Центар за социјални
184
рад“ Зворник за 2011.годину
22. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе „Дом омладине“
185
Зворник за 2011. годину
23. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе Туристичка
185
организација општине Зворник за 2011. годину
24 Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем Професионалне ватрогасне
185
јединице општине Зворник за 2011. годину
25. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавне установе „Дом за стара лица“
185
Кисељак за 2011. годину
26. Закључак у вези Извјештаја о раду и пословању АД „Зворник стан“ Зворник за 2011.годину
185
27. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању АД „Зворник стан“ Зворник за 2011.годину
185
28. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Водовод и Комуналије“ Зворник за 2011.годину
186
29. Закључак о усвајању Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју
186
општине Зворник за период 01.01-31.12.2011.године
30. Закључак о усвајању Информације о раду пословне зоне „Јадар“ у Каракају
186
31. Закључак о усвајању Информације о стању улица и тротоара, хоризонталне, вертикалне и свјетлосне
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сигнализације са приједлогом мјера
32. Закључак о усвајању Информације о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и Ратних
војних инвалида
33. Закључак о усвајању Информације о стању водоснабдјевања на подручју општине Зворник, као и
пружање других комуналних услуга
34. Закључак о усвајању Информације о судским споровима у којима је општина тужена или тужилац
35. Закључак о усвајању Информације о организованости, опремљености
и функционисању Цивилне заштите на подручју општине Зворник
36. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у
корист Гаврић (Драгутин) Петра из Зворника, насеље Улице бб
37. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у
корист Ерић (Вукашин) Јеленка из Зворника, насеље Улице бб
38. Рјешење о именовању једног члана Општинске изборне комисије Зворник
39. Рјешење о разрјешењу в.д. директора јавне задравствене установе Апотека „Звезда“ Зворник
40. Рјешење о именовању в.д. директора јавне задравствене установе Апотека „Звезда“ Зворник
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о одобрaвању средстава за суфинансирање заједничког пројекта (З-16)
2. Одлука о одобрaвању средстава за суфинансирање заједничког пројекта („Омладинска банка Зворник“)
3. Рјешење о измјени рјешења о именовању првостепене стамбене комисије за збрињавање ППБ и РВИ
4. Закључак о исплати средстава ЈУ Дом омладине Зворник
5. Закључак о одобравању новчаних средстава Основној музичкој школи Зворник
6. Закључак о одобравању новчаних средстава Хрњић Абдулаху
7. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Верици
8. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевановић Драгиши
9. Закључак о одобравању новчаних средстава Токановић Станиславу
10. Закључак о одобравању новчаних средстава Мијић Ради
11. Закључак о одобравању новчаних средстава Јокић Станку
12. Закључак о одобравању новчаних средстава Ракић Зорану
13. Закључак о одобравању новчаних средстава Крунић Данету
14. Закључак о одобравању новчаних средстава Стевић Радојки
15. Закључак о одобравању новчаних средстава Исламовић Мевлудину
16. Закључак о одобравању новчаних средстава Јатић Исмету
17. Закључак о одобравању новчаних средстава Остојић Далибору
18. Закључак о одобравању новчаних средстава Миловановић(Јанко) Бојки
19. Закључак о одобравању новчаних средстава Маркановић (Миленко) Владимиру
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Кресановић Момиру
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Токановић (Зоран) Горану
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Новичић Миленку
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Јосиповић Милени
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Перић (Вељко) Јоки
25. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовашевић Горану
26. Закључак о одобравању новчаних средстава Богићевић Славки
27. Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Милијани
28. Закључак о одобравању новчаних средстава Михајловић Жељку
29. Закључак о одобравању новчаних средстава Каиш Зрели
30. Закључак о одобравању новчаних средстава Видаковић Анђелку
31. Закључак о одобравању новчаних средстава Шкиљевић Душанки
32. Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Бранимиру
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
33.
потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за
2011.годину у оквиру потрошачке јединице 01190150-Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности.
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Број 5

Службени гласник општине Зворник

25. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
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