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Година иза нас била је иза-
зовна, необична, тешка, 

али смо је заједно испратили. 
Град Зворник сусретао се са 
бројним изазовима, који нису 
дио свакодневнице. Пандемија 
вируса корона пореметила је 
наш живот, који смо морали да 
мијењамо из коријена. Након 
12 мјесеци 2020. године и 10 
мјесеци борбе против вируса 
корона желимо да се осврне-
мо  на оно што смо остварили 
заједно.
На страницама које слиједе 
набројане су активности, про-
јекти, дешавања и хронологија 
догађаја на простору града 
Зворника. 

Зоран Стевановић
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ДАРИВАО 
ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић даривао је 
2. јануара 2020. године прворођену бебу у породилишту 
зворничке Болнице. Упутио је честитке мајци Тањи Прода-
новић која је малог Луку донијела на свијет првог минута 
Нове године, а прворођеној беби пожелио срећно дјетињ-
ство и да буде здрав и напредан дечак.
„И свим нашим малим суграђанима желим исто и нека се 
дјеца рађају. Градска управа се труди на све начине да по-
могне и младим брачним паровима и касније родитељима 
приликом и рођења дјеце и њиховог подизања и школо-
вања. Јако смо срећни што је четворо дјеце рођено у самој 
новогодишњој ноћи. Тај тренд је настављен и другог дана 
Нове године и имамо већ осам беба у овој години што је 
изнад просјека. И 475 рођених беба у прошлој години је 
импозантан број у односу на трендове какви су, нажалост, 
на овим просторима. Сви други, и овај најважнији, пара-
метри говоре да Зворник има перспективу, али очекујемо 
да ова година буде још боља и да нас има још више.“
Градоначелник је подсјетио да је Градска управа још прије 
десет година сачинила програм пронаталитетне политике 

који подразумијева помоћ брачним паровима приликом 
трећег, четвртог и даљих покушаја вантјелесне оплодње, 
једнократна давања за трећерођено и четврто рођено 
дијете, као и за прво и друго рођено дијете гдје мајка није 
запослена, преко реконструкције породилишта, доградње 
вртића.
„Помажемо породицама са више дјеце у набавци уџбе-
ника и субвенцији мјесечних карата. Као Градска управа 
морамо се понашати и убудуће барем као до сада, и још 
одговорније како бисмо стварали климу за нове бракове,-
нова рађања, подизање дјеце.“

09.01.2020.

ОБИЉЕЖЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
У ЗВОРНИКУ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић рекао је да 
ће Република Српска бити јака онолико колико је будемо 
вољели, пазили и радили на њеном свакодневном развоју 
и напретку.
Стевановић је на пријему, који је организовао поводом 9. 
јануара – Дана Републике Српске, нагласио да је неопход-
но у наредном периоду да се озбиљном синергијом бори-
мо за просперитетну и економски јаку Републику Српску.
– Република Српска је практично једна велика породица, 
а у породици први услов да буде напредна јесте слога, а 
други је појединачно максимално залагање сваког од чла-
нова породице. Само такве породице дуго живе, трају и 
опстају – истакао је Стевановић.
Истичући да то жели и Републици Српској и свим народи-
ма који живе у њеним границама, Стевановић је рекао да 
се у вријеме ових празника пресаберемо и једни другима 
пожелимо више заједничке слоге, љубави и поштовања, а 
највише рада на свакодневном подизању наше будућно-
сти на један виши ниво.
Предсједник Борачке организације града Зворника Лазар 

Ристић нагласио је да ће народ Републике Српске про-
слављати 9. јануар – Дан Републике Српске сваке године 
јер је то Република која је створена вољом свог народа.
– Република Српска створена је 9. јануара, прије почет-
ка одбрамбено отаџбинског рата у којем је потврђена и 
сачувана. За њену одбрану погинуло је само из Зворника 
близу хиљаду најбољих њених синова и наша је дужност 
да сву ту жртву не смијемо никада заборавити нити Репу-
блику Српску довести у питање – рекао је Ристић.
Он је додао да су у зворничкој Борачкој организацији 
задовољни односом према борцима, али да ће се ова 
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16.01.2020.

ЗВОРНИК ОБИЉЕЖАВА СТО ГОДИНА ОД 
ОСНИВАЊА ПРВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
 
У 2020. години започете су и великим дијелом спроведене 
припреме за обиљежавање стогодишњице од оснивања 
Грађанске школе трговинског смјера у Зворнику из које је 
произашла данашња ЈУ СШЦ „Петар Кочић“.
Формиран је Одбор за припрему манифестација који се 
редовно састајао, а чији је предсједник градоначелик и 
који броји 14 чланова из разних области.
Први човјек Зворника Зоран Стевановић оцијенио је да је 
одбор у току године урадио велики посао на прикупљању 
материјала за Монографију за коју сматра да ће бити до-
кумент који ће вјечно остати као свједок дешавања у звор-
ничком школству из тог периода.
„Имајући у виду пандемију вируса корона која је онемо-
гућила да реализујемо низ догађаја који је био предвиђен 
у оквиру овог јубилеја, оно на чему радимо и на чему ћемо 
истрајати јесте израда Монографије која ће обухватити 
100 година рада школе, а кроз то и својеврстан поглед 
на историју дешавања у нашем граду у периоду од једног 
вијека. Хвала свима који су узели учешће, а уколико ситу-
ација дозволи ми ћемо у 2021. години све оне предвиђене 
манифестације реализовати, тако да и по томе буде за-
памћен такав један значајан јубилеј.“
Члан Одбора, доректор СШЦ „Петар Кочић“ Биљана Писић 
изразила је задовољство када је у ријеч о изради Моно-
графије, посебно ако се има у виду да су у веома кратком 

временском периоду успјели сакупити значајан материјал, 
велики број фотографија, разних прича, разних људи који 
су зворничком школству дали печат.
Члан Одбора Станислав Томић захвалио се Градској упра-
ви која је подржала све активности одбора напоменувши 
да су наилазили на потешкоће, не само због тога што је 
период који су истраживали дуг, него и због тога што је 
школа у стогодишњем периоду мијењала облике и имена.
„Сам материјал за Монографију је заокружен, изузев не-
ких ситних корекција и сада слиједи језичка и графичка 
обрада, али нећемо журити, јер овако нешто не треба да 
се ради на пречац. Сматрамо да ћемо већ у првој поло-
вини 2021. године имати штампано издање Монографије.“ 
Чланови Одбора оцијенили су да је пред њима био тежак 
задатак, али истовремено и велика част и задовољство 
јер се обиљежава један тако велики и значајан јубилеј. 
Грађанска школа трговинског смјера основана је 1920. го-
дине као прва средња школа у Зворнику. 

17.01.2020.
САСТАНАК НА ТЕМУ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
У организацији Министарства правде Републике Српске у Зворнику је одржан састанак на 
тему рада у јавном интересу као једне врсте кривичне санкције које се могу изрећи учини-
оцу кривичних дјела. Рад у јавном интересу је друштвено користан рад којим се не вријеђа 
људско достојанство и који се не врши у циљу стицања добити. То значи да се казна затвора 
изречена у трајању до једне године, на захтјев осуђеног, може замијенити радом у јавном 
интересу.
Активности на стварању услова за провођење рада у јавном интересу Министарство правде 
реализује у сарадњи са Савезом општина и градова Републике Српске.

организација залагати да овој популацији буде још боље.
Предсједник Удружења ратних војних инвалида града 
Зворника Драгислав Мијановић нагласио је да је 9. јанау-
ар свети дан за ратне војне инвалиде, а споменици свето 
мјесто на којима се одаје почаст и захвалност погинулим 
борцима у одбрамбено отаџбинском рату.
– Република Српска је, управо захваљујући тим светим 
мјестима, слободан простор у којем се слободно крећемо, 
радимо и живимо – рекао је Мијановић.

Он је нагласио да ће се 9. јанауар – Дан 
Републике Српске вјечно прослављати јер 
њен народ тако жели.
У оквиру обиљежавања 9. јануара – Дана 
Републике Српске, на централни споменик за 1080 бораца 
Војске Републике Српске, који су погинули у одбрамбено 
отаџбинском рату, представници града Зворника, борачке 
популације, као и других градских организација и устано-
ва, положили су вијенце.
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23.01.2020. године
ОД 22. ЈАНУАРА ДО 1. ФЕБРУАРА ОДРЖАНА 
28. „СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА“ 

Културна и духовна манифестација „Светосавска недеља“, 
28. по реду, одржана је од 22. јануара до 1. фебруара и 
била је у духу јубилеја - 610 година постојања Зворника.
Отворена је пројекцијом документарног филма „Мост на-
домак вијека“ који је посвећен деведесетогодишњици од 
изградње Моста краља Александра Првог Карађорђевића, 
предавањем историчара Немањe Девићa и наступом  
зворничких хорова. 
Организатор пројекције филма и представљања брошуре 
под истим називом био је зворнички „Центар за истражи-
вање и очување културно-историјске баштине др Ђорђе 
Лазаревић“. Извршни директор Милош Ивановић напоме-
нуо је да је оснивач Центра и иницијатор снимања филма 
покојни професор Зоран Ивановић те да су у документар-
цу кириштени његова збирка фотографија, докумената и 
архивског материјала.
Историчар Немања Девић из Института за савремену исто-
рију Београд истакао је да је мост краља Александра Пр-
вог Карађорђевића на Дрини на симболичан, вишеслојан 
и вишезначајан начин повезао леву и десну обалу Дрине и 
српски народ који од памтивјека живи на овим просторима. 
„У оквиру тога желели смо да поставимо једну ширу причу 
која говори о нововековној историји српског народа, о ве-
зама у 19 и 20 веку, о заједнички преживљеним страдањи-
ма, али и о његовом васкрсењу. Наша је жеља да прогово-
римо, не само о мостовима које подразумевамо под тим 

термином, већ о свим мостовима и спонама које нас вежу. 
Пре 90 година говорило се да подизање моста на Дрини 
значи да то више није међа него да се ствара јака спона, а 
на нама је да те споне негујемо, одржавамо и ојачавамо и 
у будућности.“ 
У оквиру „Светосавске недеље“ протосинђел Серафим 
Петковић, настојатељ манастира Свете Тројице у Бијелим 
Водама код Љубовије, одржао је Светосавско предавање. 
Веома поштовани духовник говорио је о Светом Сави као 
дјетету, о томе како је он одмах од дјетињства заволео 
Бога, како се замонашио, о његовим подвизима, послуш-
ностима, о томе шта је Свети Сава све прошао, поручивши 
да и ми треба мало да се угледамо на њега. Током преда-
вања отац Серафим је засвирао на гитари и запјевао пјес-
ме које је сам писао и од других аутора.
На Светосавској академији бесједу протојереја-ставрофо-
ра Радована Биговића о овом светитељу и просветитељу 
говорила је Наташа Кокоруш, професорица зворничког 
СШЦ „Петар Кочић“.
Дио из Биговићеве бесједе: „Свети Сава је наша вечита 
прича, никад до краја испричана и завршена. Сви Срби 
знају о њему понешто, али нико не зна све. Он је конкрет-
на историјска личност, Србин од крви и меса, становник 
земље, али и грађанин Неба и човек будућег века. Српски 
народ нема неспорнију личност и већег просветитеља. 
Према себи је целог живота био строг, а према другима 
благ. Могао је многима да влада, али је он изабрао да слу-
жи свима. Код њега је све било универзално, саборно, све-
човечанско и свеобухватно — ум, воља, осећања, љубав. 
За живота је учинио много, али је то несразмерно мало 
у односу на оно што чини у животу после живота. Када је 
умро, као да се тек родио и почео да живи. Тада је све ње-
гово добило још чудеснију снагу и преображавајућу моћ.“
У програму Светосавске академије учествовали су и учени-
ци СШЦ „Петар Кочић“ и Техничког школског центра који 
су извели одломке из својих школских академија.
Отварање Светосавске недеље и друге манифестације 
увеличали су својим наступима Прво зворничко пјевачко 
друштво „Изворник“, Хор СШЦ „Петар Кочић“ под руковод-
ством професора Воје Мартиновића и Дјечији хор Дома 
омладине „Звончићи“ под вођством Христијане Сандић. 
На Савиндан у школама је ломљењем колача и пригодним 
програмима прослављена школска слава. 

27.01.2020.
ПРОЈЕКАТ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА РИЈЕЧНИХ КОРИДОРА САВЕ И ДРИНЕ 
Програм интегрисаног развоја ријечних коридора Саве и Дрине биће реализован у Босни 
и Херцеговини уз учешће Владе Републике Српске односно Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, Министарства финансија и трезора БиХ, Ми-
нистарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, Владе Брчко Дистрикта и реле-
вантних пројектних јединица.  Међународна банка за обнову и развој финансираће програм.
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1.2.2020. године

СВЕТОСАВСКИ БАЛ

Круна овогодишњих свечаности у оквиру „Светосавске 
недеље“ био је Светосавски бал који је одржан у мотелу 
„Викторија“ уз измијењен програмски концепт, као и ху-
манитарни карактер јер је од сваке улазнице издвојено 5 
КМ за стипендију најбољег или најталентованијег ученика 
слабог материјалног стања. 
Зворничани су на традиционалној манифестацији, уз учес-
нике, КУД „Свети Сава“, који су наступали у некадашњим 
балским хаљинама и старим српским униформама, вал-
цер који су плесали чланови Центра за савремени плес 
„Студио 001“ и уз инструменталисте окупљене у Квартету 
„Увертира“, имали прилику да се присјете прошлих време-
на, али и да уз Марију Шестић, њен бенд „Џез герила“ и 
ВИС „Аманeт“ уживају и у модернијим звуцима. 
Градоначелник Зоран Стевановић рекао је, отварајући 
бал, да Свети Сава и светосавље треба увијек да нам буду 
водиља и да у складу са тим увијек треба да радимо више 
и боље. 
„Не морамо увијек ићи дугим кораком, нека наши кораци 
буду милимитерски, али нека буду увијек усмјерени ка на-
пријед. Жеља нам је да подстакнемо добро у људима, да 
радимо више и боље, да се више поштујемо, да за свакога 
и све нађемо мјесто и ширину у нашим срцима, увијек те-
жећи напријед, да градимо бољу будућност на овим про-
сторима.“  
Предсједник СПКД “Просвјета” Зворник Радосав Перић 
подсјетио је да је ово 23. “Светосавски бал” и нагласио 
да је то најстарија манифестација ове врсте у Републици 
Српској, којом се његује традиција и обичаји српског на-
рода. 

„Зворник је први у Републици Српској организовао Све-
тосавску недељу, Светосавски бал и неке друге манифе-
стације. Имамо нашу Градску управу која увијек стоји иза 
оваквих духовних и културних свечаности, имамо дивне 
људе, добру омладину, бројне ствараоце и зато Зворник 
заслужује да буде културни центар.“
Протојереј ставрофор Видоје Лукић је, у име Његовог пре-
освештенста епископа зворничко-тузланског Фотија, бла-
гословио “Светосавски бал” додавши да се кроз духовни и 
културни програм молитвено прославља духовни родона-
челник нашег рода Светитељ Сава. 
„Прошло је осам вијекова од како је издејствовао само-
сталност Српске цркве, а нешто мање од осам вијекова 
како се преселио из овога живота у вјечност, али његов 
лик све сјајније сија како пролазе године, деценије, вије-
кови.“
Марија Шестић је изразила задовољство и почаствованост 
што је позвана на зворнички Светосавски бал. Она је у 
пратњи свог бенда „Џез герила“, поред своје евровизијске 
пјесме, пјевала и поп пјесме, али и традиционалне извор-
не пјесме које су, како је рекла, помало у духу са архаич-
ности Светосавског бала.
Као и претходних година, и ове године на балу су прогла-
шени најбољи плесачи и најљепше обучени Зворничани. 
Председник жирија, Рајнат Мајсторовић, водитељ РТРС-а, 
оцијенио је да је Светосавски бал у Зворнику један од 
најљепших у Републици Српској, истовремено се захва-
ливши Градској управи што је организовала овакву мани-
фестацију.
Напоменувши да је жири имао изузетно тежак задатак, 
он је прогласио да је Христијана Сандић имала најљепшу 
балску хаљину, најелегантнији џентлмен Цвјетко Сандић, а 
најбољи плесни пар Весна и Петар Спремо. Њима су уру-
чене награде, дар зворничких златарских радњи. 
Покровитељ 28. Светосавске недеље била је Градска упра-
ва Зворник која је уз СПКД „Просвјета“ и Српску право-
славну црквену општину Зворник била и организатор. 
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31.01.2020. године

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ЗА 2019. 
ГОДИНУ

Спортиста и спортисткиња града Зворника за 2019. годину 
су кик боксер Никола Дробњак и фудбалерка Мартина Ви-
довић. Најбољи спортски клуб је Џудо клуб „Српски соко“. 
Дробњаку и Видовићевој, као и предсједнику најбољег 
спортског клуба Драгану Божовићу пехаре и награде уру-
чио је градоначелник Зворника Зоран Стевановић на све-
чаности „Избор спортисте године града Зворника“. Он је 

овом приликом рекао да спорт у нашем граду испуњава 
своју основну функцију дуги низ година. 
„Много наших младих суграђана је укључено је у разне 
спортске клубове, а они најбољи постижу завидне резулта-
те на такмичењима широм Републике Српске, БиХ, регио-
на, Европе. Задатак Градске управе јесте да им обезбиједи 
услове да сваке године што боље и што више раде и да 
се што више младих људи укључује у спортске активности. 
Задатак тренера је да, поред тога што ће од њих направи-
ти добре такмичаре, допринесу да један дан то буду добри 
људи, добри суграђани који ће наставити да носе развој 
наше средине – рекао је градоначелник.

28.01.2020. године

ЗВОРНИЧКА ПРИВРЕДА ИМА УЗЛАЗНИ ТРЕНД

Министар привреде и предузетништва Републике Српске 
Вјекослав Петричевић рекао је, након разговора са градо-
начелником Зворника Зораном Стевановићем да је Звор-
ник један од градова који се изразито ослања на домаће 
компаније и домаћи капитал. Градоначелник је истакао да 
очекује да зворничка привреда настави узлазним трен-
дом, додавши да је он заговорник домаћих инвестиција, 
јер, за разлику од страних улагача, људи који овдје живе и 
чије породице овдје живе, неће отићи код прве препреке, 
него ће овдје улагати, ширити своју дјелатност и запошља-
вати раднике, што је будућност простора какав је Зворник. 
Министар је истакао да се неки будући инвеститори на 
простору Зворника могу појавити у смислу да буду нас-
лоњени на капацитете „Алумине“ за чији је статус изразио 
наду да ће ускоро бити ријешен. 
„Министарство и Влада Републике Српске подржава раз-
вој сваке локалне заједнице у смислу да омогућимо јефти-
нија финансијска средства за набавку нових технологија и 
проширење сваког привредног друштва које има потребу 
за тим. У овој години планирамо да са кредитним линија-
ма преко ИРБ-а, Гарантног фонда и наших комерцијалних 
банака обезбиједимо повољне кредитне линије чија ће се 
камата кретати од 2,5 до 3 посто и гдје ће наши привред-
ници моћи да набавком нових технологија ухвате корак 
и са конкуренцијом на домаћем тржишту и захтјевном 
европском. С друге стране наставићемо са давањем под-
стицаја који ће ове године бити дупло већи. На тај начин 
желимо да привреднике усмјеримо да улажу у правцу свог 
развоја како би задржали и повећали своју конкурентност 
и продуктивност, а самим тим обезбједили тржиште.“
Градоначелник Стевановић захвалио се Министарству 
привреде и предузетништва на одобреним подстицајима 
за зворничка предузећа, као и на чињеници да су препо-
знали важност подстицаја за оне инвеститоре који улажу у 

нову технологију која ће нас једног дана сврстати раме уз 
раме са конкурентским предузећима из региона и шире.
Он је истакао да је током разговора са министром презен-
товао пресјек стања оних зворничких производних преду-
зећа која су у задњих 4-5 година пословали са значајним 
растом, која су повећала број запослених, подигли укупне 
приходе и подигли инвестиције на овим просторима. 
„Оно што ми очекујемо од страних инвестиција у периоду 
пред нама су инвестиције попут „Зеохема“, а то значи да 
неко од купаца производа „Алумине“ у Зворнику направи 
погон за прераду онога што већ купује у нашем граду како 
би смањио неке своје трошкове и подигао своју профи-
табилност. То је нека наша компаративна предност за до-
бијање директних страних инвестиција.“
Градоначелник је рекао да у наредним годинама очекује 
да дође до реализације руског пројекта техничког гаса што 
је инвестиција виша од 25 милиона евра. Руси ће донијети 
своју технологију и ту ће бити двадесетак новозапослених 
људи већ почетком реализације пројекта. 
Након састанка министар Петричевић и градоначел-
ник Стевановић посјетили су зворнички „Генекс“ д.о.о. и 
„Обућу“ д.о.о.
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На 23. по реду манифестацији најбољи међу најбољима 
захвалили су се Градској управи и градоначелнику на под-
ршци коју пружа спортским клубовима, њиховом раду, ор-
ганизовању и одласцима на такмичења, без чега, како су 
рекли, не би могли остварити резултате какве су постигли.
Дробњак је четири пута био првак Балкана, пет пута првак 
БиХ, на Свјетском првенству заузео је пето мјесто. Прошло-
годишњи је шампион „Мегдана“, најјаче професионалне 
организације овог дијела Европе. На свјетској „WАКО“ ранг 
листа налази се на 6. мјесту. Стални је репрезентативац 
БиХ. Оснивач је и тренер кик бокс клуба „Зворник 056“. 

Видовић је чланица 
ЖФК „Дрина“. Одиграла 
је преко 50 првенстве-
них и Куп утакмица и 
постигла десетак голо-
ва иако игра на пози-
цији штопера. У сезони 
2018/19 била је капи-
тен екипе када је ЖФК 
„Дрина“ заузео прво 
мјесто у првој лиги ФС 
РС за жене и пласирали 
се у Премијер лигу ФС 
БиХ за жене. 
„Ово признање ми је 
веома битно и стигло 
је на десетогодишњицу 
моје кик бокс каријере 
у којој сам дао много и 
добио много. Признање 
је потврда за рад и како 
кажу, најтеже га је доби-
ти у свом мјесту и уто-
лико је још значајније. 
Ово је круна моје доса-
дашње каријере и даће 
ми вјетар у леђа да на-
ставим даље – рекао је 
Дробњак. 

Видовићева је истакла велику радост јер је добила награду 
од свог града у коме је одрасла и гдје живи.
„С друге стране, награђена сам за оно што сам постигла, 
трудићу се да наставим као до сада и жеља ми је да ова 
година буде успјешнија него претходне године.“ 
Такмичари Џудо клуба „Српски Соко“ у току претходне го-
дине освојили су укупно 450 медаља и то седам балкан-
ских медаља у конкуренцији сениора, јуниора и пионира, 
четири медаље са званичних европских купова по кален-
дару ЕЈУ, једну бронзану медаљу на Европском првенству 
за ветеране, шест златних медаља на Првенству БиХ, осам 
медаља на Првенству Републике Српске.

Драган Божовић, тренер клуба је задовољан 
резултатима и медаљама освојеним у про-
шлој години која је била напорна. 
„Ми смо један велики колектив који постоји 25 
година, са преко 150 чланова, имамо све секције од поле-
тараца до ветерана са којима ради осам тренара.“
На 3. мјесту најбољих зворничких спортиста у 2019. години 
је Јована Крстић (теквондо), на 4. мјесту Теодора Божовић 
(џудо), слиједе Мишо Спасојевић (рукомет), Александар 
Петровић (одбојка), Славко Савановић (кошарка), Ријад 
Пашић (кајак кану), Алесандро Манојловић (атлетика) и 
на 10. мјесту је Ђорђе Радић (карате).
За најбољег тренера проглашен је Дејан Гајић, Кошаркаш-
ки клуб „Зворник баскет“ гдје тренира млађе пионире, пи-
онире, јуниоре и сениоре. Постигао је велике резулатате, 
измешу осталих првак је Републике Српске, новосадске 
ВИБА лиге и трећи у БиХ са генерацијом 2006. годиште. 
Гајић је рекао да му је признање само мотив више да на-
стави истим темпом као и до сада. 
„Сезона је била напорна, али и успјешна и захваљујем 
се Градској управи на подршци и Стручном жирију на до-
дијељеној награди. У Клубу се трудимо да што већи број 
младих склонимо са улице и примарни циљ нам је да у 
сарадњи са родитељима од њих направимо добре људе, а 
уз квалитетан рад долазе и резултати.“ 
Спортски амбасадор године је Василије Вујичић (џудо), 
спортски радник године Средо Видаковић (рукомет), нај-
бољи спортиста у нижим ранговима такмичења Славиша 
Милић (фудбал) и најбољи тренер млађих категорија Ве-
либор Петровић (одбојка). 
За најбољи клуб у нижим ранговима проглашен је Фуд-
балски клуб Табанци.
У категорији талентованих спортиста од 12 до 16 година на-
шли су се Емина Тухчић (кајак), Дарио Костић (теквондо), 
Данијела Ерић (атлетика), Милица Драгичевић (кошарка), 
Марија Јокић (теквондо), Аница Томић (одбојка), Никола 
Башић (рукомет), Јована Новаковић (џудо), Рајна Тешић 
(фудбал), Никола Текић (кошарка).
На традиционалној манифестацији додијељена су и 
специјална признања за посебан допринос развоју спорта 
града Зворника и то Игору Тадићу, Теквондо клубу „Српски 
соко“, Младену Ристићу, Немањи Јовићу, Александру Голу-
бовићу и Рајку Мирковићу.
У музичком дијелу манифестације „Избор спортисте годи-
не града Зворника“ наступило је Прво зворничко пјевач-
ко друштво „Изворник“. „Избор спортисте године града 
Зворника“ одржан је у оквиру „Светосавске недеље“ која 
се ове године у Зворнику организује од 22. јануара до 1. 
фебруара.
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05.02.2020. године

ДР НЕЛЕ КАРАЈЛИЋ 
ПРОМОВИСАО СВОЈЕ КЊИГЕ У ЗВОРНИКУ

Под покровитељством Градске управе Зворник и у органи-
зацији Дома омладине, одржано је књижевно вече са Др 
Нелетом Карајлићем на којем је говорио о својим књига-
ма „Фајронт у Сарајеву“ и о роману „Солунска 28“, први и 
други дио.
Он је рекао да роман „Солунска 28“ представља неку врсту 
метафоре нашег цијелог народа, шта му се дешавало у 20 
вијеку, које су то идеје, као и заблуде, које су га гониле у 
неком смјеру. 

„Наравно, све је то представљено кроз личну причу, јер не 
умијем ништа да пишем што нема емоције, не умијем да 
пишем гдје није човјек у центру пажње са свим својим до-
брим и лошим странама - рекао Карајлић 
Према његовим ријечима „Солунску 28“ треба читати, 
прије свега, због неке непосредности којом он покушава 
да исприча причу.

„Оно што ме највише занима код читаоца јесте да га за-
интересујем, да му учиним дан љепшим. Не знам да ли у 
томе успијем или не, али важно ми је да ми људи, када 
прочитају књигу, кажу да се јако добро и лако чита и то ми 
је пошло за руком.“ 
Говорећи о „Фајронту у Сарајеву“, Карајлић је рекао да је 
додирна тачка са „Солунском 28“ само писац. 
„“Фајронт у Сарајеву“ је аутобиографска сага о једном вре-
мену и једној земљи које више нема, а која, ко зна, можда 
се поново понови, јер је очигледно да овдје нико не може 
да буде сигуран у ком правцу иде историја. С друге стра-
не роман „Солунска 28“ је потпуна фикција, нешто што је 
базирано на одређеним историјским елементима и исто-
ријским законитостима, али је измишљена, иако је тешко 
доказати да се није догодило.“ 
Карајлић је изразио велико задовољство јер је велики број 
Зворничана дошао на његово Књижевно вече, што је знак, 
како је рекао, да је култура још увијек жива.
„Да ли сам ја тај који њу гура или она гура мене не знам, 
али ме радује велики број људи који је присутан овдје.“ 
Он је додао да му је, када је ријеч о његовом књижевном 
раду, у плану да у овој години напише трећи дио „Солунске 
28“ који ће, како је рекао, можда бити најтежи за описати, 
јер смо га ми живјели, били смо дио тога, па ће самим тим 
и онај ко буде читао моћи оштрије да му суди. 
Сала зворниког Дома омладине била је премала да прими 
све Зворничане који су жељели да присуствују промоцији 
књига Нелета Карајлића. И поред тога што је организатор 
и на бини са обје стране предвидио мјеста за сједење, а 
додатне столице постављане су и поред сједишта у публи-
ци, многи Зворничани остали су да стоје. Скоро 90 минута 
Карајлић је говорио о својим дјелима и на крају одговарао 
и на питања која су му, уз честитке и за његов књижевни 
рад и музичку каријеру, постављали присутни. И градо-
начелник Зворника Зоран Стевановић укључио се у инте-
рактивни разговор са Карајлићем и то, како је истакао, са 
једним циљем, а то је да Карајлић потврди и поручи Звор-
ничанима, прије свега младим људима, да је, иако је и сам 
имао тежак живот, побиједио и успио својом посвећено-
шћу која му је уз таленат била потребна.

7.02.2020.
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ЗВОРНИКА БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНЕ 
Поводом Свјетског дана борбе против рака, а са циљем да се укаже на важност превенције, 
Градска управа Зворник обезбиједила је организовани и бесплатан ултразвучни преглед 
дојки за 20 Зворничанки старијих од 40 година  које су присуствовале предавању на тему 
„Карцином дојке“. У БиХ, али и у земљама у окружењу, не постоји план и програм обавезног 
скрининга, као што имају развијене земље у Европи. Свака жена старија од 50 година ове 
прегледе треба редовно да обавља, а уколико има крвне сроднике који имају или су имали 
карцином треба да почне већ од 40 године.
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18.02.2020.

СКУПШТИНА ГРАДА – ВИШЕ СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА 

Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. годину 
донесен је на 34. сједници Скупштине града одржаној 18. 
фебруара. Њиме су утврђени обим и квалитет обављања 
услуга, а за реализацију Програма буџетом града у 2020. 
години планирано је око 1.150.000 КМ.
Локалним акционим планом за дјецу за 2020-2022. годи-
ну дефинисане су активности и пројекти које је потребно 
провести да би се створили услови за што квалитетније 
одрастање, оптималан развој и срећно дјетињство сваког 
дјетета на подручју града Зворника. 

Усвојена је и Одлука о утврђивању критеријума категори-
зације спортова, спортских грана, услова за финансирање 
спорта и расподјели средстава спортским организацијама 
града Зворника, као и Информација о стању у спорту на 
подручју града у 2019. години. У односу на претходну го-
дину средства за финансирање спорта повећана су за 10 
посто, а ова одлука једногласно је усвојена.
„То говори да смо сви сагласни да спорт у Зворнику иде 
узлазном линијом и очекујем да ће тако бити и убудуће – 
рекао је замјеник градоначелника Бојан Ивановић напо-

менувши да је је за спортске клубове у 2020. 
години планирано 656.000 КМ. Он је под-
сјетио да су се 2019. године Рукометни клуб 
„Дрина“ и Женски фудбалски клуб „Дрина“ 
пласирали у највиши ранг такмичења, те да су за њих по-
већана средства. 
Усвојене су и:
■ Одлука о куповини пословног простора за потребе 

„Центра за социјални рад“ ради обезбјеђивања про-
стора за пружање услуга лицима са инвалидитетом, а 
који се налази у приземљу зграде у којој се налази и 
ова установа;

■ Одлука о усвајању Плана коришћења прихода остваре-
них по основу накнаде за експлоатацију шума за 2020. 
годину;

■ Одлука о усвајању Програма утрошка намјенских сред-
става посебних намјена од водних накнада у 2020. го-
дини;

■ Одлука о усвајању Плана кориштења средстава 
привредних друштава и других правних лица која имају 
сједиште на подручју града Зворник за реализацију по-
себних мјера заштите од пожара за 2020. годину;

■ Одлука о усвајању Плана утрошака средстава од кон-
ценсионих накнада за 2020. годину

■ Одлука о уступању водовода „Петковци-Шетићи-Клиса“ 
на привремено коришћење и управљање АД „Водовод 
и комуналије“. 

■ Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и инте-
грацију за 2019. годину;

■ Информација Полицијске управе о стању криминали-
тета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 
подручју града Зворника у 2019. години. Стање безбјед-
ности оцијењено је као задовољавајуће. Број кривич-
них дјела у поређењу са истим периодом 2018. године 
је смањен, као и број кривичних дјела против безбјед-
ности саобраћаја. Број прекршаја из области јавног 
реда и мира благо је повећан, као и укупан број са-
обраћајних незгода.

Због истека мандата разријешени су директори и имено-
вани вршиоци дужности директора Дома здравља и Рек-
реативно спортског центра. 

10.02.2020.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ПРОИЗВОДЊИ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ 
У оквиру пројекта „Унапређење пластеничке производње поврћа“ који заједно реализују 
УНДП и Градска управа у Зворнику је одржано предавање из области производње поврћа у 
заштићеном простору (пластеницима).
Присуствовало је око 40 заинтересованих зворничких пољопривредних произвођача који 
су се пријавили на Јавни позив по пројекту „Унапређење пластеничке производње поврћа“ 
у оквиру којег ће на подручју града Зворника бити додијељено 25 пластеника површине 100 
метара квадратних са системом за наводњавање.
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20.02.2020. године

ГРАЂАНИ ПРОТИВ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
СПАЉИВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА 
У КАРАКАЈУ

Грађани и Градска управа Зворник суочили су се почетком 
године са захтјевом фирме Медик отп (MEDIC OTP) за из-
градњу постројења за термички третман опасног отпада у 
Каракају. Градоначелник Зоран Стевановић, Зворничани и 
невладине организације заједно су одбацили сваку могућ-
ност да се овакав један објекат гради у густо насељеном 
мјесту у чијој близини се налазе и дјечији вртић и школа. 
„Ми смо контактирали министарство надлежно за изда-
вање дозволе за рад постројења, пренијели смо ставове 
грађана, пренијели смо наш став да ћемо подржати наше 
грађане и да ћемо учинити све што је у нашој моћи да се 
то не деси. Сматрамо да спалионицу треба премјестити на 
неку другу локацију, јер ово мјесто није добро изабрано, 
не може се та дјелатност радити са таквом технологијом и 
техником у сред најгушће насељених ванградских средина 
на овом простору – рекао је тада градоначелник. 
Након спроведених процедура и прибављања мишљења 
надлежних институција Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију одбило је захтјев 
фирме Медик отп (MEDIC OTP) за издавање рјешења 
о одобравању Студије утицаја на животну средину за 

пројекат постројења за термички третман опасног отпада 
у Каракају.
Министарство је одбило захтјев као неоснован уз конста-
тацију да не постоји основ за вођење даљег поступка про-
цјене. 
Градоначелник Стевановић је поздравио одлуку нагласив-
ши да је очекивао да буде оваква. Он је поручио да увијек 
подржава изградњу привредних субјеката, постројења и 
свега онога гдје ће бити обезбјеђена радна мјеста, али 
да ће увијек бити против изградње великих загађивача, 
нарочито у густо насељеним мјестима. Према његовом 
мишљењу њима ту није мјесто, а против градње били су и 
грађани и удружења који су писали петицију.

13.02.2020.
РЕКОНСТРУКЦИЈА РИБАРСКЕ УЛИЦЕ
У склопу реконструкције градских улица у понедељак, 17. фе-
бруара, почели су радови у Рибарској улици која повезује 
улицу Вука Караџића са улицом Браће Југовића.
У првој фази реконструкције Рибарске улице измјештена је 
траса улице у складу са Регулационим планом, израђен по-
тпорни зид и доњи строј пута. Друга фаза обухвата завршне 
радове на хабајућем слоју. 

13.02.2020.
ОТВОРЕНА ПРВА МОБИЛНА СУВЕНИРНИЦА
Туристичка организација града Зворника у сарадњи са „По-
штама Српске“ Радна јединица Зворник отворила је у шал-
тер сали овог предузећа прву мобилну сувенирницу, од пла-
нираних пет и инфо центар.
У мобилној сувенирници изложени су магнети, привјесци, 
кутијице, сатови, роковници и друго са мотивима града. 
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20.02.2020.
ЗВОРНИЧКИ ВАЗДУХ У ЈАНУАРУ НЕЗАГАЂЕН 
Према Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха у животној средини на локацијама у 
граду Зворнику утврђено је да су сви мјерени параметри ваздуха испод граничних вриједно-
сти. На основу тога се може закључити да је у периоду када су вршена мјерења, а када су у не-
ким градовима у окружењу измјерена највећа или велика загађења, ваздух у граду Зворнику 
био незагађен. Средња дневна вриједност концентрације параметара ваздуха који су мјере-
ни била је испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи (сумпордиоксид), 
док су азотдиоксид, угљенмоноксид и РМ10 и испод толерантних вриједности. Средња дневна 
вриједност концентрација озона у животној средини је испод циљне вриједности ваздуха за 
заштиту здравља људи.

21.02.2020. године

ЗВОРНИК ДОМАЋИН ДОДЈЕЛЕ ПРИЗНАЊА 
„КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“ 

У Зворнику су уручени Плакета и Златник са ликом «Капе-
тан Миша Анастасијевић» за 18 истакнутих привредних и 
друштвених субјекта са подручја Подриња, Бирча, Сембе-
рије и Мајевице, те амбасадору Бугарске у БиХ Августини 
Цветковој Карабашевој.
Ово оцјењивање и вредновање предузетничког ствара-
лаштва организовано је у оквиру пројекта „Пут ка врху“, 
који је настао прије 20 година, са основном идејом афир-
мације привредног и друштвеног стваралаштва Србије, а 
већ пету годину реализује се и у Републици Српској. Како 
је речено, „Пут ка врху“ на најљепши начин даје допринос 
унапређењу Специјалних веза Србије и Републике Српске.
Градоначелник Зоран Стевановић пожелио је добродошли-
цу добитницима и гостима, поручивши да се осјећа понос-
но, јер се међу награђенима налази и велики број Звор-
ничана који свакодневно учествују у јавном и привредном 
животу града и регије. 

„Захвалан сам свима што својим радом и стваралаштвом 
помажете да овдје живот буде бољи, лакши и перспектив-
нији и да Зворник заједно направимо средином каква ре-
ално јесте и каква мора бити.“ 
Честитајући добитницима признања градоначелник се по-
себно захвалио амбасадорки Карабашевој, јер је амбаса-
да Бугарске била уз Зворник у тешким моментима када су 
га погодиле елементарне непогоде, а сарадња се настави-
ла кроз бројне пројекте.
Госпођи Карабашевој признање је уручено за јачање 
привредних и пријатељских веза између народа БиХ и 
Бугарске. Она је истакла да са великим задовољством и 
поносом прихвата награду која је симбол њених личних 
напора, као и рада цјелокупне Амбасаде Бугарске у БиХ. 
Амбасадор се захвалила градоначелнику Зворника Зора-
ну Стевановићу на доброј сарадњи и исказаној жељи за 
јачање партнерства. 
„Признање „Капетан Миша Анастасијевић“ уручено је 
замјенику градоначелника Зворника Бојану Ивановићу за 
професионализам у раду и допринос развоју Подриња.
Престижно признање додијељено је: проф. др Љуби-
ци Васиљевић са Технолошког факултета у Зворнику за 
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значајан стручно-научни рад и јачање просперитета Репу-
блике Српске, прим. др Зорану Комљеновићу, начелнику 
Хируршког одјељења Болнице Зворник, за стручност, ху-
манизам и унапређење здравства у региону, начелни-
ку општине Шековићи Момиру Ристићу за развојне по-
тенцијале, посланици у Народној скупштини Републике 
Српске Душици Шолаја за изградњу и јачање проспери-
тета у Подрињу и Републици Српској. Фабрика за поцин-
чавање Сребреница са директором Бојаном Трнинићем, 
добила је признање за допринос развоја Подриња и Репу-
блике Српске. За промоцију привреде у Републици Српској 
признање је додијељено Ани Мирковић, директорици 
Маркетинга компаније Технички ремонт Братунац, компа-
нији „Леин“ Бањалука на челу са директором Ратком Мар-
ковићем, за успјешну инвестицију у привреду Подриња , 
зворничкој фирми „Монти“ као успјешном заступнику 
познатих свјетских компанија, Душану Ерићу, власнику 
зворничког предузећа „Тренд“, за развој предузетништва 
у Подрињу и Републици Српској, „Економику“ Сребреница 
за квалитет производа и услуга, Подручној занатско-пре-

дузетничкој комори Бијељина за развојне пројекте у 
привреди и предузетништву Семберије, фабрици за обра-
ду дрвета Шековићи, власника Жељка Лазића за корпора-
тивну и друштвену одговорност, Средњошколском центру 
„Петар Кочић“ Зворник са директорицом Биљаном Писић, 
за промоцију образовања и афирмацију знања код мла-
дих, „Бањи Врућици“ Теслић са генералним директором 
Драганом Богданићем, као најбољем партнеру у региону, 
Хотелу „Видиковац“ Зворник са директорицом Бојаном 
Митровић, за нај бренд Подриња и Републике Српске, те 
Ловачком удружењу „Семберија“ Бијељина за здрав живот 
и очување природне равнотеже. 
Директор организације „Медиа Инвент“ Владо Маркано-
вић рекао је да је пројекат „Пут ка врху“ настао 2000. го-
дине са визијом да се говори о успјеху и да се никада не 
престане говорити о успјешним људима. 
Михајло Видић, потпредсједник Привредне коморе Репу-
блике Српске, рекао је да се признања додјељују са циљем 
афирмације предузетништва и укупног друштвеног рада. 
„Град Зворник и ова регија имају веома значајне привред-
не капацитете који дају огроман допринос укупном развоју 
Републике Српске. Свакако да и локална заједница на челу 
са градоначелником даје такође допринос да заједно са 
привредним субјектима стварају од Зворника мјесто које 
је добро за живот.“ 
Присутнима су се обратили, говорећи о великом добротво-
ру Миши Анастасијевићу и проф. др Радован Пејановић у 
име Универзитета у Новом Саду и као предсједник жирија, 
те познати српски пјесник и књижевник Перо Зубац. У му-
зичком програму манифестације наступило је Прво звор-
ничко пјевачко друштво „Изворник“.
Организатори свечаности били су „Медиа Инвент“ Нови 
Сад, новосадски Универзитет, Унија послодаваца Србије и 
РТВ Војводина уз подршку привредних комора Војводине 
и Републике Српске и Града Зворника. 

24.02.2020.
ДРУГО ПРЕДАВАЊЕ О ПРОИЗВОДЊИ У ПЛАСТЕНИЦИМА 
У оквиру пројекта „Унапређење пластеничке производње поврћа“ који заједно реализују 
УНДП и Градска управа у Зворнику је одржано друго предавање по реду из области произ-
водње поврћа у заштићеном простору (пластеницима).
Предавање за зворничке пољопривредне произвођаче је организовано у сарадњи са Мини-
старством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

02.03.2020.
НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА НА ГРОБНИЦАМА
На Гробницама је настављена реконструкција градских улица радовима у Радничкој улици 
због чега је  саобраћај био привремено обустављан. У оквиру радова извршена је измјена 
коловозне конструкције, односно скидање старог и постављање новог асфалта.
На реконструкцију градских улица у 2020. години утрошено је око 700.000 КМ.
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27.02.2020. године

ВИРУС КОРОНА – СПРОВОЂЕЊЕ НАРЕДБЕ 
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

У Градској управи Зворник одржан је састанак са пред-
ставницима свих надлежних здравствених институција у 
складу са Наредбом Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 
корона. 
Констатовано је да у Зворнику нема обољелих од болести 
изазване вирусом корона. Све релевантне институције 
упознате су са својим обавезама и предузимају активно-
сти које су прописане Наредбом. Надлежни ће пратити си-
туацију и правовремено обавјештавати грађане о свему.
Састанку су присуствовали представници Института за јав-

но здравство - Регионални центар Зворник, Дома здравља, 
Болнице и Службе цивилне заштите, као и здравствени 
инспектор града Зворника.
Наредбом су прописане мјере у циљу одговарајућег 
збрињавања могућег повећаног броја обољелих од боле-
сти изазване новим вирусом корона, као и мјере изола-
ције лица која су била у контакту са обољелим лицем.

28.02.2020. године

ВИРУС КОРОНА - ПРЕПОРУКА ЗА ЛИЦА КОЈА СУ 
ДОПУТОВАЛА ИЗ РИЗИЧНИХ ПОДРУЧЈА

У складу са Наредбом Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 
корона Град Зворник и надлежне установе Институт за јав-
но здравство - РЦ Зворник, Дом здравља, Болница, Гра-
нична полиција, Служба цивилне заштите, те здравствени 
инспектор, предузели су неопходне активности прописане 
овом наредбом.
На састанку је препоручено да лица која су допутовала из 
ризичних подручја и која су прошла све граничне прелазе, 
а имају неки од симптома, путем телефона контактирају 

свог породичног љекара (https://domzdravljazvornik.com/), 
односно Службу хитне помоћи на број 124 уколико немају 
породичног љекара, ради добијања потребних упутстава. 
Констатовано је да у Зворнику нема обољелих од болести 
изазване вирусом корона.

28.02.2020. године

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
– САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Због повећаног броја пацијената заражених вирусом ко-
рона у Италији, а с циљем заштите здравља становништва, 
Институт за јавно здравство Републике Српске препоручује 
особама које су у последњих 14 дана боравиле или дола-
зе из Италије, посебно на територији Сјеверне Италије, 
али и Кине, Јужне Кореје и Ирана, да се телефонски јаве 
надлежним домовима здравља, како би се узели подаци, 

евентуално предузеле епидемиолошке 
мјере, односно дали савјети о даљем по-
ступању.
У случају појаве респираторних симпто-
ма, повишене тјелесне температуре, 
кашља и отежаног дисања потребно је 

одмах телефоном обавијестити надлежни дом здравља 
ради давања даљих мјера превенције.
С обзиром на тренутну неповољну епидемиолошку ситу-
ацију у Италији, Институт за јавно здравство Републике 
Српске препоручује да се одгоде све екскурзије ученика и 
организована путовања у ову земљу до смиривања епиде-
миолошке ситуације.
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Уједно, подсјећамо грађане да је потребно да се придр-
жавају превентивних мјера као што су често прање руку, 
посебно након директног контакта са болесним људима 
или њиховом околином, избјегавање блиског контакта са 
особама које имају акутну респираторну инфекцију; осо-
бе који имају симптоме акутне респираторне инфекције 
требају приликом кашљања и кихања прекривати нос и 
уста једнократним марамицама које ће након употребе 
бацити.

Људи без респираторних симптома, попут кашља, не тре-
бају носити медицинску маску. Свјетска здравствена орга-
низација препоручује употребу маски за људе који имају 
симптоме ЦОВИД-19 и за оне који брину за особе које 
имају симптоме, попут кашља и грознице. 
Институт за јавно здравство Републике Српске свакоднев-
но прати епидемиолошку ситуацију и у складу са тим ће 
предлагати потребне препоруке.

11.03.2020. године

ИЗУЗЕТНА САРАДЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ЗВОРНИК И НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Не-
дељко Чубриловић и градоначелник Зворника Зоран Сте-
вановић разговарали су у Зворнику о сарадњи локалне 
самоуправе и Народне скупштине Републике Српске, о 
раду локалног парламента, те о ситуацији везаној за вирус 
корона. 
Чубриловић је истакао да Зворник има срећу да се на ње-
говом челу налази привредник који је ушао у рјешавање 
проблема који интерсују грађане, човјек који је знао да 
нађе и који је нашао партнере са којима има стабилну 
скупштинску већину. 
„Заиста је задовољство да су овдје сједнице Скупштине то-
лико добро припремљене да не трају дуже од сат времена 
и та ефикасност која је постигнута на локалном нивоу тре-
бало би да буде узор и другим локалним заједницама, па 
и већим парламентима, да рационалније користе вријеме 
у циљу ефикаснијег рада.“

Градоначелник је је истакао да изузетно цијени Чубрило-
вића и његов досадашњи рад и као министра у Влади Ре-
публике Српске и као предсједника Народне скупштине. 
„Наша досадашња сарадња је била одлична и очекујемо 
да тако буде и убудуће, а на добробит свих наших грађана.“ 
Предсједник Народне скупштине и градоначелник позва-
ли су грађане да се придржавају упутстава и препорука у 
вези са вирусом корона.

04.03.2020.
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА
Комисија за стипендијe Града Зворникa објавила је коначне ранг листе студената којима су одобре-
не стипендије из градског буџета у школској 2019/20 години. У градском буџету за стипендирање 
студената планирано је 185.000 КМ. Стипендије су одобрене за 212 студената и то:

■ за све студенте, укупно 131, са просјеком преко 8,5 који испуњавају услове Конкурса;
■ свих 12 вуковаца који испуњавају услове Конкурса;
■ свих пет студената са сметњама у развоју или без оба родитеља који су конкурисали;
■ пет студената из категорије дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до чет-

врте категорије;
■ првих пет студената прве године Технолошког факултета у Зворнику који имају најбољи просјек оцјена из средње школе;
■ првих 10 студената са ранг листе Мастер студија. 
■ 44 студента из категорије слабог материјалног стања.  

Сви студенти са просјеком оцјена већим од 8,50, сви студенти прве године који су „вуковци“ из средње школе, сви студенти без 
оба родитеља и студенти са сметњама у развоју, те првих 10 студената мастер студија са просјеком преко 9,00 имају право на 
стипендију у годишњем износу од 1.000 КМ. За студенте из категорија породице погинулих бораца, ратних војних инвалида, сла-
бог материјалног стања и првих пет студената прве године Технолошког факултета стипендија ће бити једнократно исплаћена, у 
складу са расположивим средствима.
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04.03.2020.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СРЕДСТВА ИЗ ЧЕЛЕНЏ ФОНДА
У организацији Развојне агенције Републике Српске и Градске управе у Зворнику је одр-
жан информативни дан на коме је представљен пети Јавни позив за додјелу бесповратних 
средстава из Челенџ фонда. Право учешћа имају сви регистровани пословни субјекти.

Челенџ фонд је успостављен у оквиру пројекта „Challenge to change“ који финансира 
Влада Шведске путем своје амбасаде у БиХ и Шведске агенције за међународни развој, 
а реализују га  Развојна агенције Републике Српске и Сарајевска регионална развојна 
агенција. Партнер у пројекту је регија Остерготланд из Источне Шведске.

05.03.2020.
АКЦИОНИ ПЛАН ДРУШТВЕНЕ ПОВЕЗАНОСТИ У ЗВОРНИКУ
У Зворнику је презентован Акциони план за унапређење друштвене повезаности који је 
Скупштина града усвојила 28. новембра 2019. године чиме је Град Зворник постао један 
од ријетких у БиХ који има овај документ. 

Акциони план је израдила Радна група коју је именовао градоначелник Зворника и коју 
чине представници релевантних институција, Коалиције „За позитиван Зворник“, локал-
них медија и вјерских заједница.

05.03.2020.
ОБЈАВЉЕНА КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ПЛАСТЕНИКА
На званичној интернет страници и на огласној табли Градске управе Зворник објављена 
је коначна листа за додјелу пластеника по Јавном позиву за избор корисника пројекта 
„Унапређење пластеничке производње поврћа“. У оквиру овог пројекта биће додијеље-
но 25 пластеника социјално осјетљивим домаћинствима из руралног подручја града. 
Укупна вриједност пројекта је 61.424 КМ од чега Градска управа учествује са 17.924 КМ, а 
Фонд за подстицај локалног развоја са 43.500 КМ. Фонд за подстицај локалног развоја 
формиран је у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја који је заједнички проје-
кат Владе Швајцарске и УНДП-а, са циљем да се пружи подршка реализацији пројеката 
који су обухваћени Стратегијом интегрисаног локалног развоја и Планом имплемента-
ције за период 2019-2021. година.

16.03.2020. године

ОБАВЕЗНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

У складу са закључком Координационог тијела града 
Зворника за планирање, спровођење и праћење ак-
тивности везаних за појаву „COVID-19“ болести коју 
изазива корона вирус извршена је дезинфекција ше-
талишта поред Дрине, у граду и платоу испред Касине.
Раније је дезинфекција обављена у Дјечијем вртићу 
„Наша радост“, Градској управи, на игралишту испред Ос-
новне школе „Свети Сава“, дјечијим парковима, те на 
јавним површинама испред Болнице и Дома здравља.
Обавезна дезинфекција обављена је и у другим јав-
ним објектима.
Закључком Координационог тијела града 

Зворника за планирање, спровођење и 
праћење активности везаних за појаву 
„COVID-19“ од 15. марта наложена је оба-

везна дезинфекција свих јавних објека-
та, јавних површина и средстава јавног 
превоза (а посебно паркова, шета-
лишта, дјечијих игралишта).
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17.03.2020. године

АПЕЛ ГРАЂАНИМА: ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ 
ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић рекао је да на 
подручју Зворника нема регистрованих лица обољелих од 
корона вируса нити са израженим симптомима болести, 
док су 153 особе на граничном прелазу добиле рјешења о 
кућној изолацији.
Након састанка Градског штаба за ванредне ситуације гра-
доначелник је саопштио да је радно вријеме угоститељских 
објеката до 18 часова, те да је Дјечији вртић „Наша радост“ 
од 18.03. званично затворен с обзиром да је претходног 
дана дошло само једно дијете. 
„Извршена је дезинфекција новог објекта вртића и све 
је спремно да почне са радом када се за то створе усло-
ви. Анализирали смо примјену закључака са претходног 
састанка и оцијенили да је код грађана подигнута одго-
ворност. Информације са терена показују да се сви угости-
тељски објекти придржавају радног времена, а наши су-
грађани су озбиљно схватили проблем. Нема потребе за 
паником, ни за стварањем залиха хране и хигијенских 
средстава, јер је стање у млиновима, пекарама и маркети-
ма задовољавајуће. Најбитније је да се грађани придржа-
вају упутстава, да се не окупљају на малом простору, да и у 
шетњама градом избјегавају груписање.“ 
Епидемиолог Цвијета Остојић-Васић појаснила је да лица 
која улазе у Републику Српску на граничном прелазу до-
бијају рјешење да се у року од 12 часова путем телефона 
јаве у Дом здравља, односно у Хигијенско епидемиолошку 
службу. 

„Јако је важно да лица која су у кућној изолацији имају 
посебну просторију, воде рачуна о свим хигијенским мје-
рама, дезинфекцији, провјетравању, да немају блиски 
контакт са члановима домаћинства. Обавеза је да то лице 
мора најмање два пута дневно да мјери температура, да 
провјерава да ли има респираторне симптоме. Такво лице 
је 14 дана у обавези да нам се јавља, а након тога, уколи-
ко нема никакве симптоме завршило је кућну изолацију. 
Стално апелујемо да грађани, који су у кућној изолацији 
не шетају и да не долазе у Дом здравља, него да се јављају 
телефоном. У току изолације Комунална полиција контр-
лоше спровођење те мјере.“
Инфектолог Перо Пајкановић саопштио је да је Болница 
у Зворнику обезбиједила одвојен простор за лијечење 
обољелих са капацитетом од 10 пацијената, а по потреби 
може да се прошири за још десет постеља. 
„До сада нисмо имали пацијенте на лијечењу, док се лица 
која су у изолацији прате. Уколико би се појавили симпто-
ми онда се такве особе тестирају и по потреби се примају 
у болницу.“

06.03.2020.
ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ МОБИЛНИХ ТИМОВА ЦРВЕНОГ КРСТА
У периоду од 3. до 6. марта у Зворнику је одржана уводна обука за волонтере Црвеног кр-
ста – чланове мобилних тимова Друштва Црвеног крста/крижа БиХ из Зворника, Бијељи-
не, Калесије и Тузланског кантона. 

Црвени крст између осталог пружа помоћ и мигрантима који пролазе кроз наше подручје 
на путу до њихових одредишта. Мобилни тимови дијеле мигрантима карте у које су уцрта-
на минска поља како би се спријечиле нежељене и трагичне посљедице.

11.03.2020.
ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА ПЛАСТЕНИКА
Потписани су уговори са корисницима пројекта „Унапређење пластеничке производње 
поврћа“. У оквиру овог пројекта додијељено је 25 пластеника корисне површине од по 
100 m2 социјално осјетљивим домаћинствима из руралног подручја града. Укупна вријед-
ност пројекта је 61.424 КМ од чега Градска управа учествовала са 17.924 КМ, а Фонд за 
подстицај локалног развоја са 43.500 КМ. Испорука пластеника и монтажа почела је у 
понедељак 16. марта.
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16.03.2020.

НОВИ РЕЖИМ РАДА ШАЛТЕР САЛЕ
У Шалтер сали Градске управе Зворник због ситуације изазване вирусом ко-
рона ограничен је број странака на пет које могу истовремено бити у њој. 
У Шалтер сали странке морају поштовати међусобни размак од два метра.   

Такође, на основу инструкција Министарства управе и локалне самоуправе, 
обавјештавамо грађане да потребне информације у вези уписа новорођене 
дјеце у матичне књиге, односно све информације у вези уписа у матичне 
књиге и начина прибављања извода/увјерења из матичних књига могу до-
бити путем телефона на сљедеће бројеве:

■ Матична служба Зворник 056 232-219

■ Мјесна канцеларија Козлук 056 310-281

■ Мјесна канцеларија Пилица 056 393-054

■ Мјесна канцеларија Дрињача 056 395-015 

■ Мјесна канцеларија Грбавци 056 318-254.

Грађани информације могу добити и путем електронске поште: maticar@gradzvornik.org.

24.03.2020. године

ХУМАНА АКЦИЈА ЗВОРНИЧКИХ 
ПРИВРЕДНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
– НАБАВКА РЕСПИРАТОРА

Градоначелник Зоран Стевановић саопштио је на конфе-
ренцији за новинаре да је заједно са приведним субјекти-
ма покренуата акција за набавку респиратора за зворнич-
ку Болницу.
„Алумина је уплатила два, а још један остали привредници 
заједно са Градском управом. Као што знате, врло је тешко 
обезбиједити ову опрему с обзиром да су земље Европске 
уније које су погођене вирусом корона забраниле извоз. 
И поред тога набављена су три респиратора за Болницу у 
Зворнику.“
Градска управа Зворника је за око 200 социјално угроже-
них лица на подручју града обезбиједила пакетe са живот-
ним намирницама. Градоначелник Стевановић је позвао 
све оне који знају да постоје лица на подручју града Звор-
ника у стању социјалне потреба, а да нису обухваћени спи-
сковима, да их пријаве. 
У ресторану Студентског центра у Каракају обезбијеђен је 
карантински смјештај за лица која се не придржавају из-
речене мјере кућне самоизолације.
„У овом простору има 30 кревета и обезбијеђени су други 
потребни услови. Наша Комунална полиција је у протекла 
24 часа извршила 141 контролу и први пут су сва лица била 
на пријављеним адресама. Због непоштовања мјере изо-
лације они су укупно од почетка изрекли 3 прекршајна на-
лога. Током протекле ноћи није било кршења полицијског 

часа. Ово су нам докази да наши суграђани 
озбиљно схватају мјере које су на снази, а то 
је најбитније како бисмо спријечили ширење 
вируса корона. Очекујемо и убудуће у потпу-
ности поштовање свих изречених мјера како би број зара-
жених и обољелих био што мањи,“ истакао је Зоран Стева-
новић, градоначелник Зворника.
Градоначелник је сугерисао старијим суграђанима којима 
је забрањено да напуштају своје домове да овласте млађе 
чланове својих породица да могу за њих подићи пензије и 
друга средства у банкама.
„Ми смо омогућили да радник Градске управе који ради 
на овјерама дође у њихове домове и да потпишу и овјере 
пуномоћ.“
Анализирајући епидемиолошку ситуацију на подручју гра-
да градоначелник је рекао да је под здравственим надзо-
ром 850 лица, те да је за 21 лице истекла мјера изолације.
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09.04.2020. године

ОБИЉЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ЗВОРНИКА

Дана 09. априла 2020. године навршило се 28 година од 
ослобођења града Зворника. Годишњица је због панде-
мије вируса корона симболично обиљежена полагањем 
вијенаца на централни споменик, без присуства грађана 
и свечаности.
Вијенце су положили представници градских организација 
и удружења проистеклих из рата, градоначелник Зворни-
ка и начелник Полицијске управе Зворник.
Градоначелник Зоран Стевановић рекао је да увијек треба 
да се сјећамо и помињемо погинуле борце и да нас њихо-
ва дјела и њихове жртве опомену да никада више не до-
зволимо да се на овим просторима деси рат. Он је најавио 
реконструкцију платоа на коме се налазе централни спо-
меник погинулим у протеклом рату и споменик погинули-
ма из НОБ-а.

12.04.2020. године

РУСКИ СТРУЧЊАЦИ – РАЗМЈЕНА 
ИСКУСТАВА У ЗДРАВСТВУ 

У просторијама Управе зворничке Болнице одржан је рад-
ни састанак директора ове здравствене установе Ивана 
Поповића и градоначелника Зворника Зорана Стевано-
вића са тимом стручњака из Русије и представницима Ми-
нистарства здравља Републике Српске. 
Градоначелник је изразио задовољство што су руски 
стручњаци пренијели своја искуства зворничкој Болници.
„Најважније је да наша здравствена установа настави 
нормално да ради и да се грађани придржавају свих упут-
става. Не требамо се опуштати јер је константно постоји 
могућност од новог заражавања. Стање је сада добро и 
очекујемо да седмица која је пред нама потврди да смо 
све добро урадили.“

Градоначелник је саопштио и да је свих 20 особа у каран-
тину у Студентском центру негативно на вирус корона. Они 
ће у кућној изолацији бити до истека предвиђених 14 дана. 

17.03.2020.

ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС ЗВОРНИКА ПОДРШКА У КОРОНИ 
Волонтерски сервис пружао је помоћ старијим суграђанима, изнемоглим, трудни-
цама и свима који у циљу личне здравствене заштите и заштите других људи нису 
могли да напуштају своје домове. Волонтери су за грађане набављали прехрамбе-
не производе и лијекове и достављали им на кућне адресе. Сервис је радио сваког 
дана од 08:00 до 18:00 часова, а недељом од 08:00 до 17:00 часова. Град Зворник 
обезбиједио је возила за доставу, просторије за рад и другу техничку подршку.
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14.04.2020. године

СИСТЕМАТСКА ПРЕВЕНТИВНА 
ДЕРАТИЗАЦИЈА

Прољећна систематска превентивна дератизација на те-
риторији града Зворника спроведена је од 16. до 30. апри-
ла 2020. године.
Наредбом Градоначелника дератизацијом су обухваћене: 
комплетна канализациона мрежа у граду и приградским 
насељима, депоније смећа, обала ријеке Дрине на потезу 
градског подручја, културни и спортски објекти, предшкол-
ске и школске установе, болнице и вјерске установе, као и 
зелене и друге јавне површине. Дератизација је обавезна 
за сва јавна и приватна предузећа и установе, предузет-
ничке радње, стамбене зграде и домаћинства.
Сви грађани, организације, привредни субјекти и установе 
дужни су да се придржавају одредби из Наредбе, да извођа-
чу радова омогуће приступ у све објекте и површине којима 
управљају и да поступају по упутствима кад је ријеч о зашти-
ти људи и домаћих животиња, животне и радне средине. 

Циљ дератизације је спречавање појаве и ширења зараз-
них болести. Посао је повјерен предузећу Санитација из 
Зворника.
Систематска превентивна дератизација обавља се два 
пута годишње, у прољеће и јесен. 
Због појаве пандемије вируса корона свако вече на под-
ручју нашег града дезинфикују се градске улице и јавне 
површине.

20.03.2020.

БЕЗ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА НА РАЧУНЕ 
Предузећа А.Д. „Зворник-стан“ и А.Д. „Водовод и комуналије“ нису обрачунавали затезне 
камате на рачуне за пружене услуге за март, април и мај 2020. године.  

Из ових предузећа саопштили су да су прихватили Закључак Градског штаба за ванредне 
ситуације града Зворника којим им је препоручено да не наплаћују затезну камату на 
рачуне за поменуте мјесеце.

18.03.2020.

РАДОВИ У УЛИЦИ БРАЋЕ ОБРАДОВИЋ 
У улици Браће Обрадовић почели су радови на реконструк-
цији подзиде и степеништа које води према Звонику (Фетија) 
ради проширења саобраћајнице. Тиме су створени услови 
за одвијање саобраћаја за теретна моторна возила и ауто-
бусе.

19.03.2020.

ТЕЛЕФОНСКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 
ЗА ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА 
Центар за ментално здравље омогућио је телефонске кон-
султације за жртве породичног насиља са циљем пружања 
психосоцијалне подршке и потребних информација.

Консултације су обезбијеђе-
не јер је у условима појача-
не изолације и ограниченог 
кретања становништва мо-
гуће и појачано насиље у по-
родици.

Грађани Зворника ову врсту 
помоћи могли су током ван-
редног стања да добију те-
лефонски од 08:00 до 15:00 
часова сваког радног дана и 
викендом.
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18.04.2020. године 

ЗВОРНИЧКИ 
ВАТРОГАСЦИ ОДАЛИ 
ПОЧАСТ 
ДР МИОДРАГУ ЛАЗИЋУ
 
Служба професионалне ватро-
гасне јединице града Зворника 
упутила је последњи поздрав 
преминулом доктору Миодрагу 
Лазићу. Они су му у вријеме 
његове сахране у Нишу одали 
почаст вожњом ватрогасних 
возила са упаљеним сиренама 
главном градском улицом 
од централног споменика до 
зграде Полицијске управе.
Др Лазић је је у периоду од 
1991. до 1996. године, као ратни 
хирург добровољац, спасио 
на стотине живота војника 
и цивила. У ратној болници 
Жица Блажуј, која је направ- 
љена 1992. године, урадио је 
неколико хиљада операција.
Преминуо је 14. априла од 
вируса корона.
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27.03.2020.

ПОДСТИЦАЈНА МЈЕРА - РЕГРЕСИРАНО ДИЗЕЛ ГОРИВО 
Регистровани пољопривредни произвођачи са подручја града Зворника, који су 
извршили ажурирање и кориговање података о сјетвеним површинама, од по-
недељка, 30. марта, преузимају захтјев за остваривање права на регрес за дизел 
гориво за прољећне и јесење радове. На територији града Зворника право на ре-
гресирано гориво има 100 регистрованих пољопривредних произвођача који по 
том основу могу преузети 40.048 литара дизел горива по цијени од 0.60 KM/l код 
овлашћених дистрибутера нафте и нафтних деривата.

26.03.2020.

ГРАДСКО ПСИХОЛОШКО САВЈЕТОВАЛИШТЕ 
У Зворнику је током пандемије вируса корона почело да ради психолошко савје-
товалиште за сва лица која су се налазила у изолацији или се тешко носила са 
стањем пандемије.

Грађани су ову врсту помоћи могли да добију позивом на телефонске бројеве: 
056/490-370 и 056/490-371. Телефонске линије биле су отворене од 09:00 до 17:00 
часова радним данима и викендом.
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22.04.2020. године  

И Н Т Е Р В Ј У

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 
ЗВОРНИК И 
ОДГОВОР НА ПАНДЕМИЈУ 
ВИРУСА КОРОНА

Превентивне мјере и реакција ло-
калне заједнице 

Борба са пандемијом изазваном ви-
русом корона на простору града Звор-
ника улази у шесту недељу са једним 
позитивним Зворничанином који је 
званично излијечен. Према подацима 
Градског штаба за ванредне ситуације 
града Зворник један од разлога због 
којих је пандемија прилично контро-
лисана у Зворнику јесу и адекватне 
мјере предузете на самом почетку 
процеса. 
Први састанак координационог тије-
ла града Зворника за планирање, 
спровођење и праћење активности 
везаних за појаву „COVID-19“ болести 
коју изазива корона вирус одржан је 
10. марта 2020. године. Представници 

Градске управе града Зворник, здрав-
ствених институција, полиције и гра-
ничне полиције су одмах започели са 
превентивним мјерама по угледу на 
републички ниво али и друге земље 
које су добро одговориле на изазов.
“Прво смо упутили апел грађанима 
да уколико су путовали или боравили 
у земљама у којима је забиљежена 
појава вируса корона, били у контакту 
са обољелим, сумњају на обољење да 
се телефоном јаве нашем епидемио-
логу и ХЕС-у Дома здравља Зворник, 
објавили смо бројеве и урадили лет-
ке,“ истиче Зоран Стевановић, градо-
начелник Зворника и командант Град-
ског штаба за ванредне ситуације. 
Влада Републике Српске већ је до-
нијела закључак о обустављању рада 
у образовним установама. У Зворнику 
је одмах ограничен рад угоститељских 
објеката, појачане су хигијенске мјере 
на јавним мјестима и у свим јавним 
објектима. Градска управа је угово-
рила дезинфекцију јавних површина, 
дјечијих игралишта, стамбених зграда 
и јавних установа. 
Служба хигијенско-епидемиолошких 
послова и имунизације Дома здравља 

Зворник је оформила тим који је пу-
тем телефона разговарао са грађани-
ма, правио епидемиолшку анкету и 
координирао податке са надлежним 
службама. Према ријечима докторке 
Цвијете Остојић-Васић, епидемиоло-
га, најважније је било правилно узе-
ти податке и минимализовати панику 
која је могла настати међу грађан-
ством. 
„Осим телефона у служби, мог теле-
фона и броја у Хитној помоћи, ми смо 
добили још четири броја како бисмо 
успјели одговорити на све позиве. 
Како је вријеме пролазило све више 
грађана је било стављано у кућну 
изолацију и ми смо морали вршити 
здравствени надзор над њима. Два 
пута дневно смо у контакту са њима, 
разговарамо о њиховом здравстве-
ном стању, одговарамо на њихова 
питања, недоумице, а имајући у виду 
каква је ситуације и да је ово неш-
то ново за све нас, морали смо врло 
често излазити из оквира епидемио-
лошког. Ми разговарамо са грађани-
ма, бодримо их“, истиче епидемиолог 
др Цвијета Остојић-Васић. 
Како је стање напредовало тако су и 
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увођене нове мјере. Градски штаб је 
пратио све инструкције и закључке са 
републичког нивоа, а понешто је било 
неопходно урадити и самостално на 
локалном нивоу. Забрањен је рад 
свадбеним салонима, теретанама и 
дјечијим играоницама, забрањена су 
сва јавна окупљања до даљњег. Град-
ски штаб се редовно састајао, а ко-
мунална полиција, инспекције и све 
друге службе су на терену радиле свој 
посао. Градска управа града Зворник 
на препоруку Министарства управе 
и локалне самоуправе, редуковала 
је број радника који долазе у зграду 
на 50%, реорганизован је рад шалтер 
сале, а све с циљем да се смањи број 
контаката и превентивно дјелује на 
самом почетку. 
„Ми смо препоручили и другим ор-
ганизацијама, јавним институцијама 
да примјене сличан принцип, пого-
тово тамо гдје је могућ рад од куће. 
Наше установе културе смо затвори-
ли, дјечји вртић је такође затворен 
оног дана када више није доведено 
ниједно дијете. На основу закључака 
Републичког штаба и нашег Градског, 
затворили смо све занатске радње, 
поготово козметичке и фризерске са-
лоне, јер су они у директном контакту 
са клијентом,“ истиче градоначелник 
Стевановић. 
Како је све већи број грађана бивао у 
изолацији, многи не одлазе на посао, 
дјеца су такође у кућама и похађају ТВ 
наставу, указала се као пријека потре-
ба оснивање психолошког савјетова-
лишта, истичу у зворничком Центру 
за ментално здравље. У сарадњи са 
Градским штабом и образовним уста-
новама формиран је тим који свако-
дневно ради са грађанима Зворника, 
прима позиве и даје савјете, како са-
чувати психу у доба короне. Стручња-
ци су такође истакли да изолација и 
додатни стрес могу појачати насиље у 
породици. Из тог разлога је зворнич-
ки Центар за ментално здравље по-
кренуо је телефонске консултације за 
жртве породичног насиља са циљем 
пружања психосоцијалне подршке и 
потребних информација. 

Мјера кућне изолације изриче се 
свим грађанима који долазе из ино-
странства или су били у контакту са 
зараженим. Да би се заштитило ста-
новништво, ризичним категоријама 
забрањено је кретање, а посебно ли-
цима старијим од 65 година. Одмах 
се јавила потреба за достављањем 
намирница и лијекова особама које 
су боравиле у својим домовима. Удру-
жење грађана „Зворник у покрету“ уз 
подршку Градског штаба основало је 
Волонтерски сервис града Зворника. 
„Млади људи су се почели јављати 
прије него смо одлучили да форми-
рамо сервис. Свако од нас је уствари 
хтио да да свој допринос у оваквој си-
туацији када се суочавамо са панде-
мијом. Како су стручњаци рекли, ми 
млади нисмо ризична категорија ста-
новништва и то нам је олакшало реа-
лизацију идеје. Од првог дана Градска 
управа нам је дала пуну подршку. Те-
лефоном комуницирамо са грађани-
ма, добили смо аутомобил од Градске 
управе, идемо по лијекове, намирни-
це, помажемо Црвеном крсту. У сва-
ком случају ту смо за све активности“, 
каже Вељо Тијанић, координатор Во-
лонтерског сервиса. 
Активно је увијек нешто више од 30 
волонтера, док 20 њих је спремно и 
чека на позив својих вршњака. 
Највећи удар на већ тешке животне 
услове доживјеле су социјално угро-
жене категорије становништва. Град-
ска управа их није заборавила. „Ми 
смо одмах реаговали и у сарадњи са 
Црвеним крстом града Зворник при-
премили нешто више од 300 пакета 
животних намирница за породице 
са списка нашег Центра за социјални 
рад. Подјела је ишла брзо, јер су нам 
помогли и волонтери. Добили смо 
значајан број пакета од Председнице 
РС, за све социјално угрожене са под-
ручја града. Трудимо се и да кроз ре-
довне активности осигурамо простор 
и средства за најугроженије, јер је и 
то дио нашег сталног посла“ објашња-
ва Дарко Стефановић, начелник 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности. 

На основу препорука и инструк-
ција са републичког нивоа, локалне 
заједнице су обавезне да форми-
рају карантине. Први зворнички ка-
рантин формиран је у Студентском 
центру у Каракају. Одговорни тим за 
управљање каарнтином чине пред-
ставници Дома здравља, Цивилне за-
штите и Полицијске управе Зворник. 
Према ријечима др Богдане Бодирога, 
замјенице директора Дома здравља 
и члана Одговорног тима ситуација 
је била нова и неочекивана за све, 
али су заједничким радом успјели да 
успоставе систем који функционише.
„Нама долазе грађани са подручја 
Зворника који прођу тријажу на гра-
ничном карантину и грађани општине 
Осмаци, јер они немају локални ка-
рантин. Имамо кућни ред карантина 
којег се придржавају и лица у каранти-
ну али и ми који смо задужени за ње-
гово функционисање. Обезбиједили 
смо стално присуство љекара, редо-
ван преглед за све у карантину. Након 
7 дана боравка та лица се тестирају и 
уколико су негативни на вирус коро-
на, одлазе у строгу кућну изолацију 
гдје проводе остатак изречене мјере 
карантина“, истиче др Бодирога. 
Како је одмицало вријеме, дошле су 
и нове инструкције. Локални каран-
тин пребачен је у фискултурну салу 
подручне школе ОШ „Десанка Макси-
мовић“ у Каракају и у двије учионице. 
Простор је прилагођен у потпуности 
потребама грађана, који се буду у 
њему налазали. Простор Студентског 
центра преимоенован је за републич-
ки карантин у коме се смјештају лица 
позитивна на вирус корона са под-
ручја регије Бирач. 
С обзиром да су уведене различите 
ограничавајуће мјере и мјере забране 
кретања, локална заједница морала 
је да формира и карантин за прекр-
шиоце кућне изолације. „Наш каран-
тин за прекршиоце изречене мјере 
самоизолације има 8 лежајева и то 
у шаторима који су смјештени у дво-
ришту школе у Каракају“, појашњава 
Рајко Јурошевић, начелник Службе 
цивилне заштите града Зворник. 
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Заштитне мјере се спроводе и у свим 
трговинским радњама и апотекама, 
које су од почетка ванредних мјера 
радиле али у прилагођеном режи-
му. Рукавице и маске су обавезне за 
све који раде са грађанима али и за 
грађане који улазе у радње, апотеке и 
друге затворене објекте. 
„Знамо да је јако тешко грађанима 
да се прилагоде на новонасталу си-
туацију, знамо да је отежано набави-
ти маске и рукавице. Баш због тога 
је Градска управа набавила више 
од 5000 маски, одређену количину 

дезинфекционих средстава и рука-
вица и то смо дијелили различитим 
установама, мјесним заједницама. 
Наше комунално предузеће и ватро-
гасци редовно чисте и дезинфикују 
улице, не само у граду гдје је највећа 
фреквенција већ и у оним мјесним 
заједницама које имају приличан 
број становника у својим централним 
дијеловима“, каже градоначелник 
и командант Градског штаба за ван-
редне ситуације Зоран Стевановић и 
додаје: „Највише бринемо да мјере 
које предузимамо не оштете наше 
грађане. Трудимо се да привреди из-
ађемо у сусрет. Знамо да је јако тешко 
испуњавати своје обавезе у ванред-
ним околностима. Чињеница је да је 

током марта ове године привремено 
одјављено 120 радњи, док је прошле 
године у исто вријеме било свега 10. 
Али охрабрује податак да је у истом 
периоду трајно одјављених радњи 
само четири више у ванредном стању. 
Оптимистичан сам због тога, и надам 
се да ћемо успјети ово да преброди-
мо“, закључује Стевановић.
У Зворнику су затворени сви угости-
тељски објекти, једино је дозвољена 
достава хране. Викендом је забрање-
но напуштање мјеста пребивалишта, 
осим за лица са дозволом. Јавна 

окупљања су такође забрањена, као 
и употреба справа у теретанама на 
отвореном и дјечијих игралишта. Све 
мјере имају за циљ спречавање екс-
панзије вируса корона. 
„Свјесни смо да различите забране, 
недостатак информација и неви-
дљиви непријатељ као што је вирус 
узрокују нелагодност и панику. Баш 
због тога смо одлучили да направимо 
вајбер заједницу Град Зворник у коју 
постављамо све важне информације, 
одлуке, закључке, све оно што грађа-
нима може бити од користи. Путем те 
заједнице Градски штаб за ванредне 
ситуације пласира новости. Важно 
нам је да наши грађани буду право-
времено и објективно информисани“, 

појаснио је покретање 
овог медија градоначел-
ник Стевановић. 
Евидентно је да ће ван-
редно стање проузроковати и отежа-
но измиривање обавеза грађана што 
је навело Градски штаб за ванредне 
ситуације града Зворник на одлуку 
да локална предузећа А.Д. „Звор-
ник-стан“ и А.Д. „Водовод и комуна-
лије“ не обрачунавају затезне камате 
на рачуне за извршене услуге за март, 
април и мај 2020. године. 
Градска управа је заједно са привред-

ним субјектима покренула акцију за 
набавку респиратора за зворничку 
Болницу. Компанија „Алумина“ д.о.о 
је уплатила два респиратора, док су 
новац за трећи респиратор прикупи-
ли остали привредници заједно са 
Градском управом. 
Све мјере забрана, ограничења и 
превенције трајаће док се Република 
Српска, Босна и Херцеговина и реги-
он не изборе са првим налетом пан-
демије, сматрају у Градском штабу за 
ванредне ситуације града Зворник. 
Тренутна епидемиолшка ситуација 
у Зворнику је задовољавајућа, а оно 
што преостаје јесте заједнички рад 
и борба грађана и свих надлежних 
служби да тако и остане.

Све мјере забрана, ограничења и превен-
ције трајаће док се Република Српска, Босна 
и Херцеговина и регион не изборе са првим 
налетом пандемије, сматрају у Градском шта-
бу за ванредне ситуације града Зворник. Тре-
нутна епидемиолшка ситуација у Зворнику 
је задовољавајућа, а оно што преостаје јесте 
заједнички рад и борба грађана и свих 
надлежних служби да тако и остане.
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07.04.2020.

КАМПАЊА „КУПУЈМО ДОМАЋЕ - САЧУВАЈМО 
РАДНА МЈЕСТА“ 
Привредна комора Републике Српске покренула је кампању 
„Купујмо домаће-сачувајмо радна мјеста“ у оквиру пројекта 
промоције домаће производње под називом „Наше је боље“. 

Циљ кампање је да се утиче на свијест потрошача о значају 
куповине домаћих производа и услуга и јачање привредних 
друштава Републике Српске.

14.04.2020.

ГРАДСКОМ ШТАБУ „МФС ЕМАУС“ ДОНИРАО МАСКЕ 
И РУКАВИЦЕ 
Командант Градског штаба за ванредне ситуације и градоначелник Зворника Зо-
ран Стевановић захвалио се Хуманитарној организацији „Међународни форум 
солидарности Емаус“ на донацији 200 маски и 200 пари рукавица Градском шта-
бу, као и 20 прехрамбених пакета за социјално угрожене породице.

Донацију градоначелнику уручила је Елма Мустајбашић, руководилац канцела-
рије “МФС Емаус“ у Зворнику. МФС „Емаус“ у Зворнику реализује пројекат „Један 
оброк дневно“, те да због пандемије вируса корона имају 131 корисника, однос-
но више него у ранијем периоду.

07.05.2020.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ПУТА У БАЉКОВИЦИ И МАЛЕШИЋУ 
У Мјесној заједници Баљковица почели су радови на реконструкцији и изградњи 
600 m локалног пута у вриједности од 75.000 КМ. Завршена је реконструкција 
300 m клизиштима уништеног и  изградња 300m новог пута. Уједно, урађена је 
реконструкција пута од Мјесне заједнице Малешић према Клиси у дужини од 950 
m укупне вриједности 112.000 КМ.

Влада Републике Српске, Републички секретаријат за расељена лица и мигра-
ције донирали су 110.000 КМ, док је Град Зворник издвојио 77.000 КМ.

13.04.2020.

СЈЕТВЕНИ ПАКЕТИ ЗА МАЛА ПОЉОПРИВРЕДНА  
ГАЗДИНСТВА 
Малим породичним пољопривредним газдинствима почела 
је подјела сјетвених пакета у склопу мјера помоћи Министар-
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске.На територији града Зворника биће подијељено 200 
пакета укупне вриједности 50.000 КМ. Пакети садрже сје-
менски и садни материјал, минерална ђубрива и леђну пр-
скалицу.

ап
ри
л   

БИ
ЛТ

ЕН
 Гр

ад
 Зв

ор
ни

к



27

07.05.2020. године

НОВИ ИЗГЛЕД ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић обишао је ре-
конструисану зелену пијацу и истакао да је пауза у раду 
пијаце искориштена да се ураде неопхода унапређења, 
јер више није могла функционисати у стању у каквом је 
била.
„Желим да то буде једна права тржница на којој ће се 
снабдијевати наши суграђани и на којој ће продавати оно 
што произведу у својим домаћинствима.“ 
Директор АД Водовод и комуналије Јован Томић истакао је 
да је на пијаци подигнут ниво кровне конструкције, покри-
вен је комплетан простор, офарбано свих 96 тезги, метал-
не конструкције и капија, саниране бетонске површине, 
опремљен мокри чвор, уређене јавне чесме, те поставље-
не нове тезге за млијеко и млијечне производе.
„Циљ нам је да побошљамо услове за рад и да уведемо 
нове закупце тезги, те да створимо адекватне услове за 
позитивне промјене. Имамо тезге намијењене за воће и 
поврће, млијеко и млијечне производне, за дневни закуп 
за индивидуалне пољопривредне произвођаче који дола-
зе једном или два пута седмично и тезге за ситну технич-
ку робу за потребе домаћинства. Цијене закупа ће остати 

исте, а које су, морам и то рећи, ниске у односу на окру-
жење. Желимо да зелена пијаца буде омиљено мјесто 
гдје ће Зворничани радо доћи да купују, као што је некада 
била,“ истакао је Томић.
Укупна вриједност радова је око 30.000 КМ, а средства је 
обезбиједила Градска управа Зворник.
Пијаца није радила од 19. марта у складу са мјерама Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације за спречавање 
ширења болести изазване вирусом корона, док је рекон-
струкција почела у априлу. Претходних година није било 
већих улагања на зеленој пијаци која је почела са радом 
крајем 2001. године.

06.05.2020. године

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић и представ-
ник конзорцијума који чине Кесо градња д.о.о Зворник, 
Кесо промет д.о.о Зворник и Терминг д.о.о Бијељина Дра-
гиша Крстић потписали су уговор о извођењу радова на 
реконструкцији Дома здравља Зворник у вриједности од 
1.269.941 КМ. 
Градоначелник је саопштио да је Влада Републике Ср-
бије донирала 500.000 евра на основу Споразума о успо-
стављању специјалних паралелних односа Републике 
Српске и Републике Србије, док преосталих 295.000 КМ 
издваја Град Зворник.
„Утопљава се зграда што подразумијева замјену уну-
трашње и спољашње столарије, израду термоизолације и 
фасаде, спуштених плафона, нове електроинсталације, а 
биће урађено и оно што се у току радова појави као интер-
вентно – рекао је градоначелник који се захвалио Влади 
Републике Србије на издвојеним средствима, не само за 
овај пројекат него и за друге на подручју Зворника и регије.
Директор Дома здравља Радивоје Аћимовић истакао је да 
је реконструкција веома значајна за ову установу, јер ће 
корисници и запослени имати боље услове за рад и пру-

жање здравствених услуга, добиће се енергетске уштеде, 
док ће и сам објекат имати нов, љепши изглед. 
Дом здравља изграђен је 1985. године и ово је до сада 
највеће улагање.
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19.05.2020.

УТОПЉАВАЊЕ ЗГРАДЕ ТШЦ-А 
Средствима Града Зворника у износу од 23.400 КМ енергет-
ски је утопљена зграда Техничког школског центра у Каракају. 

Претходне реконструкције урађене су 2018. године кроз 
заједнички пројекат Града Зворника и УНДП-а у вриједно-
сти од 70.000 КМ. Из буџета Града у 2019. години издвојено 
је 20.000 КМ за асфалтирање паркинга код ове школе. Од 
2014. године у Технички школски центар уз подршку Градске 
управе Зворник, УНДП-а и Предсједника Републике Српске 
уложено је више од 400.000 КМ.

У школској 2019/20 години ову школу похађао је 631 ученик.

26.05.2020.

ГРАД ЗВОРНИК УСПОСТАВИО „ВИБЕР ЗАЈЕДНИЦУ“
Град Зворник успоставио је „вибер заједницу“ преко које се 
могу добити све званичне актуелне информације везане за 
ситуацију у нашем граду око вируса корона, као и друге ко-
рисне информације из Градске управе.

Овај нови вид комуникације је једноставан, поуздан и брз 
начин за добијање тачних и важних информација.

Заинтерсовани суграђани могу се придружити заједници. 
Придружи се - Град Зворник на виберу!
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13.05.2020.

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА У ЗВОРНИКУ 
Градска организација Црвеног крста донирала је Дому здравља тунел за дезин-
фекцију, а у Болници Зворник пакете за дјецу која се у породилишту зворничке 
Болнице роде у току Недеље Црвеног крста, која се сваке године обиљежава од 8. 
до 15. маја.

Представници зворничког Црвеног крста са волонтерима обишли су десет најугро-
женијих породица, као и десет породица са четворо и више дјеце и свима уручили 
пакете хране, обуће и хигијенских средстава.

19.05.2020.

ПОКЛОНИ ЗА ДЈЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
Центру за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама представ-
ници  Средњошколског центра „Петар Кочић“ уручили су поклоне које су купили 
средствима прикупљеним од продаје улазница за хуманитарни концерт.

Центар за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама који има 
више од 50 корисника, отворен је 2015. године, а његов рад финансира Градска 
управа Зворник.
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21.05.2020. године

ЗВОРНИК - 610 ГОДИНА ГРАДА 

Град Зворник обиљежио је 21. маја 610 рођендан, али без 
вишедневних манифестација због ситуације изазване 
пандемијом вируса корона. 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић честитао је су-
грађанима Дан града.

„Положили смо цвијеће на градском споменику у част свих 
оних који су у ових 610 година дали своје животе у одбрани 
Зворника и ових простора. Наши традиционални пријеми 
прилика су да се захвалимо онима у чију част смо их орга-
низовали на њиховом раду и труду.“ 
У одвојеним пријемима он је 21. маја угостио стријелце 
противградне заштите, одличне ученике слабијег мате-
ријалног стања, као и дописнике медијских кућа и уредни-
ке зворничких портала.
 „Разговарали смо са одличним ученицима из наших ос-
новних школа слабијег материјалног стања који дају свој 
максимум у учењу и добијају саме петице, а немају баш 
све потребне услове. Дружили смо се и са стријелцима 
који раде врло одговоран и важан посао и од успоставе 
противградне заштите, захваљујући њима, нисмо имали 
већих штета кад је град у питању. Наши новинари профе-
сионално и објективно раде свој посао, а дали су и зна-
чајан допринос да битне информације и поруке од почет-
ка пандемије вируса корона стигну до суграђана и зато 
смо захвални свима вама које смо данас угостили.“
Градоначелник је на пријемима уручио новчане износе 
стријелцима и новинарима, док су ученици награђени 
средствима која су једним дијелом прикупљена од прода-
тих карата за Светосавски бал, а дио је обезбиједила Град-
ска управа. 
Још један пријем, за 17 вуковаца и четири ученика генера-
ције трећег и четвртог степена зворничких средњих школа, 

први човјек Зворника уприличио је 22. маја 
и том приликом их наградио за њихов труд 
и успјех који су постигли током средњошкол-
ских дана. Пожелио им је срећу и све добро у 
годинама које су пред њима. 
„Ви сте четрнаеста генерација коју испраћам и свима по-
ручујем да сваког дана треба нешто ново да научите и не-
прекидно се усавршавате. Када год вам се укаже прилика 
будите хумани и солидарни и не заборавите своје профе-

соре, пријатеље, комшије, суграђане, свој град, ма гдје да 
вас пут однесе.“
Градоначелник је искористио прилику да се захвали сви-
ма онима који су дали свој допринос у борби против ви-
руса корона.
„Захваљујем се нашим привредницима који су дали зна-
чајан новчани прилог за набавку респиратора и који су м
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22.05.2020. године

ПРВА НАГРАДА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ
 
На основу резултата извршених процјена капацитета за 
управљање локалним развојем у 11 партнерских једини-
ца локалне самоуправе Град Зворник има најбољи систем 
за планирање и управљање развојем у 2019. години, са-
општено је из Развојног програма Уједињених нација у 
БиХ. Прва награда у форми гранта у износу од 75.000 дола-
ра (USA) реализује се кроз један од пројеката који је пред-
ложен у Стратегији развоја 2018-2027.
У Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) којег у 
Босни и Херцеговини реализује Развојни програм УН БиХ 
(UNDP) у сарадњи са Швајцарском агенцијом за развој и 
сарадњу (SDC), Град Зворник је укључен 2017. године, када 
је започета израда Стратегије интегрисаног развоја града 
Зворник за период 2018-2027.

У оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја сваке 
године се врши процјена капацитета јединица локалне са-
моуправе и награђују се најбољи за свој рад. Награда се 
додјељује у форми финансијске подршке пројектима из 
стратегије планираних за 2020. годину, а Град се обавезао 
да ће обезбиједити суфинансирање у износу од минимал-
но 50% укупних трошкова реализације.

09.06.2020. године

СТАБИЛНА САРАДЊА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА И 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗВОРНИКА 
 
Пандемија вируса корона показала је колико је цијела 
цивилизација рањива и да смо једино заједничким дје-
ловањем могли да умањимо негативан утицај пандемије 
на нашу привреду, истакао је Зоран Стевановић градона-
челник Зворника и предсједник Привредног савјета отва-
рајући другу редовну сједницу овог градског тијела.
Привредни савјет града Зворник усагласио се са свим 
приједлозима одлука које се односе на развој привреде, 
пољопривреде и инвестиција на подручју града. У 2020. 
години, између осталог, потписани су уговори за уређење 
корита ријеке Хоче, завршени радови на мосту краља 
Александра I Карађорђевића и многи други. 
Усвојен је приједлог Одлуке о усвајању мјера за помоћ 
привредним субјектима на подручју града у сврху сана-
ције штете изазване пандемијом, као и просјечна коначна 
грађевинска цијена корисне површине стамбеног и по-
словног простора у 2019. години. 

Привредни савјет је разматрао и приједлог Одлуке о накна-
ди за уређење градског грађевинског земљишта за 2020. 
годину, гдје је предвиђено смањење накнаде за 70% за из-
градњу производних хала већих од 1000 m2. Привредни-
ци су се сложили са предложеним кориштењем буџетских 
средстава за подстицај развоја пољопривреде на подручју 
града.

помагали у функционисање наших карантина, волонтери-
ма и свима другима и да кажем да је било пуно добрих 
дијела у шездесетак дана који су иза нас. Учинили смо све 
да се живот у нашем граду не заустави, нисмо прекину-
ли са започетим инвестицијама, ради се на градилишти-
ма. Захвални смо Влади Републике Српске и Републичком 
штабу за ванредне ситуације што су нашли могућности 
да помогну привредницима, а већ на сљедећој сједни-

ци Скупштине нашег града и ми ћемо анализирати које 
мјере да предузмемо како бисмо олакашали рад нашим 
привредним субјектима који су у вријеме ванредног стања 
претрпјели озбиљне штете. 
Захвални смо члану Предсједништва БиХ Милораду Доди-
ку, Влади Републике Српске, Влади Србије, Амбасади Бу-
гарске и свима који нам помажу и дају подршку да наш 
град иде напријед.“ 
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11.06.2020. године

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О 
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ 

На 35. сједници Скупштине града од 11. јуна једногласно је 
усвојен Извјештај о извршењу буџета града за прошлу го-
дину. У 2019. години остварен је суфицит од 623.000 КМ. 
Укупна буџетска средства, трансфери и примици/прили-
ви остварени су са 24.252.961 КМ. Порески приходи оства-
рени су у износу од 17.292.437 КМ, непорески у износу од 
2.947.522 КМ, а остало су трансфери, примици, грантови и 
неискориштена средства по основу кредита и обвезница 
из претходне године. Градска Скупштина усвојила је и Из-
вјештај о извршењу буџета за прва три мјесеца 2020. годи-
не у износу од 5.228.792 КМ или 22 посто што је приближно 
у складу са планом. 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић оцијенио је да 
је први квартал 2020. године задовољавајући, али да је у 
другом кварталу, због пандемије вируса корона, значајно 
лошије пуњење буџета.
Према Одлуци о усвајању мјера за помоћ привредним 
субјектима на подручју града у сврху санације штете иза-
зване пандемијом вируса корона, субјекти којима је био 
забрањен рад добили су право на 100 одсто, а они којима 
је био ограничен или отежан рад, на 50 посто од износа 
аликвотног дијела комуналне таксе за истицање послов-
ног имена за март, април и мај ове године. Субвенцију 
накнаде од Града Зворника за заузимање јавне површине, 
као и закуп простора у власништву Града, у износу од 100 
одсто добили су субјекти којима је био забрањен рад, а од 
50 посто они којима је био ограничен. 
„Ми ћемо подржати наше привреднике и на начин да ћемо 
расписати конкурс за подстицај запошљавања радника, а 
негдје ће то можда бити и повратак оних радника који су 
због пандемије вируса корона и ванредног стања остали 
без посла. За ту намјену у овогодишњем буџету имамо 
400.000 КМ – рекао је градоначелник. 
На иницијативу Привредног савјета, у Одлуци о измјена-

ма Одлуке о комуналним таксама уведене су 
олакшице за коришћење јавних површина 
ради одлагања грађевинског материјала у 
дужем временском периоду и смањена је ко-
мунална такса за истицање пословног имена за хотеле са 
1.200 КМ на 800 КМ и мотеле са 1.000 КМ на 800 КМ.
Скупштина је усвојила и Одлуку о усвајању плана капитал-
них инвестиција града Зворника за период 2020-2022. год.
Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је 
вриједност инвестиција око 70.000.000 КМ, те да се ради 
о веома важним и битним пројектима за наш град као 
што су регулације корита ријеке Сапне и ријеке Дрине, ре-
конструкција моста краља Александра Првог Карађорђе-
вића, реконструкција Дома здравља, доградња амбуланте 
у Брањеву, изградња водовода Локањ-Пилица, изградња 
паркинг простора испред црпне станице Мејдан и други. 
У усвојеном Извјештају о раду градоначелника и Градске 
управе Зворник за 2019. годину, између осталог, наведено 
је да је настављен тренд реализације планираних проје-
ката. Радило се на унапређењу инфраструктуре на локал-
ном нивоу и побољшању пословног окружења. У трошењу 
буџетских средстава поступало се у складу са законом, по-
лазећи од усвојених буџетских докумената. Градоначелник 
је своју функцију остваривао и кроз радне састанке са ди-
ректорима јавних институција и предузећа чији је оснивач 
град Зворник, те са надлежним министарствима и другим 
републичким органима, привредницима и представници-
ма међународних организација и других институција. 
На сједници је усвојен и Програм рада градоначелника и 
Градске управе за 2020. годину у којем је наведено да ће 
се радити на привлачењу нових инвеститора, на додатном 
подстицању самозапошљавању, као и реализовању актив-
ности за унапређење постојеће инфраструктуре. 
Одборници су утврдили да је просјечна, коначна грађе-
винска цијена једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора на подручју града Звор-
ника у 2019. години износила 706,00 КМ. Ова цијена служи 
као основица за израчунавање ренте. 
Донесене су:
■ Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта за 2020. годину која је утврђе-
на као просјечна цијена изградње комуналне и друге 
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина. 
Ова накнада се умањује за проценат учешћа површи-
на јавних објеката у укупној површини објеката плани-
раних регулационим планом;

■ Одлука о приступању изради Урбанистичког плана ширег 
урбаног подручја града Зворник на период 2020-2035. 
година. Постојећи план истиче закључно са 2020. год.;

■ Извјештај о стању у пољопривреди града Зворника у 
2019.години;
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■ Програм кориштења буџетских средстава за подстицај 
пољопривредне производње на подручју града Зворни-
ка за текућу годину. Укупна средства планирана у град-
ском буџету за ову намјену износе 385.000 КМ што је 
највише до сада. Новина су подстицаји за сијање соје; 

■ Извјештај о стању судских и других предмета у којима 
се као једна од страна појављује Град Зворник за пери-
од 01.01-31.12.2019. године;

■ Одлука о допуни одлуке о разврставању локалних путе-
ва и улица у насељу на подручју града Зворника;

■ Извјештај о извршењу производно финансијског пла-
на Шумске управе;

■ Извјештаји о раду АД ‘’Водовод и комуналије’’, АД 
‘’Зворник стан’’, ЈП ‘’Регионална депонија’’ доо, као и 
јавних установа чији је оснивач Град Зворник;

■ Информације о организованости, опремљености и 
функционисању цивилне заштите на подручју града 
Зворника;

■ Информација о стању малолетничке деликвенцији 
на подручју града Зворник за 2019. годину су такође 
усвојене.

Због окончања поступка јавне конкуренције разријеше-
ни су вршиоци дужности и именовани директори Дома 
здравља и Рекреативно спортског центра Зворник. 

12.06.2020. године

ПРИЈЕМ ЗА ВУКОВЦЕ И УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић уприличио је 
пријем за вуковце и ученике генерације зворничких ос-
новних школа на којем им је честитао на успјеху који су 
постигли током деветогодишњег школовања. 
Он је истакао да се ради о изузетно доброј генерацији која 
је у специфичним околностима проузрокованим панде-
мијом вируса корона завршила друго полугодишње деве-
тог разреда.
„Ови ученици показали су завидан ниво интересовања и 
учења на даљину чиме су задовољни и наставници и ди-
ректори њихових школа. Очекујем да ових 26 вуковаца 
међу којима је шест ученика генерације, наставе и даље са 
марљивим радом и развојем своје личности у одговорне 
и успјешне људе.“
Градоначелник је нагласио да је пријем и уручење пригод-
них поклона показатељ да локална заједница види и по-

штује то што они редовно и предано извршавају све своје 
школске обавезе и што су примјерна дјеца у сваком погле-
ду у својој средини.
„Они су они најбољи у овој генерацији и желимо да их 
пратимо и подржимо у даљем школовању са надом да ће 
једног дана бити носиоци развоја овог краја или другог 
гдје их живот однесе.“ Сви вуковци и ученици генерације 
награђени су књигом и новчаним износом.
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02.06.2020.

ГРАД ЗВОРНИК СУФИНАНСИРА ВАНТЈЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
Град Зворник расписао је Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфи-
нансирање трошкова једне процедуре вантјелесне оплодње. Из градског буџета 
за ову намјену биће издвојено укупно 25.000 КМ.

Право на додјелу новчаних средстава могу остварити брачни парови који су већ 
користили три процедуре асистиране репродукције на терет средстава Фонда 
здравственог осигурања  Републике Српске, те они који конкуришу за процедуру 
донације репродуктивног материјала без обзира на број урађених претходних 
поступака. Брачни парови морају имати пријављено пребивалиште на подручју 
града Зворник најмање 12 мјесеци од дана предаје захтјева.
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19.06.2020. године

ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ НОВОГ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ СТАРОГ ОБЈЕКТА БОЛНИЦЕ

У присуству премијера Републике Српске Радована Виш-
ковића и градоначелника Зворника Зорана Стевановића 
у Зворнику су министар здравља и социјалне заштите Ре-
публике Српске Ален Шеранић, директор Болнице Иван 
Поповић и директор Еникон-градње д.о.о Мирослав Ла-
заревић потписали Споразум о обезбјеђењу дијела фи-
нансијских средстава и начину финансирања пројекта 
Изградња и опремање новог објекта, реконструкција, 
адаптација и опремање постојећег објекта ЈЗУ Болница.
Поповић и Лазаревић потписали су и Уговор о изградњи 
и опремању новог објекта, реконструкцији, адаптацији и 
опремању постојећег објекта ЈЗУ Болница. Укупна вријед-
ност пројекта је 29 милиона КМ од чега 
је учешће Владе Републике Српске око 
27 милиона КМ, Владе Републике Ср-
бије 1.500.000 КМ и Града Зворника око 
600.000 КМ.
Премијер је истакао да је овај пројекат 
значајан за град Зворник, читаву регију 
и Владу Републике Српске, нагласивши 
да је појединачно највећи који се у овој 
регији реализује од настанка Републике 
Српске.
„Седам локалних заједница на више 
од 2.000 квадратних километара са 
120.000 становника заслужују да имају 
бољу медицинску његу него до сада, да 
имају боље услове, веће капацитете, 
јер болница са својих 208 кревета није 
могла да задовољи све те потребе. Ово 
што ће се овдје радити Болницу Зворник ће сврстати у ред 
са свим осталим болницама у Српској које је постојећа 
власт у задњих 10 и више година градила. У том времен-
ском периоду ми смо у наш здравствени сектор, градњу и 
опремање објеката и све што је потребно, уложили скоро 
милијарду КМ.“
Истакавши да Зворник и регија Бирач заслужују један ова-
кав објекат, Вишковић се захвалио Граду и градоначелни-
ку Стевановићу за помоћ у рјешавању имовинско-правних 
односа.
Министар Шеранић је поручио да је доградња, рекон-
струкција и опремање зворничке Болнице врло важно за 
здравствени систем Републике Српске.
„Овај пројекат је припреман у складу са оним о чему смо 
говорили уназад годину дана када је ријеч о развоју на-
ших регионалних болница, прије свега са јаким развојем 

једног ургентног блока за хитне случајеве 
које требамо збрињавати, развојем поликли-
ничког дијела како би пацијенти који требају 
дијагностичке претраге или консултативну за-
штиту могли на вријеме и адекватно да је добију и раз-
војем хируршког ендоскопског блока који ће омогућити 
да пацијенти квалитетно и брзо добију услугу. Овај проје-
кат показује и синхронизовано дјеловање републичких 
власти и власти у локалној самоуправи гдје смо без икак-
вих проблема, кроз заједнички договор, врло брзо рјеша-
вали сва питања, омогућили да се издају све дозволе и да 
пројекат адекватно крене у реализацију.“
Градоначелник се захвалио свим инстанцама власти у 
Републици Српској, српском члану Предсједништва БиХ 
Милораду Додику и предсједнику Србије Александру Ву-
чићу на реализацији пројекта који је потребан овом крају 
и који ће ријешити много проблема.

„Уз радове и опремање ради се и на кадровском поди-
зању и ја очекујем да ће ово бити заиста један регионални 
здравствени центар који ће служити на добро свим грађа-
нима Зворника и регије. Градска управа је своје учешће 
дала, између осталог, кроз расељавање једног стамбеног 
објекта како би се обезбиједио простор за доградњу новог 
блока.“
За медицинску и немедицинску опрему биће издвојено 19 
милиона КМ, а за грађевинске радове који поред градње 
новог блока, реконструкције и адаптације постојећег, 
предвиђају и изградњу паркинг галерије, као и уређење 
простора око Болнице, око 10 милиона КМ.
„Еникон-градња“ д.о.о Зворник носилац је конзорцијума 
од шест фирми који изводи радове. Рок за завршетак из-
градње и опремања новог блока је 20 мјесеци, а за рекон-
струкцију постојећег блока 10 мјесеци.

ју
н   Б

ИЛ
ТЕ

Н 
Гр

ад
 Зв

ор
ни

к



34

22.06.2020. године

ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ ИЗАЗВАЛЕ ПОПЛАВЕ И 
КЛИЗИШТА 

Због обилних падавина 22. јуна дошло је до изливања 
ријека на подручју града Зворника. Припадници служби 
цивилне заштите и професионалне ватрогасне јединице 
на терену су пратили ситуацију уз ангажовање механи-
зације предузећа Зворник путеви, Кесо промет и Пантић 
промет. 
Излиле су се у Шетићима Шетићка ријека, у Пађинама 
Врељанска ријека, у Ђулићима и Грбавцима ријека Сап-
на, ријека Дрињача на магистрални пут Зворник-Сараје-
во, као и вода из каналских мрежа у Челопеку, Каракају и 
Улицама. 
Наредног дана водостај ријека Сапне, Хоче и Дрињаче био 
је у опадању, а током ноћи није било изливања из корита. 
Проток ријеке Дрине на ХЕ Мали Зворник био је 1.207 m3/s. 
Надлежне службе достављале су пумпе становништву како 

би избацили воду из подрумских просторија. 
Пријављена су клизишта у мјесним заједницама Малешић 
и Каракај. 
Из Градске управе апеловали су на грађане да се не при-
ближавају ријечним коритима Сапне, Хоче, Дрињаче и 
Дрине због високог водостаја и клизавог терена, као и да 
предузму све мјере и радње у циљу заштите од могућих 
бујичних поплава и клизишта.

03.07.2020.

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ВАНТЈЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
На основу пристиглих захтјева по Јавном конкурсу Градске управе Зворник одо-
брена су средства за суфинансирање вантјелесне оплодње за прва три брачна 
пара који имају пребивалиште на подручју града Зворника и испуњавају остале 
услове. 

Од 2011. до 2019. године суфинансирани су трошкови вантјелесне оплодње за 44 
брачна пара са подручја града Зворника и рођено је 18 беба. Из градског буџета 
у истом периоду издвојено је укупно 200.000 КМ.

21.07.2020.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
Град Зворник донио је Одлуку о додјели уџбеника дјеци са инвалидитетом, дјеци 
корисника материјалне помоћи и дјеци из хранитељских породица. Средствима 
из градског буџета извршена је куповина уџбеника за школску 2020/21 годину за 
сву дјецу из ових категорија која похађају основну или средњу школу без обзира 
који су разред.

03.06.2020.

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОМЛАДИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
Град Зворник (су)финансира програме и пројекте омладинских организација и 
удружења грађана и фондација са 63.000 КМ по основу два конкурс, и то Кон-
курс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката и Конкурс за (су)
финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација.

За омладинске програме и пројекте у градском буџету предвиђено је 18.000 КМ, 
при чему  максималан износ по једном програму и пројекту може бити 5.000 
КМ. За удружења грађана и фондације планирано је 45.000 КМ, а максималан 
појединачни износ је 10.000 КМ.
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04.08.2020. године

ГРАД ЗВОРНИК У ПРОЦЕСУ СЕРТИФИКАЦИЈЕ 
ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

Градска управа града Зворник започела је процес серти-
фикације локалне самоуправе са повољним пословним 
окружењем. Данас је организована прва евалуациона по-
сјета тима за БФЦ сертификацију. 
„Град Зворник је одувијек тежио да привуче посјетиоце, 
инвеститоре, људе добре воље, који ће се у њему осјећати 
као код куће. У БФЦ процес смо кренули јер знамо да има-
мо солидну понуду коју само требамо представити ши-
рем аудиторијуму. Чак и без сертификата, Градска управа 
града Зворник је многе процесе поједноставила, убрзала 

њихово рјешавање, а за сваког 
потенцијалног инвеститора обе-
збиједили смо службеника који 

ће га провести кроз процеду-
ре“, истакао је градоначелник 

Зворника Зоран Стевановић 
током састанка. 

Град је формирао Привред-
ни савјет који има 35 чла-
нова и то је савјетодавно 
тијело градоначелника. 

Оно помаже на нивоу локалног економског 
развоја града, састаје се редовно и разматра 
важне економске и привредне локалне теме. 
Технички секретаријат програма је Привред-
на комора Републике Српске и она ради са јединицама 
локалне самоуправе на унапређењу услова пословања и 
дефинисању подстицајних мјера које ће довести до по-
већања привредне активности на локалном нивоу. Про-
грам пружа смјернице како да се креира добра пословна 
клима, направи процјена и унаприједи квалитет услуга и 
информација које су неопходне за стални развој и раст 
привреде на локалу. 

07.08.2020. године

НОВИ ПОГОН У ПРЕДУЗЕЋУ „СМРЧАК“ 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске Борис Пашалић и градоначелник Зворни-
ка Зоран Стевановић посјетили су предузеће Смрчак д.о.о. 
гдје су најавили подршку власнику Миладину Мијатовићу у 
изградњи новог погона. 
„Задовољство је овдје бити и видјети шта је урадио и на 
који је начин Мијатовић развио ову фирму. Ово је сјајан 
примјер како се може организовати прикупљање, обрада 
и даљи пласман шумских плодова који се налазе у приро-
ди, а сама чињеница да ова фирма извози у више десети-
на земаља говори да то може да буде сјајан посао. Јако је 
важно рећи да ова фирма има велики број коопераната, 
дакле велики број породица из овог региона је наслоњено 
и живи од ове фирме. Министарство је направило одређе-
ни заокрет у задњих неколико година, јер желимо да под-
ржавамо, не само примарну пољопривредну производњу, 
него и субјекте који се баве обрадом тих производа и њи-
ховим даљим пласманом. Ове године први пут издвајамо 
већа средства и за капиталне инвестиције, између осталог 
и намјера фирме „Смрчак“ да инвестира у нови објекат 
и нови погон за сушење ће добити подршку и од Мини-

старства гдје смо ми одвојили 100.000 КМ за суфинан-
сирање и подршку за набавку још неке опреме, односно 
пољопривредне механизације. Наставићемо сигурно и 
у будућем периоду да снажније подржавамо капиталне 
инвестиције, при томе не угрожавајући примарну произ-
водњу.“  
Градоначелник је похвалио што у вријеме када је најваж-
није изборити се и сачувати постојећа радна мјеста по-
стоје компаније које улажу у проширење капацитета, ин-
вестирају у будућност и у нова запослења. Он је најавио 
да ће Градска управа заједно са предузећем Зворник стан 
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обезбиједити довођење гаса који ће бити главни енергент 
за нову сушару воћа, поврћа и љековитог биља.
„И овог пута пружамо подршку домаћим инвеститори-
ма јер сматрамо да су људи одавде сигуран избор. Док 
се страни улагачи одреде да ли је негдје сигурно или не 
улагати, наши људи годишње у Зворнику инвестирају из-

међу 30 и 50 милиона КМ. У вријеме вируса корона који 
је изазвао проблеме на све стране ми овдје стојимо пред 
инвестицијом од скоро милион КМ. Ми ћемо увијек има-
ти средстава и дати подршку за домаће инвеститоре који 
проширују своје капацитете, за домаће идеје, домаћа ула-
гања, јер наши људи који овдје уложе не мисле да оду на 

јефтинија тржишта радне снаге и осталог, они ће овдје 
остати увијек, јер су овдје рођени, овдје живе, овдје се 
боре са нама заједно да се и у тешким временима прежи-
ви и опстане на тржишту.“
Он се захвалио министру Пашалићу на препознавању сјај-
не идеје, здраве компаније и на подстицају Смрчку који, 

како је напоменуо, испуњава све услове 
предвиђене конкурсом за његову додјелу. 
Градоначелник је нагласио да је Смрчак 
мјесто гдје треба да завршавају вишкови 
производа зворничких примарних произ-
вођача. Он је подсјетио да је Градска упра-
ва ове године издвојила највећи износ 
средстава за примарну пољопривредну 
производњу додавши да подршка „Смрч-
ку“ представља надградњу тога. 
Мијатовић је изразио задовољство посје-
том његовој компанији оцијенивши да је 
ово најтеже вријеме у задњих неколико 
година с обзиром на ситуацију са вирусом 
корона, те да је због кризе за коју сматра 
да тек предстоји, прави тренутак да се 
фирме престројавају и праве неке кораке 
како би унаприједили производњу.

„Моје предузеће углавном се бави сакупљањем, прерадом 
и прометом гљива, љековитог биља, шумских плодова и 
јагодичастог воћа и све је намијењено извозу. Сигирно је 
да ће нам у овом времену без подршке и Владе и Мини-
старства и локалне заједнице бити тешко и зато смо зајед-
но да покушамо направити искорак.“

13.07.2020.

УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА 
На територији града Зворника у уторак, 14. јула, у времену од 19:00 до 23:30 ча-
сова  оперативни тимови Д.О.О. „Санитација“  вршили су уништавање одраслих 
форми комараца са земље методом хладног и топлог замагљивања. Уништа-
вање је вршено на потезима:

Дрињача — Дивич — град  и

Каракај - Економија – Улице – град.

28.07.2020.

АНКЕТА ПОСЛОВНОГ СЕКТОРА 
Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу и 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности града Зворника спровели су ан-
кетирање 95 зворничких привредних субјеката у приватном власништву с циљем 
добијања података о пословању овог сектора и унапређења пословног окру-
жења. 

Анализа резултата анкете пословног сектора може се погледати на званичној ин-
тернет страници града Зворника.
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08.08.2020. године

СВЕТА ПЕТКА ТРНОВА - СЛАВА ГРАДА

Слава Града Зворника Света Петка Трнова прослављена је 
светом литургијом и ломљењем крсног колача у храму по-
свећеном овој светици на Ђурђевграду.
Пандемија вируса корона и превентивне мјере наметнуле 
су да ове године све буде скромније, са мање садржаја и 
мање окупљања. 

„У условима које дик-
тира вирус корона 
обиљежавамо нашу 
крсну славу због чега 
неће бити свечане ли-
тије кроз град и тради-
ционалног ломљења 
славског колача на 
платоу испред Каси-
не. Сва церемонија је 
обављена овдје, јер се 
морамо понашати у 
складу са мјерама и у 
циљу заштите здравља 
наших суграђана и 
свих нас“, рекао је гра-
доначелник Зворника 
Зоран Стевановић. 
Анализирајући стање 
у граду између двије 
славе, он је истакао да 
је Зворник увијек ко-
рачао напријед и да је 
тако и сада.

„Некада су ти кораци мањи, али увијек идемо, 
не стојимо. Свједоци смо да ћемо ових дана 
предати на коришћење грађанима рекон-
струисан мост краља Александра Првог Ка-
рађорђевића, али и да крећу нове велике и значајне ин-
вестиције. Ових дана почела је доградња и реконструкција 
градске болнице, реконструише се Дом здравља, такође и 
градске улице, почели смо да градимо нова паркинг мјеста. 
Чуваћемо радна мјеста и подржаћемо сваког нашег 

привредника који 
додатно инвестира у 
проширивање капа-
цитета и нова запо-
шљавања. Морамо 
превазићи пробле-
ме које је изазвао 
вирус корона и ван-
редно стање и Звор-
ник мора наставити 
као и до сада путе-
вима напретка.“

Градоначелник је су-
грађанима честитао 
славу Свету Петку 
Трнову и позвао да 
се сви понашамо у 
духу заштите свог 
и здравља чланова 
наших породица, 
пријатеља, комшија.
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11.08.2020. године

СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИКА 
ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ 
ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА

Град Зворник расписао је Јавни позив за додјелу субвен-
ција привредним субјектима чије је сједиште на терито-
рији града у сврху санације штете изазване пандемијом 
вируса корона. Предмет позива је додјела субвенција 
правним лицима и самосталним предузетницима којима 
је забрањен, ограничен или отежан рад, за износ:

1. комуналне таксе за истицање пословног имена,
2. накнаде за заузимање јавне површине и
3. закупнине простора у власништву града Зворника.

30.07.2020.

ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
Програм Европске уније за прекограничну размјену „Erasmus for Young 
Entrepreneurs“ (ЕYЕ)  предузећима из БиХ пружа прилику да сарађују са младим 
предузетницима из других земаља. Такође, овај програм даје прилику младим 
предузетницима у БиХ и онима који желе да то постану да уче од искусних и 
успјешних у другим земљама.Сви заинтересовани могли су се јавити у Еду – Аген-
цију за развој предузећа путем мејла eda@edabl.org или телефона 051/300-241.

30.07.2020.

УГОВОРИ ЗА СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ ПОВРАТНИКА 
У оквиру пројекта Федералног министарства расељених особа и избјеглица пот-
писани су и уручени трипартитни уговори о изградњи и реконструкцији стамбе-
них објеката за 21 повратничку породицу са подручја града Зворника. 

Укупна вриједност пројекта је око 500.000 КМ.

30.07.2020.

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА У ЗВОРНИКУ 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Зворник објавило је „Позив за-
интересованим лицима да доставе приједлоге и сугестије за планска ријешења“. 
Сврха израде новог плана је омогућавање адекватнијег кориштења расположивог 
простора и постојећег градитељског фонда ради бољег искориштења приликом 
реконструкције истог, сагледавање постојећих и изналажење квалитетнијих про-
сторно планских рјешења прилагођених плановима и потребама града Зворника.

11.08.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ - СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉА-
ВАЊА  
Град Зворник расписао је Јавни позив послодавцима за коришћење средстава 
по Пројекту запошљавања и самозапошљавања приправника: високе, више и 
средње стручне спреме,и других незапослених лица, из буџета града Зворника. 

По овом Јавном позиву  суфинансираће се запошљавање и самозапошљавање 140 лица са евиденције Завода за запошљавање 
Републике Српске-Филијала Зворник који активно траже запослење и то 30 лица  високе стручне спреме, пет лица више стручне 
спреме, 100 лица средње стручне спреме и КВ радника и пет лица за самозапошљавање. У 2020.години за ову намјену у буџету 
града Зворника предвиђено је 400.000 КМ.
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28.08.2020. године

РЕКОНСТРУИСАН МОСТ 
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА

Мост краља Александра I Карађорђевића отворен је за 
пјешаке, након једногодишње реконструкције, 28. августа. 
Становници Зворника и Малог Зворника са нестрпљењем 
су дочекали тренутак када ће обновљеним, уређеним и 
уљепшаним мостом поново моћи свакодневно да прола-
зе обављајући своје уобичајене обавезе и дружења. Овај 
мост није само старина вриједна чувања, украс простора у 
коме се налази, него нераскидива веза између становни-
ка са обје обале ријеке Дрине. Мост је спона између два 
града, двије државе и њихових грађана.
На мосту краља Александра I Карађорђевића замијење-
на је кородирана метална конструкција, урађена антико-
розивна заштита, 
односно пјеска-
рење и фарбање, 
замијењена коло-
возна конструк-
ција у цјелости, 
урађени одводи 
оборинских вода и 
расвјета. Саниран 
је и плато испред 
моста површине 
око 150 m2 који је 
издигнут до нивоа 
моста. 
„На добро свих 
нас који смо кори-
стили и који ћемо 
користити мост ре-
конструкцију смо 
довели до краја. 
Могло се то зав-
ршити и раније, 
али, с обзиром да је пројекат реконструкције рађен прије 
више од осам година и да је предвидио асфалтну подлогу, 
ми смо реаговали, како би се урадила подлога од коцке. 
Ово је историјски споменик ова два града, ове двије држа-
ве, који треба да има репрезентативан изглед. Захвалност, 
прије свега, Влади Србије која је издвојила 600.000 евра 
за реконструкцију јер питање је кад би почели радови да 
та средства нису стигла. Град Зворник је за ову намјену, са 
промјеном подлоге, издвојио скоро 750.000 КМ - рекао је 
градоначелник Стевановић.
Мост ће, надамо се убрзо, красити и декоративна расвјета 
за шта је урађен пројекат и што се мора усагласити са ре-
сорним министарством Владе Србије. 

„Тиме ће овај мост постати атрактиван споме-
ник, једно опште добро свих нас. Још једном 
хвала свима на стрпљењу и извињење онима 
који су мислили да може другачије. Нисмо до-
зволили извођачу радова да се било шта препусти случају. 
Ово је један од четири моста на подручју нашег града, а 
податак да их је више од 2.200.000 људи у прошлој годи-
ни прешло говори колико су мостови битни и зато нисмо 
имали право да импровизујемо било шта када је у питању 
реконструкција. Обавеза је још већа када добијете сред-
ства, да их квалитетно потрошите и не направите никакав 
промашај у смислу квалитета извођења радова.“ 
Извођач радова је зворничка фирма Еникон градња. 
Мост краља Александра I Карађорђевића пуштен је у са-
обраћај 12. јануара 1930. године, а саграђен је средствима 
Крљевине СХС и краља Александра, као његовог задужби-
нара.
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01.09.2020. године

ЧЕСТИТКА ЗА ПОЧЕТАК 
НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

У ђачке клупе зворничких школа у школској 2020/21 годи-
ни сјело је више од 5.500 ученика. 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић честитао је 
почетак нове школске године, а по традицији, првацима 
је дао и пригодне поклоне са жељом да им први дан и по 
томе остане у лијепом сјећању.
„Ово је 14. генерација првачића коју дочекујем, а ова је 
специфична јер полазе у школу у врло необичним окол-
ностима које су изнуђене пандемијом вируса корона. 
Ззахвалан сам руководствима свих наших школа која су 
заједно са нама успјела изнаћи рјешења да се испоштују 
препоручене мјере Института за јавно здравство и Мини-
старства просвјете – рекао је приликом посјете првацима 
у ОШ „Свети Сава“ градоначелник који сматра да су се ма-
лишани ужељели школе и да неће бити проблема ни када 
је примјена мјера у питању.
Због пандемије вируса корона извођење наставе по смје-
нама усаглашено је са градским превозом ученика. 
Градоначелник је и у овој, као и у ОШ „Десанка Максимо-
вић“ Челопек коју је посјетио, поручио ученицима да по-
штују мјере и чувају себе и своје другаре. Он им је поже-
лио да воле своју школу, да уче и слушају учитеље, да се 
лијепо друже и да израсту у добре људе. 

Директор зворничке основне школа Горан Ивановић на-
гласио је да су спремно дочекали нову школску годину уз 
поштовање свих мјера надлежних институција. У први раз-
ред у ОШ „Свети Сава“ уписано је 127 ученика у централној 
школи и 10 у подручним одјељењима. Ова школа броји 
укупно 1.456 ђака. 
Директор ОШ „Десанка Максимовић“ Челопек Сања Танац-
ковић рекла је да се настава одвија у шест школских обје-
ката од којих сваки има свој ритам, тако да се у централ-
ној школи у Челопеку и подручном одјељењу у Каракају 
настава изводи у четири смјене, у подручним одјељењима 
Церу, Петковцима и Ораовцу у двије смјене и у одјељењу 
у Крижевићима у три смјене. И у овој школи коју похађа 
преко 1.160 ученика од којих су 98 прваци спроведене су 
све препоруке и мјере надлежних институција.

19.08.2020.

СУБВЕНЦИЈА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТA 
Градска управа Зворник донијела је Одлуку о субвенцији превоза ученика према којој ово право имају сви ученици основних и 
средњих школа који немају дотацију Министарства, у зависности од њиховог статуса. У 2020. години из градског буџета издвојено 
је 270.000 КМ за субвенцију превоза за око 1.350 ученика средњих и основних школа.

СУБВЕНЦИЈА 50%:
- За дјецу чији су родитељи корисници социјалне помоћи или туђе његе, дјецу 

без једног родитеља и дјецу ратних војних инвалида свих категорија 
- дјецу у вишечланим породицама са троје и више школске дјеце и једним или 

оба незапослена родитеља 
- дјецу из породица са четворо и више малољетне дјеце 
- основце чија је школа удаљена до 4km
- средњошколце који су у претходној години имали просјек оцјена 5.0

СУБВЕНЦИЈА 30%:
- за ученике основних школа за које Министарство не врши партиципацију

СУБВЕНЦИЈА 100%:
- за дјецу без родитељског старања, дјецу без оба родитеља и дјецу ометену у 

психофизичком развоју 
- за ученике прве године средње школе који су носиоци Вукове дипломе.
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05.09.2020. године

НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА У ТРШИЋУ 

У Тршићу је почела изградња фискултурне сале донатор-
ским средствима и уз учешће Градске управе Зворник. Из-
вођач радова је предузеће Кесо градња.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић истакао је да 
је донатор Драго Вуковић, успјешан привредник у Њемач-
кој, поријеклом из Тршића.
„Ради се о изузетном човјеку који је одлучио да поклони 
нешто свом завичају, након једног неформалног разгово-
ра са власником фирме Кесо градња гдје сам и ја учество-
вао. Ова фирма ће извести радове и наравно да и Градска 
управа, која ће подржати свакога ко жели да уложи сред-
ства у инфраструктуру на нашим просторима, има своје 

учешће. Укупна вриједност инвестиције је око 400.000 
КМ. Из градског буџета издвојићемо 50.000 КМ и ми ћемо 
још обезбиједити водоводни, канализациони и електро 
прикључак, а сва остала средства ће прије свега обезбије-
дити Вуковић и Кесо градња који ће извести радове.“
Градоначелник се захвалио јер ће ученици добити репре-
зентативан објекат за одвијање наставе из физичког вас-
питања. 
„Једну по једну школу рјешавамо, ово је шеста или седма 
фискултурна сала која је направљена у посљедњих десетак 
година. Уз помоћ добрих људи, уз припремљене пројекте 
од стране Градске управе и њених сарадника увијек се 
могу пронаћи средства да се неки проблем ријеши.“
Драгиша Крстић, испред извођача радова, истакао је да 
ће објекат бити површине од око 500 квадратних метара и 
имаће топлу везу са школом.

04.09.2020. године

НОВА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ГРАДА ЗВОРНИКА

Град Зворник је с циљем приближавања својих услуга 
грађанима Зворника али и олакшавања различитих адми-
нистративних поступака редизајнирао интернет страницу 
града.
Нова интернет презентација урађена је како би грађа-
ни брже долазили до неопходних информација, а услуге 
Градске управе биле лакше доступне електронским путем.
Све неопходне информације можете пронаћи на: 
https://gradzvornik.org/
Уједно, на друштвеној мрежи Фејсбук (Facebook) покрет-
нута је званична страница: Град Зворник – Grad Zvornik 
(@gradzvornik056) и на Јутјубу (YouTube) званичан канал: 
https://www.youtube.com/watch?v=OKKyxXJBaP8
Комуникација са грађанима омогућена је и путем вајбер 
заједнице Град Зворник.
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07.09.2020. године

ИЗЛЕТНИЧКИ ПАВИЉОНИ ЗА КИСЕЉАК

Туристичка организација града Зворникa реализује проје-
кат „Подстицај развоју туризма у Зворнику“ који финанси-
ра Министарство трговине и туризма Републике Српске.
Дио пројекта односи се на активирање излетишта у Ки-
сељаку гдје ће бити постављена три излетничка павиљона 
код извора минералних вода, те информативне двојезич-
не табле на српском и енглеском језику за сваки од осам 
доступних извора, као и канте за смеће.
У току је и идентификација, мапирање и израда идејних 
рјешења за три спортско-рекреативне стазе у Кисеља-
ку, трим, бициклистичке и пјешачке, од којих ће на крају 
свака добити јасну туристичку намјену, што представља 

први корак ка њиховом уређењу, а крајњи циљ је увођење 
нових садржаја за посјетиоце Кисељака, некада познатог 
бањског мјеста и омиљеног излетиштa. 

20.08.2020.

НОВЕ ФИТНЕС СПРАВЕ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ 
Теретана на отвореном на градској плажи у Зворнику богатија је за шест нових 
фитнес справа за јачање и развијање мускулатуре тијела. Уз ријеку Дрину и међу 
тополама, у центру града, али изван градске вреве, су поред постојећих и нове 
справе за одрасле и садржаји за малишане, те клупе за сједење.

31.08.2020.

У ШКОЛАМА СВЕ СПРЕМНО ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
Све зворничке основне и средње школе спремно дочекују почетак нове школске 
године у коју улазе уз примјену свих препорука и инструкција ресорног мини-
старства и Института за јавно здравство. Градска управа извршила је дезинфек-
цију свих школских објеката, а током распуста финансијски је помогла да се ура-
де неопходни радови у школским објектима и изврше одређене набавке.

На подручју града Зворника основне школе у школској 2020/21 години похађа 
укупно 3.853 ученика, а средње школе 1.514. Првачића је 330, док је први разред 
у средњим школама уписало 413 ђака.

28.08.2020.

СИСТЕМ ЗА БЕСКОНТАКТНО МЈЕРЕЊЕ ТЈЕЛЕСНЕ ТЕМПЕ-
РАТУРЕ 
Градоначелник Зворника Зо-
ран Стевановић присуство-
вао је презентацији система 
за бесконтактно мјерење 
темературе, вриједности око 
50.000 КМ, који су зворнич-
кој Болници донирале ком-
паније „Dahua Technology“ у 
БиХ и „Master BC“ Бањалука.

Највеће предности овог система су бржи проток људи, нема 
дугог чекања, нема блиског контакта, може да мјери темпе-
ратуру на раздаљини од 5 m са прецизношћу од 0,30 C.

24.08.2020.

ЗВОРНИК 
У РИТМУ 
ЕВРОПЕ  
Зворничанка 
Анђела Кулић 
представља-
ла је град 
Зворник на 
такмичењу „У 
ритму Евро-
пе“.
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10.09.2020. године

ОТВОРЕН ПЛАТО ИСПРЕД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

У оквиру заједничког пројекта Републике Бугарске и Гра-
да Зворника наш град је добио један лијепо уређен про-
стор са потпуно новим изгледом - плато испред ОШ „Свети 
Сава“ и ОМШ „Војин Комадина“. 
Уређени простор званично је предат граду и суграђанима 
на свечаности којој су присуствовали амбасадор Републи-
ке Бугарске Њена екселенција Августина Цветкова-Кара-
башева и градоначелник Зворника Зоран Стевановић.
Градоначелник се захвалио и Републици Бугарској, Ам-
басади у Сарајеву и Њеној екселенцији за сву досадашњу 
сарадњу са жељом да овај зворнички кутак буде мјесто 
окупљања наших најмлађих суграђана и талентоване дје-
це којих има пуно у нашем граду.
„Овај наш пројекат подржала је Амбасада Бугарске са 
50.000 КМ и уз њихову подршку смо овај простор привели 
сврси а циљ нам је да се наши најмлађи суграђани овдје 
окупљају, да талентована дјеца показују шта су научила. 

Наставићемо сјајну сарадњу са свим нашим 
евроспким пријатељима, а Њена екселенција 
је велики пријатељ нашег града. Након попла-
ва први међународни позив упућен нама био 
је из Амбасаде Бугарске, први су нам донирали средства 
да се изборимо у том моменту и то су гестови који се не за-
борављају. Град Зворник је увијек гост на прославама по-
водом Дана Републике Бугарске који Амбасада организује 
у Сарајеву и то је већ традиционално лијепа сарадња са 
братском димензијом. Дружећи се са таквим људима и 
гледајући њихов пут који су трасирали, то је пут којим тре-
ба да идемо и ми и цијело наше друштво како бисмо се 
што прије прикључили евроинтеграцијама – рекао је гра-
доначелник Стевановић.
Амбасадор Цветкова-Карабашева поновила је да је са-
радња са градоначелником изузетно добра, изразивши 
му захвалност.
„Република Бугарска, Министарство спољних послова и 
наша Амбасада у Сарајеву гледају на град Зворник као 
на пријатеља и овдје су људи који увијек могу да рачунају 
на нас. Мени је част и задовољство да имамо прилику да 
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отворимо уз нашу финансијску подршку уређени школски 
плато, посебно пошто нема ништа значајније и вредније 
од радости и будућности наше дјеце. Овај пројекат је ва-
жан за Зворник, за дјецу и уопште за градски живот. Же-
лим свима вама пуно здравља и баш у овим тренутцима 
дистанце хтјели бисмо да се разумије колико смо близу са 
овим нашим гестом - поручила је амбасадор.
Она је додала да је европски пут БиХ пут који је Бугарска 
већ прошла истакавши да зна колико је то важно, те да су 
увијек спремни да помогну што се тиче тог питања. 
Амбасадор и градоначелник су размијенили поклоне, 
Цветкова-Карабашева је из Зворника понијела неке наше 
традиционалне производе, а градоначелнику је уручена 

Захвалница Амбасаде за посебан допринос и успјешну са-
радњу у вези са припремом и извођењем пројекта развој-
не помоћи Владе Републике Бугарске.
Ученици и професори ОМШ „Војин Комадина“ приредили 
су музички програм уз извођење пјесама на нашем и бу-
гарском језику.
Град Зворник издвојио је 97.000 КМ за изградњу инклузив-
ног платоа на коме су постављени наткривена бина, клу-
пе, водоскок, чесма, украсно зеленило, а у плану је и инте-
рактивни зид са различитим едукативним садржајима за 
дјецу. На платоу је постављена табла посвећена једном од 
најславнијих Зворничана – Николи Васићу, који је важио 
за једног од најбољих градитеља виолина у свијету. 

02.09.2020.

САСТАНАК О ОБРАЗОВАЊУ У ЛИПЉУ ОДРЖАН 
У КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић разговарао је са родитељима уче-
ника Бошњака основне школе у Липљу који су школску 2020/21 годину започели 
бојкотом због назива језика који дјеца уче у школи. Градоначелник Стевановић 
појаснио је присутнима да надлежност у овој области није ни на школи ни на 
локалној самоуправи. Надлежност је на државном нивоу и требало би да буде 
предмет политичких договора. 

У школи у Липљу дјеца већ изучавају матерњи језик према наставном плану и 
програму Тузланског кантона.

Састанку су присуствовали представници Мисије ОЕБС-а у БиХ, родитељи, локални политички представници Бошњака, председник 
Скупштине града Мерсад Мехмедовић, директор ОШ „Свети Сава“ Горан Ивановић и градоначелник Зворника Зоран Стевановић.

04.09.2020.

АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 
У Мјесној заједници Јасеница асфалтирана је дионица локалног пута у укупној 
дужини од  700 m. Из буџета Града Зворника за ову намјену издвојено je око 
52.000 КМ.

У Мјесној заједници Кисељак завршена је рехабилитација локалног пута у дужи-
ни од 134 m, и то  код изворишта минералне воде бр. 4. Град Зворник уложио је 
око 12.000 КМ за извођење ових радова.

04.09.2020.

ОДРЖАНО ТРЕЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
У оквиру пројекта Унапређење пластеничке производње поврћа на подручју гра-
да Зворника који заједнички реализују  УНДП  и Град Зворник одржано је треће  
предавање из области производње поврћа у заштићеном простору односно пла-
стеницима. 

Пластеничка производња постаје све популарнија јер су на мањој површини до-
бијају већи приноси и то током цијеле године. У оквиру овог пројекта у марту је, 
на основу Јавног позива, пољопривредним произвођачима подијељено 25 пла-
стеника површине 100 квадратних метара  са системом за наводњавање.
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04.09.2020.

НОВИ ПУТЕВИ У САРАДЊИ МИНИСТАРСТВА И ГРАДА  
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић заједно са федералним министром 
расељених особа и избјеглица Едином Рамићем посјетио је мјесне заједнице 
Козлук и Ђулићи гдје су завршени радови на асфалтирању дионица неколико 
улица и локалних путева. Средства је обезбиједило ово министарство уз ушећче 
Града Зворника и мјештана.

15.09.2020. године 

ОБИЉЕЖЕН ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА 
У ЗВОРНИКУ

Град Зворник је организовањем часа на отвореном по 
први пут обиљежио Дан српског јединства, слободе и 
националне заставе на платоу испред основних школа у 
Зворнику. 
Владе Републике Српске и Републике Србије одлучиле су 
да заједнички празнују 15. септембар, дан када је у Првом 
свјетском рату пробијен Солунски фронт као Дан српског 
јединства, слободе и националне заставе.
У уторак, 15. септембра, у свим локалним заједницама ши-

ром Републике Српске биле су подигнуте заставе Републи-
ке Српске. 
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23.09.2020. године

САСТАНАК О БЕЗБЈЕДНОСТИ ГРАНИЦЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ЗВОРНИКА

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић састао се у 
Зворнику са Селмом Цикотићем, министром безбједности 
БиХ и Рајнхардом Тришаком, командантом ЕУФОР-а у БиХ. 
„Разговарали смо о неколико веома важних тема за 
Зворник. Ми смо локална заједница која је на удару ми-
граната који преко Србије долазе у БиХ. Осим тога, оба-
вијестили смо наше госте о иницијативи да пјешачки мост 
краља Александра Првог Карађорђевића могу прелазити 
сви грађани, а не као до сада само грађани Малог Зворни-
ка и Зворника. Трећа тема јесте иницијатива да се на том 
мосту направи интегрисани гранични прелаз са србијан-
ске стране“, истакао је Зоран Стевановић, градоначелник 
Зворника. 
Министар безбједности БиХ Селмо Цикотић изразио је за-
довољство иницијативама и посвећеношћу града Зворни-
ка у бројним питањима која су повезана са безбједношћу. 
Делегација је посјетила и граничну полицију у Зворнику. 
„У последње три седмице предузели смо појачане мјере 

контроле границе и већ сада су видљиви резултати. Што 
се тиче иницијатива града Зворника, ја ћу их врло радо 
подржати и радити на томе да се реализују“, закључио је 
министар Цикотић.
Генерал-мајор Рајнхард Тришак, командант ЕУФОР-а у БиХ 
је изјавио да је сарадња свих организација на задовоља-

вајућем нивоу. Европске оружане снаге су ту да помогну 
локалним властима у очувању мирног и стабилног окру-
жења. Посјета терену је више него неопходна јер су на тај 
начин добили корисне информације.
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24.09.2020. године

ШКОЛСКИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У НОВОМ 
РУХУ

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, пред-
ставници Покрајинске владе Војводине и градоначелик 
Зоран Стевановић 24. септембра присуствовали су егзи-
биционом мечу младих кошаркаша из Зворник баскета 
поводом завршетка реконструкције игралишта код ОШ 
„Свети Сава“.
На иницијативу Предсједнице Републике Српске, Покрајин-
ска влада донирала је подлогу за овај терен, а Град Звор-
ник финансирао је нову конструкцију кошева и расвјету. 
Градоначелник је приликом раније посјете покрајинског 
секретара за спорт и омладину Војводине Владимира Ба-
теза нагласио да је изградња и опремање терена и других 

спортских објеката важна за развој спорта, а спорт је ва-
жан за здраво одрастање дјеце и здрав живот одраслих. 
Укупна вриједност пројекта је око 45.000 КМ.

05.09.2020.

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА ПРОШЛА КРОЗ ЗВОРНИК 
Данас је кроз Зворник прошла Међународна бициклистичка трка „Београд-Бања 
Лука“. Наш град је другу годину заредом дио ове велике спортске манифестације 
која се одржава 14 година.

10.09.2020.

УЛИЦА ИЗМЕЂУ БОЛНИЦЕ И ДОМА ЗДРАВЉА ЈЕДНОСМЈЕРНА 
Улица Симе Перића од јуче је званично једносмјерна у дијелу од раскрснице 
код Дома здравља до раскрснице са улицом Браће Обрадовић и у том смјеру је 
дозвољено кретање. У улици Браће Обрадовића задржан је досадашњи смјер 
кретања возила, односно према кружном току.То практично значи да ће се са-
обраћај у ове двије улице одвијати супротно кретању казаљке на сату, односно 
као у кружном току.

11.09.2020.

ПРОЈЕКАТ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ НА ЖИВОТ ДЈЕЦЕ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
Градска управа Зворник и УНИЦЕФ, са циљем ублажавања негативних последица 
пандемије, реализују пројекат „Пружање подршке дјеци са сметњама у развоју и 
њиховим родитељима у условима пандемије вируса COVID19“. У оквиру пројекта 
у Центру за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим родитељима орга-
низован је компјутерски кутак за оспособљавање корисника за рад на рачунару, 
пружа им се подршка у учењу и успостављена је школица физичких активности. 
Пројекат чији је укупан буџет 20.625 КМ трајаће шест мјесеци.
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24.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА СРПСКЕ У ЗВОРНИКУ – ЗВОРНИК 
МЈЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОБРИХ ПРОЈЕКАТА

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић бора-
вила је у Зворнику. Градоначелник Зворника Зоран Стева-
новић показао је како напредују радови на зградама Дома 
здравља и Болнице у Зворнику.
Влада Србије донирала је 975.000 КМ, а град Зворник 
ће из свог буџета финансирати радове са 295.000 КМ. 
Предвиђено је да се промијени унутрашња и вањска стола-
рија, фасада и електроинсталације. Зграда Дома здравља 
изграђена је 1985. године и за ових 35 година није било 
улагања нити реновирања.
Болница у Зворнику добиће нови блок односно 3200 m2. 

Влада Србије донирала је 1.515.000 KM, Влада Републике 
Српске 26 милиона КМ, а град Зворник је обезбиједио све 
неопходне дозволе и прикључке.
Након радова на здравственим институцијама, градона-
челник, Предсједница Српске и представници Покрајинске 
Владе Војводине заједно су присуствовали егзибиционом 
мечу младих кошаркаша из Зворник баскета на игралишту 
поред ОШ Свети Сава.
На иницијативу Предсједнице РС, Покрајинска Влада Војво-
дине донирала је подлогу за овај терен, а град Зворник 
је финансирао постављање конструкција кошева и нову 
расвјету. Укупна вриједност пројекта је око 45.000 КМ.

И за крај посјете Зворнику, предсједница 
Жељка Цвијановић била је гошћа на 11. тра-
диционалној манифестацији Људи и мостови 
на мосту краља Александра I Карађорђевића.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић и председник 
општине Мали Зворник Зоран Јевтић су заједно са умјет-
ницима били иницијатори ревитализације моста, која је 
завршена у августу 2020. године. 

Влада Србије финансирала је реконструкцију моста са 
600.000 евра, док је град Зворник уложио 750.000 КМ, а 
општина Мали Зворник финансирала је израду пројекта.
Сликарска радионица Палета из Зворника организовала 
је изложбу радова на тему моста, који су завршени у прет-
ходном периоду.
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29.09.2021. године

УСВОЈЕН ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА

На сједници одржаној 29. септембра одборници су усвоји-
ли Извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 
ове године у износу од 14.336.921 КМ или 45 посто. Расходи 
су извршени са 10.717.414 КМ или 38 посто, што је пока-
затељ да се у Градској управи штедило током пандемије 
вируса корона.
У првих шест мјесеци остварен је суфицит од око 3.600.000 
КМ, рекао је замјеник градоначелника Зворника Бојан 
Ивановић.

„Пандемија је узроковала пад свих врста прихода у односу 
на претходну годину. За очекивати је да буџет неће бити 
остварен у износу који је био планиран за ову годину и 
да ће доћи до ребаланса на некој од наредних сједница. 
Треба рећи и да су неки пројекти који су били планирани 
у првих шест мјесеци ове године, након појаве пандемије, 
морали бити одложени за другу половину 2020. или за на-
редну годину.“  
План имплементације Стратегије интегрисаног развоја 
града Зворник за период 2019-2021. година обухвата 66 
пројеката. На сједници је усвојен Извјештај о остварењу 
Плана за 2019. годину у коме је наведено да је реализова-
но 69 посто стратешких пројеката и оцијењено као врло 
добро. 
Усвојен је и „План имплементације Стратегије интегриса-
ног развоја града Зворника за период 2018-2027 година“ 
који садржи 66 стратешких пројеката и мјера предвиђених 
за реализацију у 2020, 2021. и 2022. години. Неки од њих 
су изградња новог блока Болнице, реконструкција Дома 
здравља, завршетак канализационе мреже у Брањеву и 
постављање пречистача отпадних вода, изградња водо-
вода Пилица-Локањ, изградња зграде колективног смјеш-

таја, доградња амбуланте у Брањеву, стварање и серти-
фикација повољног пословног окружења, унапређење 
туристичке инфраструктуре и супраструктуре на Зворнич-
ком језеру и други.
У Извјештају о реализацији Плана капиталних инвестиција 
за период 2019-2021. година наведено је да је у 2019. го-
дини реализовано или је у току реализација 20 пројеката, 
за шта је утрошено 90 посто средстава планираних у 2019. 
години.  
На сједници је усвојен и Акциони план одрживог управљања 
енергијом и прилагођавања климатским промјенама Гра-
да Зворника (SECAP) за период до 2030. године. Овакав 
документ има мали број локалних самоуправа у Републи-
ци Српској и БиХ, а он представља наставак дугогодишњег 
рада Градске управе на повећању енергетске ефикасно-
сти. Документ је сачињен у сарадњи са УНДП-ом и Цен-
тром за развој и подршку Тузла.
У Информацији о оснивању предузетничких радњи наве-
дено је да на подручју града Зворника послују 802 преду-
зетничке радње, те да је у првих осам мјесеци основано 65, 
а одјављене су 74 радње. Смањење броја проузроковано 
је кризом која је настала због пандемије вируса корона. 
На сједници је именован Савјет плана за праћење израде 
Урбанистичког плана ширег урбаног подручја града Звор-
ник који броји 25 чланова. 
Усвојене су и:

- Информација о стању безбједности Полицијске управе 
Зворник;

- Одлука о куповини земљишта за потребе изградње во-
довода у Мјесној заједници Локањ;

- Одлука о куповини земљишта у Скочићу за потребе 
проширења гробља;

- Одлука о куповини земљишта у Роћевићу ради обе-
збјеђивања замјенске парцеле за гробље;

- Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналном 
реду на подручју града Зворника;

- Информација о стању и заштити животне средине на 
подручју града;

- Информација о водоснабдијевању и пружању других 
комуналних услуга и

- Информација о стипендирању студената из буџета гра-
да у школској 2019/20 години.
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01.10.2020. године

ПОСТХУМНА ОДЛИКОВАЊА ПОРОДИЦАМА 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ВРС 

Изасланик предсједника Републике Српске Слободан 
Жупљанин уручио је постхумна одликовања породицама 
погинулих бораца Војске Републике Српске са подручја 
Зворника, Власенице, Милића, Сребренице и Братунца. 
Он је истакао да је Предсједница Републике Српске, пово-
дом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске и 15. 
септембра, Дана погинулих и несталих Републике Српске, 
постхумно одликовала 282 погинула борца Војске Репу-
блике Српске Медаљом заслуга за народ од којих су 39 из 
Зворника, троје из Милића и по један из Власенице, Бра-
тунца и Сребренице.
„Поносно и достојанствено сјећамо се свих наших хероја 
који су вођени најчистијим осјећањима и часним племе-
нитим циљевима дали своје животе за Републику Српску, 
њен народ и слободу у којој данашње генерације уживају 
и у којој требају да уживају и будућа поклољења. Право и 
дужност Републике и њених институција је стални задатак 
да обезбиједе сигуран и задовољавајући правни и финан-
сијски оквир за рјешавање статусних питања бораца, рат-
них војних инвалида и породица бораца одбрамбено-о-
таџбинског рата. То је наша стална, света и трајна људска 
дужност и одговорност и она треба да траје све дотле док 
постоји српски народ и Република Српска. Уколико се не 
будемо сјећали и подсјећали, и не будемо преносили ис-
тину на наша покољења, она ће једног дана пасти у забо-
рав и тог дана ће нестати Република Српска, а то нико ко 
припада овом народу не жели. Сви желимо да Република 

Српска буде трајна и вјечна – рекао је Жупља-
нин у обраћању породицама погинулих бора-
ца.
Замјеник градоначелника Зворника Бојан 
Ивановић поздравио је у име градоначелника и своје лич-
но име присутне чији су најмилији за Републику Српску 
дали оно највредније - своје животе.
Он је поручио да ће Град Зворник и у нарендом перио-
ду, као и до сада, пружати подршку породицама погину-
лих бораца и ратним војним инвалидима кроз различите 
пројекте подршке. 

„Ти пројекти, прије свега, односе се на суфинанрање стам-
беног збрињавања породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида, пројекте стипендирања студената, на 
подстицаје запошљавања и самозапошљавања који се 
финансирају из буџета града Зворника, као и пружање 
других видова помоћи.“
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17.09.2020.

ГИК У ЗВОРНИКУ ДОДИЈЕЛИЛА МЈЕСТА У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА  
Градска изборна комисија Зворник у сриједу, 16.09.2020. године додијелила је политичким субјек-
тима мјеста у бирачким одборима. Редослијед је утврдила Централна изборна комисија БиХ на 
основу регистрације политичких субјеката за учешће на локалним изборима 2020. године. 

У бирачком процесу 2020. године у Зворнику учествују 73 политичка субјекта. Укупно је 88 бирачких 
одбора, којег чини пет чланова и пет замјеника. Са бројем бирача од 350-1000 имамо 75 бирачких 
мјеста, док њих 13 има регистровано до 350 бирача, и такав бирачки одбор чине три члана и три 
замјеника.

18.09.2020.

ОБУКА О ПИСАЊУ ПРОЈЕКАТА  
Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Градском управом града Звор-
ник организовала је тродневни семинар о инструментима за идентификацију 
и припрему развојних пројеката. Представници различитих одјељења и служби 
Градске управе, јавних институција и предузећа из Зворника али и из сусједних 
општина имали су прилику да сазнају више о попуњавању пројектних формула-
ра, логичкој матрици, буџетирању пројектног приједлога и ресурсима неопход-
ним за реализацију пројекта.



50

02.10.2020. године

ДОГРАДЊА АМБУЛАНТЕ У БРАЊЕВУ

У Мјесној заједници Брањево у току су радови на доградњи 
амбуланте захваљујући чему становници ове и околних 
мјесних заједница неће више морати ићи у Дом здравља 
Зворник за услуге примарне здравствене заштите које до 
сада у њој нису пружане, рекао је замјеник градоначелни-
ка Зворника Бојан Ивановић. 
„Дограђујемо апотеку и дижемо спрат гдје ће бити пет ор-
динација, мокри чвор и тоалет. Уз стоматолошку, гинеко-
лошку и педијатријску биће отворене и двије ординације у 
којима ће прегледе вршити љекари са специјализацијама 
из других области. По завршетку радова објекат ће умјесто 
садашњих 180 имати 360 квадратних метара.“
Стари објекат био је приземни и имао је двије ордина-
ције, интервенцију, лабораторију, картотеку, просторију за 
особље, оставе, чекаоницу и тоалете.
Радови чија је вриједност око 300.000 КМ проводе се у 
оквиру пројекта „Обезбјеђивање услова за пружање но-

вих услуга примарне здравствене заштите у амбуланти у 
Брањеву”.
Град Зворник је од УНДП-а и Швајцарске агенције за раз-
вој и сарадњу у БиХ добио награду за најбољи систем за 
планирање и управљање развојем у 2019. години у износу 
од 75.000 УСД. Ова средства усмјерена су у доградњу ам-
буланте и из градског буџета издвојено је још 150.000 КМ. 

05.10.2020. године

НА УЛИЦАМА ОТВОРЕНО ПРИПРЕМНО 
ОДЈЕЉЕЊЕ
 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић озваничио је 
у мјесној заједници Улице почетак рада првог припремног 
одјељења дјечијег вртића за предшколце.
Пројекат припремних одјељења који у потпуности финан-
сира Град Зворник, а реализује га већ шесту годину заре-
дом у сарадњи са Дјечијим вртићем „Наша радост“, бес-
платан је за родитеље. 
„Ово је један вид образовања са којим се Зворник сврстао 
раме уз раме са развијеним срединама у свијету, јер оно 
што смо ми постигли у предшколском образовању може да 
се мјери са земљама Скандинавије. Ми смо омогућили да 
свако наше дијете предшколског узраста у свакој мјесној 
заједници добија прилику да буде обухваћено припрем-
ним одјељењима. Гдје год имамо зграду основне школе 
или погодан простор у свакој нашој мјесној заједници 
омогућили смо дјеци да у свом мјесту похађају предшкол-
ску наставу како би се што лакше адаптирали на полазак 
у школу и то је значајан резултат у оквиру наше популаци-
оне политике. У ову сврху Град Зворник издваја значајна 
средства и то ћемо чинити и убудуће, јер оно за шта се тре-
ба борити и што свему даје смисао у животу су наши најм-
лађи и све ћемо чинити да им створимо још боље услове 
за њихово образовање, живот и касније запошљавање.“

 Градоначелник који је предшколцима уручио пригодне 
поклоне, додао је и да отварањем припремног одјељења 
на Улицима, родитељи више неће морати да возе своју дје-
цу до Челопека. 
Директор вртића Вукомир Станковић који се у име роди-
теља, дјеце и своје име, захвалио Градској управи, градо-
начелнику Стевановићу, као и његовом замјенику Бојану 
Ивановићу, напоменуо је да је ове године формирано 
15 група са око 250 дјеце. Он је истакао да је циљ ових 
одјељења што боља припрема дјеце за полазак у школу и 
њихова социјализација.
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ГРАД ЗВОРНИК СУФИНАНСИРА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 129 РАДНИКА

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић потписао је 
уговоре са послодавцима и лицима која први пут оснивају 
своју радњу у оквиру „Пројекта запошљавања и самозапо-
шљавања приправника: високе, више и средње струч-
не спреме, и других незапослених лица, из буџета града 
Зворника.“
Кроз овај градски пројекат одобрено је за 62 послодавца 
суфинансирање запошљавања више од 120 радника, те 
самозапошљавања за осам лица.
„Ми смо за ову намјену планирали око 700.000 КМ. То је 
наш вид подршке послодавцима и суграђанима који се 
баве приватним дјелатностима. Уједно ово је прилика да 
се више од 120 суграђана запосли.“
Градоначелник је истакао да је пандемија вируса корона 
изазвала највећу кризу од 2008. године и да је довела и до 
затварања предузетничких радњи, а привредне субјекте у 
тешкоће.
„И поред тога можемо слободно рећи да је у Зворнику 
број запослених данас и у фебруару ове године практич-
но идентичан. Посао за 120 новопримљених младих људи 
биће подршка и бољем запошљавању и бољем животу на 
овом простору и Градска управа ће наставити тако да ради 
и сваке наредне године. Ми смо кроз овај пројекат подр-
жали и осам младих предузетника за оснивање радњи и 
жеља нам је да и они свој бизнис развијају, да запошља-
вају и себе и чланове својих породица и наше суграђане 
који су на евиденцији Завода за запошљавање. Нећемо 
стати, идемо даље, Зворник ће у наредних пет година бити 
без незапослених лица. Можда то некоме у овом моменту 
звучи као неозбиљна изјава, али буде ли читав свијет брзо 
превазишао проблеме са вирусом корона, ми ћемо своје 
шансе и ресурсе искористити и бићемо у реду са најраз-
вијенијим општинама и градовима у региону.“ 
Он се захвалио правним лицима и предузетницима што ће 
младим људима дати прилику да дођу до свог првог посла 

и да покажу своје знање.
Јеленко Васић из АД Зворник путева рекао је 
да ће кроз пројекат Града Зворника бити за-
послена четири приправника. Он је истакао 
да су и претходних година преко градских и пројеката За-
вода за запошљавање имали велики број приправника и 
да су сви остали или у Зворник путевима или су нашли за-
послење у другим предузећима. 
Миодрагу Радићу, директору новоосноване фирме Кубус, 
одобрена су средства за суфинансирање запошљавања 
два радника. Он је рекао да ова врста подстицаја увијек 
значи много и да је јако битна, а нарочито у вријеме пан-
демије вируса корона. 

За запошљавање код послодаваца у оквиру овог пројекта 
биће издвајан фиксни мјесечни износ од 750 КМ по јед-
ном запосленом за високу стручну спрему на период од 12 
мјесеци, 600 КМ за вишу стручну спрему на период од де-
вет мјесеци и 540 КМ мјесечно за средњу стручну спрему 
на период од шест мјесеци. Лица из категорија породица 
погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобили-
сани борци са средњом стручном спремом, умјесто шест 
имају право на суфинансирање током 12 мјесеци. Суфи-
нансирање самозапошљавања врши се на период од 12 
мјесеци у износу 540 КМ мјесечно, без обзира на стручну 
спрему особе. 

28.09.2020.

ДЈЕЧИЈА ПРЕДСТАВА „КУКУ ТОДОРЕ“ НА ПЛАТОУ ИСПРЕД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ  
Као поклон Града за полазак у школу у петак,  02. октобра 2020. године у из-
вођењу Дјечјег позоришта Суботица одржана је дјечија представа „Куку Тодоре“ 
на платоу испред ОМШ „Војин Комадина“ у Зворнику. 

Представа је била дио програма 21. међународног фестивала професионалних 
луткарских позоришта за дјецу „Лут фест“ и представља сарадњу Фестивала и 
града Зворника.
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НОВА ПАРКИРАЛИШТА У ГРАДУ

У оквиру рјешавања проблема недостатка паркиралишта 
у градском подручју Зворник је средином септембра до-
био нова 22 паркинг мјеста између Рекреативно-спорт-
ског центра и магистралног пута. На овом потезу све до 
Црпне станице, као и на обали ријеке Дрине гради се још 
218 паркинг мјеста.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић истакао је да 
је најмање задовољан како се овај проблем рјешава иако 
се у Градској управи свакодневно баве тиме. Напомиње да 
град Зворник има скучен простор, те је тешко и скупо доћи 
до локације за изградњу адекватних паркинг простора.
„Ми смо у поступку куповине неколико старих кућа на 
простору Б-блокова, на потезу од старе болнице према 
Шћемлији и око Градске управе и у наредне три године 
град Зворник мора добити између 500 и 600 паркинг мје-
ста како бисмо коначно увели ред на нашим улицама и 
адекватну наплату.“ 

Он је изнио податак да је у Зворнику, од како је он на 
функцији начелника односно градоначелника, изграђено 
и продато више од 1.000 стамбених јединица, а да су само 
три објекта имала и адекватан паркинг простор, прије све-
га због малих плацева и врло често неусловности за под-
земне гараже.

05.10.2020.

ПОТПИСАН УГОВОР – АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић и вд директора Републичког се-
кретаријата за расељена лица и миграције Марко Аћић потписали су у недељу, 
04.10.2020. године у Зворнику уговор о суфинансирању инфраструктурних проје-
ката на подручју Зворника. Потписани Уговор односи се на асфалтирање и рекон-
струкцију локалног пута Клиса – раскрсница за Пантиће у износу од 55.000 КМ.

08.10.2020.

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗВОРНИК У ДЈЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ
Градска  Организација Црвеног крста Зворник под слоганом  „Здраво тијело, ве-
дар дух“  низом акзивности обиљежава „Дјечију недељу“.   Тим поводом уручили 
су 16 паковања дјечијих пелена  Болници Зворник за педијатријско одјељење и 
породилиште.

У просторијама ГОЦК Зворник врши се и подјела половне и нове одјеће и обуће 
за социјално  угрожену дјецу.

06.10.2020.

РЕКОНСТРУКЦИЈА У УЛИЦИ СИМЕ ПЕРИЋА И МЗ УЛИЦЕ
У оквиру наставка реконструкције улица на подручју града Зворника данас су по-
чели радови у улици Симе Перића. Од паркинга на ријеци Златици до „Шонијеве“ 
зграде, дужина 264m, биће скинут хабајући слој асфалта, урађено нивелисање и 
постављен нови слој асфалта. 

Паралелно са радовима у граду, Градска управа реализује инфраструктурне ра-
дове и у осталим мјесним заједницама. На Улицама је недавно асфалтиран ло-
кални пут у дужини од 250m и ријешен је проблем задржавања воде. Радове 
укупне вриједности око 95.000 КМ финансира Град Зворник.
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ДАНИ ВОЈВОДИНЕ У ЗВОРНИКУ

Зворник је у октобру био домаћин манифестације „Дани 
Војводине у Републици Српској“ коју су организовале Ту-
ристичка организације Републике Српске и Туристичка ор-
ганизација Војводине, уз подршку Града Зворника.
Градоначелник Зоран Стевановић на свечаном прије-
му пожелио је гостима из туристичких организација и 
привредних комора Војводине и Републике Српске, те гра-
дова Сремска Митровица и Кикинда да ово буде почетак 
промоције нашег града Војвођанима и обрнуто, као и и да 
пренесу лијепе утиске из Зворника. 
Он је напоменуо важност организовања сусрета, разго-
вара, презентовања сопствене понуде, јер се из сарадње 
увијек изроди нешто што води напријед. 

„Жеља нам је да учвршћујемо наше пословне и братске 
односе и важно је да се наши грађани упознају и да упо-
знају понуде оних других, као и да Зворник, Кикинда, Ми-
тровица и цијела Војводина и туристичке организације 
направе трајно добру сарадњу на добробит свих грађана 
који живе на овим просторима. Ако је пандемија вируса 
корона оставила нешто позитивно, а то је што смо научили 
да и у нашој средини има добрих дестинација гдје се људи 
могу лијепо одмарати, као и оних које смо упознали када 
је пандемија ограничила путовања.“ 
Неки од туристичких потенцијала и понуда Зворника су до-
бра кухиња, ријека Дрина, Зворничко језеро, средњевје-
ковна трврђава, извори минералне воде у Кисељаку, рим-
ски рудник, те сјајни угоститељски објекти. 
Своје задовољство боравком у, како је рекла, овако лије-
пом граду какав је Зворник и гостопримством на које су 
наишли изразила је и директор Туристичке организације 
Војводине Наташа Павловић.
Она је додала да су на основу промотивних кампања у 
циљу туристичке промоције које су водили закључили да 
Војводина и Република Српска у том погледу имају доста 
заједничког. Изразила је наду да ће ускоро видјети и Репу-

блику Српску за коју је рекла да има пуно тога 
да прикаже у сличном издању у Војводини.
Директор Туристичке организације Републике 
Српске Нада Јовановић захвалила се градо-
начелнику на добродошлици и новинарима који ће путем 
својих медија презентовати Зворник и његову понуду. 
„Показало се да овакве презентације дају резултате, јер се 
људи упознају са различитим дестинацијама и зато се за-
хваљујем и медијима који су данас овдје. Надамо се да ће 
велики број људи из Војводине доћи у Републику Српску, 
посебно у Зворник, а наравно из Српске се традиционал-
но радо одлази у Војводину односно Србију.“ 
У овиру „Дана Војводине“ у Зворник су стигли представни-
ци 10 туристичких организација, као и војвођански произ-
вођачи хране и пића који су имали презентацију на град-
ском шеталишту уз дегустацију њихових производа, а за 
добру атмосферу побринули су се тамбураши.

Пријему су присуствовали и Драгана Шобот испред 
Привредне коморе Републике Српске, Бранислав Мамић 
испред Привредне коморе Војводине, градоначелник Ки-
кинде Никола Лукач и замјеник градоначелника Сремске 
Митровице, града побратима Зворника, Петар Самарџић.
У оквиру ове манифестације одржан је Округли сто под 
називом „Утицај вируса корона на туристичке привреде 
Републике Српске и АП Војводине и рјешења за превази-
лажење потешкоћа“. 
Завршни догађај било је „Војвођанско вече“ у ресторану 
„Шоја“. 
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ИНФРАСТРУКТУРНО РЈЕШАВАЊЕ ДОМА 
ЗДРАВЉА И ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске 
Ален Шеранић посјетио је Зворник гдје се састао са гра-
доначелником Зораном Стевановићем, те директорима 
Дома здравља и Центра за социјални рад. Разговарало се, 
прије свега, о организовању примарне здравствене за-
штите и раду Центра за социјални рад, као и о пандемији и 
другим битним темама.
Министар је оцијенио да, оно што је добро јесте да се ин-
фраструктурно рјешавају и Дом здравља и Центар за со-
цијални рад.
„Морам изразити задовољство и честитати и градоначел-
нику и руководиоцима ових установа с обзиром да ће 
грађани Зворника имати боље услове и већи квалитет у 
пружању услуга. Разговарали смо како организовати и 
даље унаприједити здраствену заштиту, не само у граду 
него и у амбулантама које покрива Дом здравља, како и 
на који начин обезбиједити функционисање и већу при-
сутност доктора медицине и здравствених техничара у тим 
мјестима како би се правовремено могла пружити здрав-
ствена заштита. Што се тиче Центра за социјални рад са 
повећањем квадратуре постоји могућност регистровања 
неких нових дјелатности у оквиру Центра, прије свега мис-
лим на активности које се односе на осјетљиве категорије. 
Епидемија вируса корона је незаобилазна тема и данас 
смо разговарали и са аспекта организовања функциони-
сања не само здравственог и система социјалне заштите, 
него и образовног система и какво је ту стање. Такође и 
како организовати рад фирми које имају више од 100 рад-
ника и како помоћи послодавцима да одрже свој процес, 
јер задржавање и функционисање економије и функцио-
нисање образовног система, поред оног основног циља, 

здравствене заштите, и јесу суштинске мјере Института.“
Шеранић је додао да је упознао градоначелника и са 
закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и о 
томе да Институт за јавно здравство са штабом сада прати 
локалне заједнице гдје ће они који воде штабове по локал-
ним заједницама имати обавезу да доносе рестриктивније 
мјере по питању раста броја лица заражених короном.
„Ступиле су на снагу измјене, односно допуне Закона о 
заштити становништва од заразних болести које подраз-
умијевају да се оним прекршиоцима и пословним субјек-
тима који не испуњавају обавезе које имају по препорука-
ма могу забранити и ограничити рад на седам дана, а ако 
понове прекршај онда им се забрањује на 15 дана. Оно 
што ја упорно говорим је да треба да размишљамо како 
да поштујемо мјере, а не шта ћемо да радимо ако не по-
штујемо мјере. Јавност зна да у Републици Српској ванред-
на ситуација константно на снази и нисмо мијењали мјере 
које смо донијели и управо нам је и била намјера да се 
што више и брже привикнемо да октобар и новембар до-
чекамо са тим мјерама, са маскама на лицу како бисмо се 
заштитили и како бисмо омогућили да живот функциони-
ше, рекао је Шеранић.
Градоначелник је истакао да се разговарало и о условима 
у којима ради Дом здравља гдје се увелико изводи рекон-
струкција и гдје се организационо морају прилагодити так-
вој ситуацији.
„Разговаали смо и о ситуцији у амбулантама Цапарде и Ос-
маци које су на територији општине Осмаци, а организа-
ционо припадају Дому здравља Зворник, као и о ситуацији 
у Центру за социјални рад. Сва социјална давања и све 
редовне активности ова установа спроводи и у условима 
пандемије и задовољни смо њиховим радом. Они ће по-
четком наредне години добити и нови функционалан, три 
пута већи простор у центру града, у непосредној близини 
Дома здравља. Захвалност овом приликом и министру за 
сва средства која смо добили, на крају крајева и за рекон-

струкцију и изградњу Болнице 
и за све оно што се чини да 
здравствени систем издржи 
у вријеме пандемије и што 
поправљамо ситуацију за на-
редне генерације гдје ће ове 
наше здравствене установе 
бити по мјери неких значајно 
развијенијих средина.“
Градоначелник је поручио да 
се треба борити да се мјере 
поштују, јер тамо гдје се по-
штују број заражених не може 
расти вјечно, односно раст 
ће се зауставити и почеће да 
пада. 
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20.10.2020. године

ВИРУС КОРОНА - НА ТЕРИТОРИЈИ ЗВОРНИКА 
ПООШТРЕНЕ МЈЕРЕ

Због најновије епидемиолошке ситуације Градски штаб за 
ванредне ситуације донио је закључак којим се пооштра-
вају мјере на територији града Зворника, саопштио је на 
конференцији за новинаре градоначелник Зоран Стева-
новић. Он је додао да данас имамо 39 новозаражених су-
грађана, те упозорио да је наш здравствени систем озбиљ-
но доведен у опасност и да, уколико се настави овај тренд, 
ускоро нећемо имати љекаре да нас лијече.
„Данас смо се на сједници Штаба сложили да се до 4. но-
вембра мјере пооштре и контроле појачају и једногласно 
донијели закључке да се забрањују сва окупљања више од 
10 особа, од политич-
ких скупова, преко 
свих врста прослава 
(свадбе, крштења, 
рођендани, пунољет-
ства) и вјерских об-
реда (укључујући и 
сахране), забрањују 
се музика уживо 
и ди џеј извођачи, 
обавезно је ношење 
маске у затвореном 
простору и на отворе-
ном гдје није могуће 
испоштовати дистан-
цу, обавезују се сви 
угоститељски објекти 
да на улазним врати-
ма истакну обавјеш-
тење о максимално 
дозвољеном броју особа које унутра могу да бораве, по-
штујући физичку дистанцу, у градском превозу обавезна 
је заштитна маска за возача и све путнике, на улазу у све 
јавне установе обавезно је мјерење температуре, а такође 
за све запослене у јавним установама обавезна је употре-
ба заштитне маске на радном мјесту. Препорука директо-
рима образовних установа је да се пооштри контрола ко-
риштења маски у току одвијања наставе, како код ученика 
тако и код запослених.“ 
Градоначелник је рекао да су ове мјере врло непопулар-
не у моменту у коме се налазимо, у вријеме предизборне 
кампање, али да су нужно опредељење Градског штаба и 
свих који га чине.
„Настави ли се овако као до сада, доћи ћемо у озбиљну 
опасност, имамо неколико љекара заражених вирусом, 
неколико њих за које се чекају резултати, има неколико 

пацијената са придруженим болестима који 
нису у критичном, али јесу у тешком стању. 
Да се не би десило да у току данашњег, су-
трашњег или неког наредног дана наши бол-
нички капацитети буду попуњени, да се не би десило да 
останемо без медицинског особља, без наставног особља, 
принуђени смо да донесемо овакве мјере.“
Он је саопштио да је јутрос имао састанак са представ-
ницима седам-осам политичких партија које учествују на 
локалним изборима, те да су се сви сложили да кампању 
треба водити без икаквог окупљања. 
„Ми смо у овом моменту водећи по броју заражени сра-
змјерно броју становника, то је нешто што се мора зау-
ставити, што се не смије никада више дозволити и то је 
нешто што зависи од свих нас, од сваког појединачно. 
Драги суграђани, још једном вас молим да ситуацију схва-

тите крајње избиљно, 
јер немамо више 
времена ни за какву 
толеранцију. Да не 
бисмо постали пре-
познатљиви широм 
Европе по броју зара-
жених и немогућно-
сти да лијечимо своје 
обољеле, јер ако буде 
тако и у Бијељини, 
Бањалуци, Лозници, 
нећемо моћи да ан-
гажујемо ни њихове 
љекаре, придржавај-
мо се мјера како би 
нас било што мање 
инфицираних.“
Инфекторлог у звор-
ничкој Болници Перо 

Пајкановић истакао је да је у COVID одјељењу стање тре-
нутно подношљиво, али да се оно може промијенити и у 
току дана.
„Тренутно је смјештено осам пацијената, а капацитет је 14. 
Неколико љекара су у претходном периоду били инфици-
рани, а тренутно имамо 2-3 љекара, гдје немамо замјену, 
којима је брзи тест позитиван и чека се резултат ПЦР теста. 
Не знам шта још треба говорити грађанству, а што нисмо 
рекли претходних мјесеци, да не дође до сценарија као у 
Италији.“ 
Епидемиолог у Дому здравља Цвијета Остојић Васић ис-
такла је да је епидемиолошка ситуација изузетно непо-
вољна те да су здравствени радници преморени, да нема 
довољно кадра, јер је шест позитивно, али је већи број, 
због контакта са позитивнима, у изолацији, што отежава 
нормално функционисање.
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„Јуче смо у респираторној амбуланти имали 72 пацијента 
и ово је вријеме када и иначе имамо појаву респиратор-
них болести, шта треба да радимо кад нам дође и сезонска 
грипа, а ми се овако неодговорно понашамо. Апелујем 
на грађанство да ово стхвате озбиљно и ношење маске и 
примјену свих мјера. Заштитићемо се и од короне, а на 
такав начим ћемо имати мање обољелих и од сезонске 
грипе од које иначе сваке године имамо особе са компли-
кацијама што је додатни удар на здравствени систем.“  
Она је додала да је јако битно да када је неко позитиван 

буде одговаран и да пријави све блиске контакте. Кад је 
ријеч о школама маске су обавезне. 
„Тренутно имамо око 45 ученика који су позитивни, али 
смо због непоштовања тих мјера били у једном моменту 
у ситуацији да јако велики број одјељења буде у изола-
цији што доводи у питање рад школе и њихов прелажење 
на он-лајн наставу. Данашње стање је управо посљедица 
непоштовања препорука, наша неодговорност, и ми на 
штабу доносимо ригорозније мјере управо јер се нису по-
штовале ни претходне.“ 

12.10.2020.

ЗА КОРИСНИКЕ „ЗВОРНИК СТАНА“ РАНИЈЕ ПОЧИЊЕ СЕЗОНА ГРИЈАЊА 
Грејна сезона 2020/21 године почела је 13. октобра 2020. године, потврђено је 
из АД „Зворник стан“. Разлог за укључивање гријања раније од календарски 
предвиђеног почетка, 15. октобра, су ниске спољашње температуре. Трошкове 
пријевременог почетка грејне сезоне сносиће Град Зворник.

15.10.2020.

СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ЗВОРНИЧКЕ КЛУБОВЕ 
Град Зворник обезбиједио је спортску опрему за свих 36 активних спортских клу-
бова са подручја града.

У зависности од реквизита које користе, градски клубови су добили лопте, мреже, 
рукавице, вреће, тегове и осталу опрему.

03.11.2020.

НЕКТАР ОК ФЕСТ КАРАВАН У ЗВОРНИКУ 
Нектар ОК Фест караван боравио је у Зворнику 05. и 06. новембра 2020. године а 
програм фестивала реализован је у сарадњи са Домом омладине и и Културним 
центром Бански двор Бањалука.

Због пандемије вируса корона и немогућности одржавања фестивала, Нектар ОК 
Фест направио је караван који крстари градовима и борави у мјестима из којих 
долази највећи број посјетилаца на Тјентиште. Улаз је бесплатан, број мјеста огра-
ничен, а улазнице можете преузети у Дому омладине Зворник.

11.11.2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЖЕЛИО УСПЈЕХ ПРИПРАВНИЦИМА  
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић пожелио је приправницима, којима 
је истекао једногодишњи приправнички стаж, пуно успјеха у наредним животним 
и радним подухватима. Практично радно искуство у Градској управи града Звор-
ника стицало је 12 младих људи.



57
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ПАНДЕМИЈА ВИРУСА КОРОНА НИЈЕ УТИЦАЛА 
НА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗВОРНИКУ

У радној посјети Зворнику боравила је министар финан-
сија у Влади Републике Српске Зора Видовић која је разго-
варала са градоначелником Зворника Зораном Стевано-
вићем о реализацији пројеката, о утицају вируса корона 
на привредни амбијент и стање у буџету, те другим акту-
елностима.
Она је поручила да јој је увијек задовољство да сарађује 
са Зворником. Додала је да у нашем граду увијек има до-
ста пројеката који се раде зато што је менаџмент Зворни-
ка на челу са градоначелником Стевановићем проакти-
ван, увијек иде у сусрет проблемима, рјешава их и зато је 
остварен јако велики напредак.
„Посебно ми је драго што и у Зворнику није смањен број 
радника због вируса који је, заиста, направио велике про-
блеме и буџету Републике Српске и буџетима у локалним 
заједницама. Надамо се да ћемо ову годину успјешно 
завршити и креирати буџет за идућу годину. Наравно и 
да ћемо средства за рекострукцију зграде Суда у Зворни-
ку резервисати и бићемо и у наредној години заједно са 
Зворником у свим тешким и у лепим ситуацијама и пома-
гаћемо једни друге – рекла је Видовић.
Градоначелник је рекао да су непотрошена средства за ре-
конструкцију зграде Основног суда била главна тема раз-
говора.

„Технички проблеми које смо имали све 
ово вријеме нису дозволили да се средства 
предвиђена за трошак са те позиције у овој 
години искористе па је наша молба према ми-
нистру била да се та средства резервишу за 2021. годину, 
јер ћемо са реализацијом тог пројекта дефинитивно кре-
нути на прољеће. Разговарали смо и о осталим пројектима 
који се тренутно раде у Зворнику, о неким нашим плано-
вима, о утицају короне на привредни амбијент, на приходе 
у нашем буџету, о потреби за ребалансом и о свим оним 
проблемимам који су нас снашли у овој ситуацији. Некако 
смо данас јачи, имамо више информација, храбрији смо, 
очекујемо да ће се и ова буџетска година завршити како 
треба, а идућу да започнемо као успјешну.“ 
Градоначелник је појаснио да је вриједност укупног пројек-
та за доградњу просторија за суд око 2.000.000 КМ, те да је 
у овој години требало потрошити половину тих средстава, 
а како није са министром Видовић је договорено да та по-
зиција остане за идућу годину. 
Говорећи о утицају вируса корона на зворничку привре-
ду, он је саопштио да је тренутно најизраженији проблем 
у индустрији обуће гдје су уговори отказани. Због тога је 
тренутно више од 400 радника на чекању.
„Све остале фабрике се носе са проблемом, редовно се 
исплаћују плате и доприноси, не смањује се број радни-
ка у нашем граду, ако изузмемо ове који су тренутно на 
чекању. Сматрам да се Зворник и наша привреда у овој 
фази борбе са вирусом корона изборила у економском 
погледу.  
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30.10.2020. године

ЗВОРНИКУ „ЗЛАТНИ КЉУЧ ПОДУНАВЉА“ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПРОСПЕРИТЕТА

Град Зворник је на деветом „Дунавском бизнис форуму“ 
награђен признањем „Златни кључ Подунавља“ за из-
градњу просперитета.
Признање додељују Медиа Инвент из Новог Сада, Институт 
европских региона из Салцбурга и Унија послодавца Ср-
бије. 
Церемонија је одржана у четвртак, 29. октобра 2020. 
године у Археолошком парку Виминацијум, а награду је 
преузео Зоран Стевановић, градоначелник Зворника.

02.11.2020 године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЋЕ И УБУДУЋЕ 
ПРАТИТИ ПОТРЕБЕ ЗВОРНИКА

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић 
и градоначелник Зворника Зоран Стевановић разговара-
ли су у Зворнику о актуелним темама и питањима која ће 
тек доћи на ред да се рјешавају, као и о тренутној епиде-
миолошкој ситуацији на подручју града и регије.
Градоначелник се захвалио на посјети напоменувши да 
је наш град имао подршку Владе Републике Српске то-
ком претходних година, те да очекује изузетну сарадњу и 
убудуће. Он је нагласио да епидемиолошка ситуацији није 
нимало наклоњена здравственом систему у Зворнику и 
регији. 
„Свакодневно расте број заражених и ако се тако настави 
врло брзо ћемо доћи у ситуацију да наша градска болница 
добије статус COVID болнице гдје практично нећемо моћи 
да добијемо ни једну од елементарних услуга које болница 
пружа као таква. Ми ћемо имати сједницу Градског шта-
ба за ванредне ситуације, стручна лица нам припремају 
приједлог закључака, а оно што је сигурно јесте да ће доћи 
до пооштравања контроле примјене мјера које су тренут-
но на снази, иако смо свједоци да је она на значајно ви-
шем нивоу у односу на прије само десетак дана.“
Градоначелник је истакао да је са Премијером разгова-
рао о пројектима који се тренутно реализују у Зворнику 
као што су изградња новог блока Болнице, регулација ко-
рита ријеке Сапне која се приводи крају, реконструкција 
Дома здравља средствима Владе Републике Србије која 
је при самом завршетку, пројекат уређења корита ријеке 
Хоче који ће почети на прољеће наредне године. Разгова-
рали смо и о пројекту доградње зграде суда у Зворнику 
како бисмо коначно имплементирали одлуку Народне 

скупштине Републике Српске да Зворник добије окруж-
ни суд, привредни суд, просторије за правобранилаштво 
и за окружно јавно тужилаштво. Имамо подршку Владе 
Републике Српске као и у свим претходним годинама, а 
имајући у виду да је премијер Вишковић са ових просто-
ра, који разумије овдашње проблеме, очекујемо сјајну са-
радњу и у будућем периоду.“ 
Премијер је поручио да ће Влада Републике Српске прати-
ти потребе Зворника.

„Желим да кажем да ми ове године имамо највеће, ми-
лионске, инвестиције на овом подручју, прије свега, за-
хваљујући изградњи градске болнице која је регионална. 
Говорили смо и о регулацији корита ријеке Сапне која је 
годинама правила проблеме. Овим радовима смо то уре-
дили тако да падавине које су биле ове године сличне 
оним из 2010, нису изазвале изливање воде, што значи да 
је урађено како треба и да је то оправдано улагање. Исто 
тако, када се уреди ријека Хоча, град Зворник ће бити за-
штићен од бујичних вода.“ 
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НОВИ ВОДОВОД У ЛОКАЊУ И ПИЛИЦИ
 
У Мјесној заједници Локањ 3. новембра започети су ра-
дови на изградњи водоводног система Локањ-Пилица 
вриједности око 2.200.000 КМ. Средства су обезбијеђе-
на из кредита Европске инвестиционе банке у висини 
500.000 КМ, гранта Европске уније у износу 1.200.000 КМ, 
док је учешће градског буџета 500.000 КМ. 
На овај начин обезбиједиће се напајање градском водом, 
дневно контролисаном, без редукција, за око 300 до-
маћинстава. Дужина дистрибутивног цјевовода је 17.000 
метара и биће изграђен резервоар, пет пумпних станица и 
једна растеретна комора. 
Уговор за изградњу водоводног система Локањ-Пилица, 
прва фаза, потписали су 9. октобра градоначелник Зоран 
Стевановић и Драгиша Крстић испред извођача радова 
предузећа Кесо промет из Зворника.
Градоначелник је истакао да је ово наставак пројекта „Из-
градња и реконструкција водоводне и канализационе 
мреже града Зворника“ у који је до сада уложено скоро 
7.000.000 КМ. 
„До сада су у оквиру тог пројекта изграђени Водовод „Сје-
вер“, фаза два који обухвата мјесне заједнице од Козлука 
до Шепка, те водовод у Тршићу и канализација у Табанци-
ма, а реконструисани су и потисни и дистрибутивни цје-
вовод у граду и у Каракају. Након реализације водоводног 
система Локањ-Пилица остаће нам да ријешимо напајање 
у још једном дијелу Пилице за шта ћемо можда до краја го-
дине направити пројектно рјешење и покушати у наредног 
години изнаћи средства.“ 
Подсјетио је да се са изградњом водовода кренуло прије 11 

година и да је од тада у тридесетак нових мјес-
них заједница обезбијеђена градска вода која 
се дневно контролише и нема рестрикција. 
„Основни услов за останак људи на селу јесте 
квалитетна путна комуникација, изграђен водоводни и ка-
нализациони систем. Свједоци сте да смо већ реализовали 
и неке пројекте изградње канализације на простору града, 
припремају се пројекти и за подручје Водовода „Сјевер“ и 
практично гдје год смо довели воду тамо је на ред дошла 

и канализација. Поред Брањева очекујем да ћемо у идућој 
години ријешити и пречишћавање отпадних вода у МЗ Та-
банци и идемо даље.“
Колики је значај овог пројекта најбоље је појаснио мјеш-
танин Локања Неђо Јовић. Он се захвалио градоначелнику 
поручивши да за њега рјешавање проблема водоснаб-
дијевања значи исто као да је добио стан у Београду. no
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12.11.2020.

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ 
Град Зворник расписаo је Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима за 
школску 2020/21. годину за шта ће из градског буџета бити издвојено 185.000 КМ.  
У школској 2019/20 години из градског буџета стипендирано је 219 студената за 
шта је исплаћено око 185.000 КМ.

13.11.2020.

КОНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКЕ 
Град Зворник расписао је Јавни конкурс за пријем 23 приправника у радни однос 
на одређено вријеме.
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ОДРЖАНА 37. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Програм рада зимског одржавања градских улица, трото-
ара, паркова, приградских насеља и локалних путева на 
територији града Зворник за 2021. годину усвојен је 3. но-
вембра на 37. редовној сједници градске Скупштине.
У Извјештају о успјеху ученика у школској 2019/20 години 
и уписа ученика у основним и средњим школама за школ-
ску 2020/21 годину наведено је да укупан просјечни успјех 
основаца 4,2, у СШЦ „Петар Кочић“ 4,23 и у ТШЦ 3,87 и сви 
су већи у односу на претходну школску годину. Између 
осталог речено је да су све школе успјешно обавиле уписе 
ученика у први разред.
Скупштина је усвојила и информације о Програму рада Тех-
ничког школског центра и Средњошколског центра „Петар 
Кочић“ за 2020/21 школску годину. Начелник Одјељења за 
привреду и друштвену дјелатност Дарко Стефановић напо-
менуо је да се програми рада сваке године усвајају једно-
гласно, истакавши да ове двије средње школе јако добро 
раде и да су директори који добро обављају свој посао на 
респектабилан ниво подигли образовање у њима.  
Говорећи о епидемиолошкој ситуацији у зворничким шко-
лама, он је истакао да одређени број ученика имају пот-
врђен вирус корона и у изолацији су, али да се ради о јако 
малом проценту.
Усвојене су и:

■ Одлука о уступању стамбеног простора, без накнаде, 

на привремено коришћење и управљање школи „Све-
ти Сава“ Зворник у подручном одјељењу Дивич. Стан је 
уступљен на основу захтјева зворничке основне школе 
а ради рјешавања стамбеног питања радника школе, 
као службени стан;

■ Одлуке о куповини земљишта к.п. бр 2828/465 и к.п. бр 
2875/1 КО Челопек, јер су на истим изграђени приступ-
ни путеви за насеља;

■ Одлука о куповини земљишта к.п. бр 7011/9 и к.п. бр. 
7012/1 КО Зворник ради проширења гробља у Кара-
кају. 

■ Одлука о замјени земљишта к.п. бр 148/4, 148/12 и 
148/16 КО Табанци за земљиште 148/9 КО Табанци;

■ Одлука о измјенама и допунама одлуке о учешћу у 
заједничкој изградњи вишепородичног стамбено-по-
словног објекта у Зворнику.

■ Одборници су за в.д. директора Туристичке организа-
ције града Зворника именовали Ивану Ђокић Милано-
вић до окончања поступка јавне конкуренције.

24.11.2020.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ПЛАНОВА 
Одјељење за просторно уређење Града Зворника организовало је двије јавне рас-
праве: о Нацрту измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града 
Зворника и о Нацрту измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја 
града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај.

25.11.2020.

ПОЧЕЛА ИЗРАДА ГРАДСКЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
У организацији Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у Звор-
нику је одржана радионица на којој су презентоване смјернице за израду локал-
них стратегија развоја социјалног становања за представнике радних група Града 
Зворника, те општина Шековићи, Осмаци, Милићи и Власеница.

Социјално становање у Републици Српској обезбјеђује основне функције које се 
огледају у задовољењу стамбених потреба, уз подршку јавног сектора, физичким 
лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних или здравстве-
них разлога, нису у могућности самостално да ријеше стамбено питање на тржишту. На основу концепта о социјалном становању у 
Зворнику се реализују два пројекта,  ЦЕБ и Регионални стамбени програм.
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САРАДЊА МУП-а И ГРАДА ЗВОРНИКА 
НА ВИСОКОМ НИВОУ 

У Зворнику је одржан састанак министра унутрашњих по-
слова Републике Српске Драгана Лукача и градоначелни-
ка Зворника Зорана Стевановића. 
Градоначелник је истакао да је са министром разговарао, 
прије свега о безбједносној ситуацији, о неким заједнич-
ким плановима, као и о сарадњи. 
„Градска управа је задовољна сарадњом са МУП-ом Репу-
блике Српске и са Полицијском управом Зворник. Добра 
сарадња, сад, сутра и увијек, то је оно што Зворник жели 
са свим министарствима, тако и са Министарством уну-
трашњих послова, јер само уз добру координацију свих 
људи који су битни у обављању свих финкција можемо 
увијек хватати корак са временом и ићи напријед.“
Градоначелник је рекао да су изнесени и неки конкретни 
приједлози, као што је формирање једног одјељења поли-
ције на Брањеву, имајући у виду да Полицијска станица у 
Козлуку покрива подручје са великим бројем становника, 
те се указује потреба, наравно у зависности од организа-
ције полиције, да се у наредној години или двије, направи 
нова систематизација.
Градоначелник је оцијенио да је у односу на прије пет и 
по година када се у нашем граду десио терористички чин, 
безбједност у Зворнику на значајно завиднијем нивоу.

„Терористи су непријатељи који не спавају, 
којих има свугдје и који ће, ако им се укаже 
прилика, увијек реаговати. Мислим да је про-
стор Зворника учинио много, прије свега, 
у неком едукативном смислу, у преговарачком са свим 
потенцијалним лицима која би могла да буду проблем, и 
наравно, полиција је одрадила свој посао и мислим да је 
данас безбједност на далеко завиднијем нивоу.“ 
Министар Лукач је изразио задовољство посјетом Зворни-
ку и разговором са градоначелником.
„Као што сте чули сарадњи МУП-а и Града Зворника је 
на високом нивоу и свакако је да ћемо је унаприједити 
и даље. У том циљу смо данас и разговарали, у наредној 
години планирамо заједно са Градском управом увођење 
видео надзора на подручју града чиме би безбједност гра-
да подигли на још већи ниво и свакако да је то неопходно. 
То радимо и у другим општинама и градовима Републике 
Српске и на многим мјестима до сада се то показало као 
ефикасно у превентивном смислу али и у смислу истра-
га након учињеног кривичног дјела или неког прекршаја. 
Градоначелник је већ поменуо Брањево, Козлук, једна ве-
лика концентрација, преко 20.000 људи на том простору, 
гдје ћемо свакако у нашој систематизацији у идућој години 
предвидјети већи број полицајаца, или кроз проширење 
постојеће станице или ћемо правити неко ново станично 
одјељење полиције у циљу повећања безбједности на том 
подручју.“ 
Министар је додао да је Полицијска управа Зворник апсо-
лутно оправдала своје постојање. „Откад је успостављен 

Центар јавне безбједно-
сти, а након тога и По-
лицијска управа, данас 
имамо смањење броја 
кривичних дјела, и у овој 
години је у опадању у 
свим сегментима. Имамо 
одређен прилив мигра-
ната који јесте повећан на 
овом подручју за 40 по-
сто, али се овдашња по-
лиција добро носи са тим 
проблемом и није дозво-
лили да мигранти овдје 
направе било какве пре-
кршаје и кривична дјела 
и угрозе наше грађане, 
полиција то држи под 
контролом – рекао је ми-
нистар који је додао да 
ће се са хладнијим вре-
меном прилив миграната 
засигурно смањити.
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НА ГЛОЂАНСКОМ БРДУ 
ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА
 
Поменом и полагањем вијенаца на Глођанском брду 
обиљежено је 28 година од страдања 126 припадника 
Војске Републике Српске и цивила које су 6. новембра 
1992. године на свиреп начин убили припадници тзв. Ар-
мије БиХ. Обиљежавање годишњице организовано је у 
ограниченом броју присутних у складу са тренутном епи-
демиолошком ситуацијом и мјерама које су на снази. 
Секретар зворничке Организације породица заробљених 
и погинулих бораца и несталих цивила Миливоје Марко-
вић рекао је да се овај злочин не смије заборавити, те 
прозвао Тужилаштво и Суд БиХ јер још увијек нико није 
кажњен. 
„Стојимо на овом мјесту 28 година и причамо о овом стра-
вичном злочину, а болна чињеница за све породице и све 
Србе је да још нико није одговарао и нико није осуђен и 
да се још увијек трага за осам несталих припадника Војске 
Републике Српске.“
Свештеник Мићо Бабић рекао је да је помен служен на 
мјесту страдања и мјесту незаборава. 
„Чинимо нешто на шта смо дужни, на шта смо завјетова-

ни, чак и у ова тешка времена када није препоручљиво 
окупљати се, али уз поштовање свих мјера. Не треба за-
боравити да је овдје 126 војника, међу њима и младића 
и цивила страдало на најмонструознији начин, а да ни до 
данас нема одговорних за тај злочин. Њихова жртва треба 
свима нама да буде опомена да се никада више тако неш-
то не деси и да у срцима својим, као хришћани, пробамо 
наћи опрост, али никада не смијемо заборавити.“
Вијенце на спомен обиљежје положиле су породице по-
гинулих бораца, градоначелник Зворника Зоран Стевано-
вић, представници Полицијске управе Зворник, борачких 
организација Зворника и Шековића, зворничке Организа-
ције породица заробљених и погинулих бораца и несталих 
цивила и Ветерана Републике Српске.

12.11.2020. године

ДВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛА ЗА БОЛНИЦУ

Зворничкој Болници су испоручена два нова санитетска 
возила у оквиру пројекта изградње и опремања новог бло-
ка Болнице и реконструкције постојећег објекта. Средства 
за набавку возила у износу од око 260.000 КМ обезбједи-
ли су Влада Републике Српске и Град Зворник.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић поручио је 
да ће Град, као и до сада, увијек пружати подршку Дому 
здравља и Болници с циљем унапређења квалитета услуга 
које пружају и стварању добрих услова за рад запослених 
у њима.  
„У овом тешком времену пандемије вируса корона, прије 
свега, изражавам захвалност медицинском и немедицин-
ском особљу Дома здравља и Болнице на свом уложеном 
труду за спашавање наших суграђана. 
Град Зворник мора подржавати све медицинске устано-
ве, мора бринути о здрављу суграђана и ми сваке годи-
не више од 700.000 КМ директно из буџета издвојимо за 
наш локални здравствени систем. Ове године то ће бити и 
више јер смо купили стамбени објекат који се налазио на 
парцели гдје се сада гради нови блок Болнице.“

Директор Болнице Иван Поповић истакао је велику захвал-
ност Влади Републике Српске и Градској управи на челу са 
градоначелником који су финансирали набавку возила.
„Ради се о изузетно квалитетним маркама возила са свом 
медицинском опремом коју је потребно да има једно са-
нитетско возило. Она ће много значити нашим запослени-
ма, а највише пацијентима и умогоме ћемо побољшати 
квалитет услуга које пружа Болница Зворник – рекао је 
Поповић који је напоменуо да је ова установа имала стар 
возни парк, а да ће сада са новим возилима моћи да стане 
раме уз раме са већим болницама и у Републици Српској 
и у региону.
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ОДРЖАН 14. МЕЂУНАРОДНИ ФИЛМСКИ 
ФЕСТИВАЛ „ПРВИ КАДАР“ У ЗВОРНИКУ

Зворник је трећу годину заредом био домаћин Међуна-
родног филмског фестивала «Први кадар» који је 11. но-
вембра свечано отворен премијерним приказивањем 
играног филма Дарка Бајића „Име народа“.
На конференцији за новинаре градоначелник Зворника 
Зоран Стевановић рекао је да се, иако влада пандемија 
вируса корона и иако смо три дана пред локалне изборе, у 
Зворнику одвијају културна дешавања, због чега је посеб-
но задовољан.
„То је један посебан куриозитет 
за наше просторе и ја сам срећан 
због тога. Драго ми је да смо и ове 
године угостили културне раднике 
који су постали наши пријатељи, а 
задовољство је и што ће по први 
пут бити употребљена нова, савре-
мена опрема за пројекцију филма 
за коју је Градска управа издвојила 
средства. Жеља нам је, уз наравно 
поштовање свих епидемиолошких 
мјера, да не заборавимо на култу-
ру и овај дивни фестивал и да одр-
жимо ту лијепу традицију упркос 
свим околностима у нашем граду 
и нашем окружењу. Хвала овим 
дивним људима што су овдје са 
нама, култура, филм и ово што они 
раде је нешто без чега се не може замислити живот.“
На четрнаестом по реду фестивалу за најбољи филм про-
глашен је „А сад се спушта вече» Маје Новаковић и до-
дијељен му је гран при „Стећак кнеза Павла». 
„Капија Зворника» за најбољу режију додијељена је Хри-
стосу Питарасу за филм „Bad Land «.
„Печат кнеза Павла» за најбољи кратки играни филм у се-
лекцији „Кратке приче» додијељен је филму „Moon Drops“, 
Јорама Евер-Хаданија.
„Печат кнеза Павла» за најбољи документарни филм у 
селекцији „Фокус» додијељен је филму „Тендер», Исабел 
Паглиаи. 
„Печат кнеза Павла» за најбољи документарни филм у се-
лекцији „Еx-YU у фокусу», додијељен је филму „Огњило», 
Владимира Перовића.
Жири је „Филмску клапу» за најбољи студентски доку-
ментарни филм у селекцији „Нови погледи»  равноправ-
но додијелио филмовима „Ганди», Саве Стаменковића и 
„Hooked on“, Николе Полића.

„Филмска клапа» за најбољи студентски крат-
ки играни филм у селекцији „Кључ за филм» 
додијељен је равноправно филмовима „RED», 
Карине Вгелек и „All that’s left, Хуга Салваире.
Специјалне награде Жири је додијелио филмовима – 
„Silent Movie“ Мело Виане за сентиментални омаж филм-
ској умjетности из угла дјеце и „Уметност сећања», Јелене 
Раденовић за ауторски убjедљив документарац.
Шеф Кабинета градоначелника Зворника Драгана Мило-
шевић уручила је директору Фестивала Витомиру Митрићу 
„Капију града Зворника“, признање за још један успјешно 
реализован фестивал, посебно у околностима пандемије 
вируса корона.

Дугогодишњи сарадник фестивала и овогодишњи пред-
сједник жирија професор Драган Елчић истакао је да је 
најпозитивније то што је фестивал уживо изведен и чести-
тао је „Првом кадру“ на таквом подвигу.
„Квалитет фестивала зависи од његовог педигреа, сам 
педигре „Првог кадра“ довео је до тога да имамо овакву 
селекцију у задњих четири, пет година. Потпуно одговорно 
могу рећи да је то можда и најјача селекција у региону кад 
је у питању фестивал овог формата.“ 
Умјетнички директор и селектор Фестивала Александра 
Митрић Штифанић захвалила се градоначелнику без кога, 
како је рекла, овог фестивала у Зворнику сигурно не би 
било. Према њеним ријечима, Зворник заиста постаје 
прави филмски град, а са новом технологијом у Дому ом-
ладине публика је добила прилику да види филмове као и 
у великим биоскопима.
У оквиру едукативног програма Фестивала релизована је 
Филмска школа „Првог кадра“ са радионицом анимира-
ног филма, онлајн док-мастер клас предавања и пројек-
ција значајних анимираних и документарних филмова. 
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Приказан је и дјечији филмски програм „Кидс фест“, одр-
жана промоција филмских издања, специјалне пројекције 
и програм играних филмова. У такмичарском дијелу било 
је 30 филмских остварења.
На фестивалу је у име Академије умјетности Београд чији 
је декан, Елчић примио Лик кнеза Павла за развој и уна-
пређење кинематографије у региону и поводом 25 година 

рада Академије.
Покровитељ Фестивала било је Министарство просвјете и 
културе Републике Српске. Суфинансирали су га Град Звор-
ник, општине Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. 
Одржан је од 9. до 11. новембра у Источном Сарајеву и од 
11. до 14. новембра у Зворнику под мотом „Фестивал без 
маске!“

19.11.2020. године

МИЛИОНСКО УЛАГАЊЕ – БРАЊЕВО ДОБИЈА 
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ПРЕЧИСТАЧ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић озваничио је 
19. новембра почетак радова на завршетку канализацио-
не мреже у оквиру пројекта „Унапређење управљања от-
падним водама и постављање пречистача у МЗ Брањево“ 
који Град Зворник реализује заједно са Чешком развојном 
агенцијом.
Он се захвалио овој агенцији и Влади Чешке на великој 
подршци појаснивши да је њихово учешће, без пречиста-
ча, 1.200.000 евра. Они су обезбиједили комплетан мате-
ријал и у другој фази обезбједиће израду пречистача от-
падних вода који ће бити први урађен на територији града 
Зворника. Градска управа учествује са 962.000 КМ, однос-
но финансира извођење радова. 
Пројектом изградње канализационе мреже обухваћено је 
више од 800 домаћинстава у мјесној заједници Брањево.
„Брањево које је најмногољуднија зворничка мјесна зајед-
ница биће једно од најатрактивнијих насеља за живот, кад 
се и овај дио инфраструктуре заврши. Водоснабдијевање 
са градском пијаћом водом је уредно, све мање је неас-
фаллтираних путева у насељу, легализација плацева ће 
почети почетком наредне године. Ако се узме у обзир и 
близина границе, магистралног пута и овако комплетира-
на инфраструктура, то све чини ову мјесну заједницу јед-
ном од најатрактивнијих за живљење, изван саме градске 
средине, на овим просторима.“
Мјештани Брањева Вјекослав Херцеговац и Драгана По-
пић рекли су да је ово један од најзначајнијих пројеката 
за њихову мјесну заједницу јер ће ријешити њихов велики 

проблем, а то су отпадне воде. Према њиховим ријечима 
овим радовима то ће бити трајно ријешено за све мјеште-
не, биће им много лакше и имаће много боље услове за 
живот. Они су неизмјерно захвални градоначелнику, Град-
ској управи и свима који су помогли реализацију пројекта. 
Уговор о изградњи градоначелник је потписао 22. октобра 
са извођачем радова фирмом Кесо градња. Укупна дужи-
на мреже је 33 километра и ту је урачунат примарни и се-
кундарни вод, односно комплетан главни вод и водови до 
сваког домаћинства. Пројекат ће комплетно бити готов у 

љето 2022. године што подразумева и изградњу фабрике 
за пречишћавање отпадних вода. 
Опрему за прву фазу испоручила је чешка компанија 
„Прескан“ чији је представник, Властимил Јанош, истакао 
да је увидио велико поштовање од стране градоначелника 
и његових сарадника те да се нада да ће цијели посао бити 
успјешно завршен и да ће се наставити добра сарадња из-
међу Републике Чешке и Града Зворника.

27.11.2020.

НОВИ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА КОД ЗГРАДА З-14 И З-15 
У склопу имплементације система једносмјерних улица на подручју града Звор-
ника од данас је промијењен режим саобраћаја у дијелу улице Светог Саве код 
зграда З-14 (Руска зграда) и З-15. Постављена је вертикална саобраћајна сигна-
лизација којом се регулише кретање возила по принципу одвијања саобраћаја у 
кружном току, односно супротно смјеру казаљке на сату.
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ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ 
ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

Зоран Стевановић, кандидат СНСД-а за градоначелника 
Зворник, према прелиминарним резултатима освојио је 
75,36 посто гласова на Локалним изборима у Зворнику.
У првој изјави након изборног дана, он је рекао да је 
најважније да су на гласачким мјестима поштоване све 
епидемиолошке мјере и да није било озбиљнијих жалби 
на сам ток изборног процеса.
„Наш резултат никада није био упитан. И што се тиче наше 
одборничке листе, мислим да смо и ту направили можда 
најбољи изборни резултат до сада. Не може се још гово-
рити колико је то одборника, али и небитно је. Мислим да 
ће то поново бити једна стабилна скупштинска већина и да 
Зворник наставља свој развојни пут.“
Стевановић коме је ово пета изборна побједа, истакао је 
да СНСД у својој кампањи никада није коментарисао по-
нашање других партија и кандидата, никада није ништа 
ружно говорио о њима. 
„Ми увијек причамо само о себи и ономе што ми радимо и 
видите да је то дало резултат. Грађани Зворника не поштују 
негативне кампање и ми такве не водимо, о противници-
ма не причамо лоше, а имали смо много тога рећи. Нарав-
но да нам наша политичка култура то није дозвољавала.“
Он је истакао да кампања СНСД-а није била напорна, 

имајући у виду и епидемиолошку ситуацију у 
којој се налазимо, те да је било само потреб-
но подсјетити неке суграђане на оно шта је 
актуелна градска власт радила и да је то пла-
нирано да се ради и у будућности.
Стевановић је проглашавајући своју и побједу одборничке 
листе СНСД-а и коалиционих партнера, позвао све партије 
да се уздрже од било каквог славља и масовног окупљања.
„Као што наш слоган каже ми смо се масовно окупили за 
Зворник и то је данас, показало се, сасвим довољно. По-
зивам и друге политичке субјекте који су направили добре 
резултате да се сузрдже од било каквог славља, јер није 
тренутак, због епидемиолошке ситуације, нека наша про-
слава буде у оквиру наших најужих породица.“ 

18.11.2020. године

ДИГИТАЛНИ ПРОЈЕКТОР ЗА БИОСКОП ДОМА 
ОМЛАДИНЕ

Градска управа Зворник обезбиједила је средства у изно-
су од 85.000 КМ за куповину најсавременијег дигиталног 
биоскопског пројектора за Дом омладине са жељом да 
зворничка публика приликом пројекција добије најква-
литенију слику и звук, а са друге стране да ова установа 
добије боље услове за пословање.
Овакав пројектор сврстао је Зворник међу ријетке градове 
у БиХ и Републици Српској који имају биоскоп и редован 
репертоар.
Како је саопштено из Дома омладине филмови ће бити 
приказивани сваким даном у седмици осим понедељком 
у терминима од 17:00 и 19:00 часова (током зимског рачу-
нања времена) и од 18:00 и 20:00 часова (током летњег 
рачунања времена).
До сада су у овој културној установи уз употребу новог 
пројектора реализована два значајна догађаја у новембру 

– Нектар ОК фест и 14. Међународни филмски фестивал 
„Први кадар“.
Зворничани сва обавјештења о биоскопском репертоару 
и осталим догађајима у Дому омладине могу пратити на 
фејсбук страници Дома омладине, инстаграм страници 
@domomz и вибер заједници Дома омладине.
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02.12.2020. године

РЕГУЛАЦИЈА КОРИТА РИЈЕКЕ ХОЧЕ

Регулације дијела корита ријеке Хоче и усаглашавање оба-
веза биле су теме састанка градоначелника Зворника Зо-
рана Стевановића и његовог замјеника Бојана Ивановића 
са представницима Јавне установе „Воде Српске“. Састанку 
су присуствовали и начелници са сарадницима надлежних 
градских одјељења Бошко Којић и Бранко Јашић. 
За реализацију главног пројекта «Заштита дијела насеља 
Терминал од великих вода ријеке Дрине, Хоче и уну-
трашњих вода» „Воде Српске“ обезбиједиће 1.287.000 
евра у оквиру кровног пројекта «Хитна помоћ и заштита 
од поплава у Републици Српској» који се финансира из 
средстава Европске инвестиционе банке. 
Овим средствима предвиђено је да се уради регулација 
корита ријеке Хоче и изградња насипа чиме би се повећао 
капацитет основног корита за прихватање великих вода 
ове и ријеке Дрине. Регулациони радови би се извели на 
потезу од ушћа ријеке Хоче у Дрину узводно до магистрал-
ног пута Зворник-Бијељина у дужини од око 1.110 метара.

Оквирна процјена је да би радови могли почети у јуну 
2021. године. У насељу Терминал већ су предузимани ра-
дови тако да је дио корита Хоче исправљен, око 180 мета-
ра је регулисано и урађен је нови мост на локалном путу. У 
претходном периоду извршена је регулација корита рије-
ке Сапне у дужини од око 5,7 километара и урађен дрински 
насип чиме је од изливања ове двије ријеке заштићено на-
сеље Економија.

10.12.2020.

У ЗВОРНИКУ ПРЕДСТАВЉЕН МУРАЛ СА ПОРУКАМА МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
Међународни дан људских права у Зворнику обиљежен муралом. Мисија ОЕБС-а у 
БиХ финансирала је израду мурала на тему „25 година мира у БиХ“ а на иниција-
тиву Коалиције  „За позитиван Зворник“.

Мурал је урађен на „осб“ плочама које су трајне и по потреби могу да се премје-
сте. Осликан је специјалним акрилним бојама. На њему се налазе голуб мира, 
женска фигура у средини, мушки и женски симбол, Џон Ленон, а постављен је на 
згради З-15/1.

05.12.2020.

ЗАХВАЛНИЦЕ ВОЛОНТЕРИМА 
У просторијама зворничке Градске организације Црвеног крста, поводом 5. де-
цембра- Међународног дана волонтера, додијељене су захвалнице за 45 волонте-
ра који су, како је речено, снага овог хуманитарног покрета.

Седам захвалница додијелио је Црвени крст Републике Српске, а остале зворнич-
ки Црвени крст„за пружену помоћ, изражену племенитост, хуманост, доброту и 
љубав према човјеку.“

08.12.2020.

ПРЕЗЕНТОВАН СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ РАЧУНА 
У Зворнику је представљен систем обједињене наплате кроз који се издаје један 
рачун за све комуналне услуге-водовод, канализацију, топлану, комуналну накна-
ду, чистоћу и друго.  

Систем омогућава да корисник са корисничким именом и шифром приступа 
својим рачунима, уплатама, дијаграму потрошње преко корисничког портала.
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11.12.2020.

СТАТИСТИКА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ 
На основу података матичне службе до 03. децембра 2020. године у матичну књи-
гу рођених уписано је 383, док је у истом периоду 2019. године било 443 ново-
рођених. 

У 2020. години забиљежено је 169 вјенчања, док је тај број у прошлој години био 
213. Панедмија вируса корона утицала је да се број вјенчања смањи за 44.

На основу података у Зворнику је у 2020. години умрло 40 лица више него у 2019. 
години, односно 411.

17.12.2020.

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР „СЛОЖНО СВИ ЗА ОЛИВЕРОВ ОСМЈЕХ“ 
Хуманитарни базар „Сложно сви за Оливеров осмјех“ у организацији Зворничан-
ке Тање Павловић и њене пријатељице одржан је у Зворнику. Базар је посјетио и 
градоначелник Зоран Стевановић. За лијечење једногодишњег Оливера потребно 
је око 2,5 милиона долара, а на базару у Зворнику је прикупљено 10.000 КМ.

14.12.2020. године

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КОЛЕКТИВНОГ 
СТАНОВАЊА

Средином децембра, како су раније у току године градо-
начелник Зоран Стевановић и в.д. директора Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције Марко Аћић 
најавили, у Каракају је почела изградња вишепородичног 
стамбеног објекта колективног становања у оквиру ЦЕБ-2 
пројекта вриједности 2.040.000 КМ.
Обилазећи локацију предвиђену за изградњу, градона-
челник је истакао да ће у објекат који ће имати 37 стано-
ва, бити смјештене породице које живе у алтернативном 
смјештају у „Инжињеринговим“ баракама.
Он се захвалио Влади Републике Српске и Републичком 
секретаријату за расељена лица и миграције који заједно 
са Градском управом реализују овај пројекат. 
„Они финансирају изградњу, а Град Зворник је обезбије-
дио локацију, прикључке и спољно уређење вриједности 
око 250.000 КМ. Станови ће бити и минимално опремље-
ни са кухињом, веш машином, трпезаријским столом.“
Према ријечима Марине Арнаут Перић, представника из-
вођача радова, „Еникон-градња“, зграда ће имати суте-
рен, приземље и четири спрата укупне бруто површине 
од 3.000 метара квадратних. Градиће се гарсоњере, једно-
собни и двособни станови. 
Рок за извођење радова је 400 календарских дана, ондос-
но до средине јануара 2022. године.
Претходно су, средином јула, градоначелник и Аћић на 
састанку у Зворнику најавили изградњу објеката колек-
тивног становања и индивидуалних стамбених објеката у 

оквиру ЦЕБ пројекта и Регионалног стамбеног 
програма.
Аћић је тада рекао да ће након одабира из-
вођача радова почети градња зграде са 37 
станова која ће бити намијењена смањивању броја ко-
рисника алтернативносг смјештаја у Зворнику. Он је до-
дао да ће се, поред тога, у оквиру подпројекта БХ5 и БХ6 
Регионалног стамбеног програма почети са обновом, 
реконструкцијом и изградњом 56 индивидуалних стамбе-
них објеката за категорије повратника и српског интерно 
расељеног становништва на територији града Зворника. 
„Ради се о инвестицијама Републичког секретаријата и 
Владе Републике Српске од око 3.500.000 КМ чија ће реа-
лизација отпочети ове, а завршити се 2021. године – рекао 
је Аћић 
Ови станови граде се на основу концепта Закона о со-
цијалном становању и биће пренесени у власништво Гра-
да Зворника који ће одлучивати ко ће их користити.
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18.12.2020. године

ЦИК ПОТВРДИЛА РЕЗУЛТАТЕ ЗА СКУПШТИНУ 
ГРАДА ЗВОРНИК

Централна изборна комисија БиХ је на 108. сједници одр-
жаној 17. децембра 2020. године донијела Допунску одлуку 
о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора 
2020. године одржаних 15. новембра 2020. године.
Наведеном одлуком Централна изборна комисија БиХ је 
потврдила резултате избора за Скупштину Града Звор-
ник и иста је заједно са резултатима доступна јавности 
на интернет страници Централне изборне комисије БиХ, 
www.izbori.ba.

Према изборној вољи грађана Зворника у градској 
скупштини СНСД има 13 одборника, Демократски са-
вез-ДЕМОС шест, Српска демократска странка, Листа за 
Зворник СДА-ПДА и Уједињена Српска по три, Социјали-
стичка партија два и ДНС једног одборника. 

22.12.2020.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ „ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ВОДНИХ УСЛУГА У БИХ“ 
У циљу побољшања стања у сектору водоснабиједавања и одвођења отпадних 
вода у БиХ, у сарадњи са надлежним органима власти, Свјетска банка ради на 
припремама за покретање „Пројекта модернизације водних услуга у БиХ“, којим 
ће се створити подстицајни оквир ка постизању веће оперативне и финансијске 
одрживости, добрих пракси управљања и кредитне способности пружалаца услу-
га водовода и канализације.

Општи циљ пројекта је побољшање одрживости и ефикасности у пружању услуга водовода и канализације у БиХ, а с тим и побољ-
шање безбједности воде и отпорности на очекивани шок изазван климатским промјенама.

31.12.2020.

ЗВОРНИЧКЕ ПРАЗНИЧНЕ СЛИКЕ 
На платоу испред Основне музичке школе, у оквиру новогодишњег украшавања 
града, постављене су двије дрвене табле, једна је новогодишња и са поруком во-
лим Зворник и на другој пише „Звонки град“. Обје су идеалне за фотографисање и 
„селфије“, а на овој локацији направљен је и дупли круг украшен новогодишњим 
украсима и накитом са називом нашег града који такође служи за фотографи-
сање.

Добру фотографију посјетиоци и Зворничани могу направити и поред, тренутно 
најатрактивније градске локације – новогодишње јелке, коју краси новогодишњи накит брендиран са „Зворник“ и „Звонки град“.

„У ери друштвених мрежа, када сви траже атрактивне локације како би направили добру фотографију и прикупили што више 
„свиђања“,  зворничке тачке за фотографисање – велика јелка на платоу гдје је фонтана, новогодишњи кругови и двије табле на 
платоу испред Основне музичке школе, идеалне су прилике да се на овај начин промовише наш град – кажу у Туристичкој органи-
зацији која се са својим идејама укључила у новогодишње украшавање града у организацији Градске управе.

За потребе новогодишњег фотографисања ТОГЗ је урадила и новогодишње шоље и медењаке, који су брендирани ознаком 
#visitzvornik.

31.12.2020.

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ПЛАСТЕНИКА 
На званичној интернет страници и на огласној табли Градске управе Зворник 
објављена је коначна ранг листа корисника по пројекту „Економско оснаживање 
најрањивијих породица“. У оквиру овог пројекта додијељена су 33 пластеника, а 
средства за његову реализацију обезбјеђују Градска управа која учествује са 75%  
и „World vision“ са 25%.
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22.12.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА - УСВОЈЕН 
НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 

Нацрт ребаланса буџета града Зворника за 2020. годину 
у износу од 32.533.520 КМ усвојен је 22. децембра на 38. 
сједници Скупштине града. У односу на првобитни план 
повећан је за 630.520 КМ. 
„Имајући у виду пандемију вируса корона и све оно што 
нас је задесило у току године задовољни смо како се буџет 
остварује. Ребалансом је буџет повећан, али када посма-
трамо изворне приходе он је за један милион КМ мањи. 
То су, прије свега приходи од пдв-а и то је главни и највећи 
разлог за смањење прихода у буџету града Зворника. Али, 
имали смо помоћ од Владе Републике Српске што нам је 
много значило да пребродимо тешке мјесеце април и мај 

тако да смо задовољни до сада – рекао је замјеник градо-
начелника Бојан Ивановић.
Нацрт ребаланса је добио скоро стопроцентну подршку, 
ако се изузме један уздржан глас, што је, како је истакао 
замјеник градоначелника, показатељ да се са оним што 
су имали располагало домаћински и на задовољавајућем 

нивоу, а што су одборници препознали. 
Према ријечима начелника Одјељења за 
финансије Срђана Деспића разлози за ре-
баланс су повећање одређених позиција на 
трансферима и примицима од улазног и излазног ПДВ-а 
и смањење прихода и расхода. 
„Трансфери се односе на помоћ Владе Републике Српске 
коју смо добили за ублажавање последица вируса корона 
и износе око 1.270.000 КМ, потом од Републичког секре-
таријата за расељена лица и миграције за асфалтирање 
одређених путева у мјесним заједницама, те за Центар за 
социјални рад за обољелу дјецу чије лијечење преко ло-
калних заједница финансира држава. Када је у питању 
смањење прихода и расхода ове године смо имали про-
блем због пандемије вируса корона и одређени приходи 
нису извршени у складу са планом, тако да смо позицију 
пдв-а смањили за милион КМ, док су непорески приходи 
мањи за око 80.000 КМ. Кад је ријеч о примицима од улаз-
ног и излазног пдв-а ту позицију смо повећали за 350.000 
КМ. Наиме, према споразуму Града Зворника и Чешке 
развојне агенције реализује се пројекат изградње кана-
лизационе мреже у МЗ Брањево гдје за набавку опреме 
Град има право на поврат ПДВ-а што смо и урадили и ту 
позицију повећали.“ 
Одборници су усвојили и:

■ Одлуку којом је пореска стопа за опорезивање непо-
кретности на подручју града Зворника за 2021. годину 
утврђена у висини од 0,14 посто и на нивоу је претход-
них година, као и пореска стопа од 0,07 посто за опоре-
зивање непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност;

■ Одлуку о висини накнаде коју остварују предсједници 
савјета мјесних заједница са подручја града Зворника 
у бруто износу од 100 КМ предсједницима. 

■ Због окончања поступка јавне конкуренције резрије-
шен је в.д. директора Дјечијег вртића „Наша радост“ 
Вукомир Станковић, након чега је именован за дирек-
тора ове предшколске установе.

СКУПШТИНСКА ЗАСИЈЕДАЊА У 2020. ГОДИНИ 
У 2020. години Скупштина града Зворника засиједала је шест пута, а мањи број сједница последица је примјене мјера Републичког 
штаба за ванредне ситуације и препорука Института за јавно здравство. Због пандемије вируса корона у једном периоду није било 
дозвољено састајање локалних парламената.

СТАТИСТИКА КОРОНА У 2020
Према подацима Хигијенско-епидемиолошке службе Дома здравља у Зворнику је у току 2020. године тестирано 4.549 грађана од 
чега је 1.782 било позитивно на вирус корона. У COVID одјељењу Болнице било је смјештено 750 пацијената. Преминуло је 107 особа 
код којих је потврђено присуство вируса корона.  Мјера изолације била је изречена за укупно 4.752 лица. 

Кроз локални карантин од 31. марта, када је успостављен, до 12. маја, када је распуштен, прошло је укупно 141 лице.
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24.12.2020. године

ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ – ПЕТИ МАНДАТ 
ПРВОГ ЧОВЈЕКА ЗВОРНИКА 

Зорану Стевановићу од 24. де-
цембра 2020.године тече пети 
мандат на мјесту првог човјека 
града Зворника. Он је у Централ-
ној изборној комисији у Сараје-
ву преузео сертификат након 
што је на изборима одржаним 
15. новембра у трци за градона-
челника Зворника, као канди-
дат СНСД-а, освојио 23.403 гласа 
или 73,5 процената и тако дале-
ко иза себе оставио остала три 
кандидата. 
Градоначелник је рекао да му 
је ово уобичајен радни дан без 
обзира што почиње његов нови 
мандат. Он је истакао да ће у на-
редне четири години наставити 
да реализује све планирано.
„Необично је било само први 
пут, а сваки следећи мандат је 
практично био наставак онога 
што смо радили до тада. Оче-
кујем да ћемо помоћи и дати 
пун допринос, као локална са-
моуправа, да се и град Зворник 
и Република Српска и регион ријеше пандемије вируса 
корона, да ћемо дати свој допринос да привредни раст 

и развој у нашем граду иду узлазном путањом, као и да 
ћемо у 2021. години обезбједити барем још једну нову ин-
вестицију у нашем граду. Такође, реализоваћемо започете 
инфраструктурне пројекте и започећемо нове. Можда је 
вријеме и да Градска управа добије ново сједиште. Можда 
није тренутак да се бавимо градњом градске куће, али 
мислимо да то Зворник заслужује, нарочито ако се узме 
у обзир потреба за енергетским уштедама. Наставићемо 
да водимо рачуна о нашим најмлађима и дјеци, почев од 
породилишта преко јаслица, вртића, основне и средње 
школе до факултета, као што смо радили и до сада.“
Градоначелник је поручио и да ће сви политички субјекти 
са напредним идејама добити прилику да учествују у ло-
калној власти.
„Наставићемо да водимо политику као до сада у оквиру 
које дајемо прилику свим политичким субјектима да пар-
тиципирају у градској власти и да не гурамо у страну ни-
кога ко има напредне идеје, никога ко жели са нама да 
ради и гради бољи Зворник и град за боље сутра наших 
Зворничана.“ 
Он је додао да се добра сарадња са републичким органи-
ма подразумијева, те да је она до сада резултирала веома 
значајним и добрим пројектима.

 „Наш буџет је јако скроман за 
неке нове озбиљне инвестиције. 
Ја очекујем да ће можда и прије 
краја ове буџетске године бити 
расписан јавни позив за радо-
ве на регулацији корита рије-
ке Хоче гдје ће бити обухваћен 
дио од магистралног пута низ-
водно до ушћа у ријеку Дрину. 
Спремамо пројектну документа-
цију и за регулацију корита ове 
ријеке узводно 2,5 километра 
од магистралног пута, а то сам 
напоменуо из разлога што то не 
радимо средствима нашег ло-
калног буџета, него Министар-
ства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, односно „Вода 
Српске“ које ће провести ком-
плетну тендерску процедуру.“
Стевановић је први пут на функ-
цију начелника општине Звор-
ник изабран на пријевременим 
изборима у фебруару 2007. го-
дине. На ту позицију реизабран 
је 2008. и 2012. године. Он је и 
први градоначелник у историји 

нашег града јер је и на локалним изборима 2016. године 
однио убједљиву побједу. 
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29.12.2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА – УСВОЈЕН РЕБАЛАНС 
БУЏЕТА 

Последња, 39. сједница Скупштине у актуелном сазиву 
одржана је 29. децембра. На њој је усвојен ребаланс буџе-
та за 2020. годину у износу од 32.533.520 КМ и за 630.520 
КМ већи је од првобитног плана. Начелник Одјељења за 
финансије Срђан Деспић рекао је да су од Министарства 
финансија добијене одређене препоруке које су уврштене 
у ребаланс, као и потребна сагласност. 
Одборници су усвојили Одлуку о висини вриједности не-
покретности по зонама на територији града на дан 31. де-
цембар 2020. године. Висина вриједности непокретности 
утврђена је за шест градских и шест ванградских зона и на 
нивоу је претходне године. 
У усвојеној Информацији о стању пописа и уписа имовине 
Града Зворника наведено је да је до децембра 2020. годи-
не Комисија за попис имовине идентификовала, евиден-
тирала и процијенила земљиште, јавна добра, објекте и 
средства у припреми, станове и остале просторе у укупној 
вриједности од 89.360.034 КМ.
У наредном периоду Комисија ће радити на идентифика-
цији, попису и процјени некатегорисаних и приступних 
путева, попису станова и пословних простора који нису 
откупљени или за које није поднесен захтјев за поврат у 
складу са законом, те на рјешавању спорне градске имо-
вине.

На сједници је усвојено:
■ Информација о грађењу на подручју гра-

да Зворника према којој је у току 2020. 
године издато 60 одобрења за градњу. За-
биљежен је раст броја грађевинских дозвола и то за 17 
више у односу на 2019. годину, за 20 у односу на 2018. 
и за 25 у односу на 2017. годину. Томе је допринело и 
успостављење катастара непокретности за подручје 
катастарске општине Зворник-град, чиме је отклоњена 
једна од највећих препрека за издавање грађевинских 
дозвола на подручју градског језгра;

■ Годишњи програми рада и финансијски планови за 
2021. годину јавних установа чији је оснивач град Звор-
ник. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
дало је позитивно мишљење на планове који су, како је 
речено, урађени на реалним основама, прилагођени 
ситуацији која је изазвана пандемијом вируса корона 
и усклађени са извршењем у текућој години. У претход-
ном периоду поједине установе извршиле су проши-
рење капацитета и обезбједиле пружање нових услуга 
па се очекује да ће повећати своје приходе;

■ Одлука о давању сагласности на Одлуку о цијенама и 
начину наплате комуналних услуга на подручју града;

■ Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног од-
бора АД „Водовод и комуналије“ од 24.12.2020. године;

■ Одлука о уступању права коришћења и управљања над 
покретним стварима за потребе ЈУ „Дом омладине;

■ Одлука о продаји земљишта кп.бр 7339/2 КО Зворник 
непосредном погодбом ради комплетирања парцеле.

29.12.2021. године

ЗАВРШЕН МАНДАТ СКУПШТИНСКОГ 
САЗИВА У ЗВОРНИКУ

Након четворогодишњег мандата, 29. децембра, одржана 
је посљедња, 39. редовна сједница Скупштине града у том 
сазиву. Сједнице су протицале у конструктивним распра-
вама, без политикантства и тензија, временски су брзо 
завршаване, а тачке доношене једногласно или са вели-
ком већином гласова.
По традицији, градоначелник Зоран Стевановић обратио 
се одборницима и захвалио на сарадњи, те зажелио да и 
наредни сазив буде истрајан у очувању политичке стабил-
ности у Зворнику.
„Званично вам је престао мандат јер се градски парла-
мент више неће састајати у овом сазиву. Хвала на четири 
године успјешне сарадње, онима који више неће сједити у 
скупштинским клупама нарочито, а онима који остају од-
борници желим да сарађујемо и убудуће успјешно као и 

до сада. Вријеме ће показати да је парламентарна култура 
у нашем граду на завидном нивоу и да нема пуно среди-
на, нажалост, у нашем окружењу које имају до те мјере из-
грађену демократску толеранцију и поштовање и између 
владајућих партија и у односу са опозиционим. Прихва-
тамо све оно што опозиција предлаже, а што је оправда-
но и за шта реално има и средстава и могућности да се 
реализује и тако ћемо радити и убудуће. Зворник по томе 
мора бити препознатљив, то нам је жеља и у наредном 
мандату и у свим годинама које су пред нама.“
Први човјек Зворника пожелио је да у 2021. години окре-
немо нову страницу у парламентарном животу и уопште у 
животу нашег града. 
„То ће, наравно, бити могуће уколико наша сарадња буде 
добра као и до сада, уколико, прије свега, будемо здрави, 
уколико се будемо придржавали упутстава људи из меди-
цинске струке. Вама и члановима ваших породица све нај-
боље у предстојећој години и хвала вам на свему током 
ове и претходних година.“
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31.12.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК О 2020. ГОДИНИ 
 У ЗВОРНИКУ 

Година 2020. била је све само не обична. У 
Зворнику је почела веома активно. Градона-
челник је посјетио прву рођену бебу, органи-
зован је пријем поводом Дана Републике, Све-
тосавска недеља, Светосавски бал, изабрани 
су спортски дјелатници Зворника за 2019. го-

дину. У марту мјесецу проглашено је ванредно 
стање, а свијет је почео битку са вирусом коро-

на. 
- Ми у Зворнику смо већ 15. марта организовали 

први састанак стручног тима, а касније и 
Градског штаба за ванредне ситуације. 

Били смо као и већина изненађени 
и нисмо знали шта да очекујемо. 
Сматрали смо да је најважније 
пратити упутства Републичког 
штаба и прилагођавати мјере 
ситуацији на терену. 
Град Зворник у прва три 
мјесеца пандемије није имао 
много заражених вирусом 
корона 

- Да, у прва три мјесеца смо 
организовали живот на 

простору Зворника онако 
како смо најбоље зна-
ли. Покренули смо во-
лонтерски сервис, пси-
холошко савјетовање, 
карантин, редовну де-
зинфекцију градског и 
приградских подручја. 
Све је функциониса-
ло са мање или више 
стреса. Онда је у јуну 
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дошло до наглог погоршања ситуације и већег броја за-
ражених. Начин борбе са вирусом смо мијењали у складу 
са препорукама виших инстанци. Нисмо ништа радили на 
своју руку. И реално, иако пандемија још увијек траје, ми 
смо се прилично добро борили. За све учињено и оно што 
нам слиједи у будућности велика захвалност иде свим на-
шим медицинским радницима који су поднијели највећи 
терет. Најважније је сачувати животе грађана и наравно 
економију. Јер шта смо учинили ако нам људи изгубе по-
сао? Како ће и од чега живјети породице? 
Већина планираних догађаја није организована или 
су одржани у измијењеном облику. Како сте успјели 
избалансирати ситуацију са пандемијом и нормалне 
животне токове у граду?
- Већ у мају мјесецу Зворник је обиљежавао свој Дан Града. 
Одлучили смо се да не организујемо церемонију додјеле 
градских признања нити пропратне догађаје, којих сваке 
године имамо барем пет. Одлука је била у складу са пре-
вентивним мјерама за сузбијање ширења вируса корона. 
И сматрам да нисмо ништа изгубили ако једну годину не-
мамо свечаност. Послије тога смо умјесто да организујемо 
Зворничко љето, средства преусмјерили за различите ак-
тивности санирања последица пандемије. Поштујући све 
мјере примили смо најбоље ученике основних и средњих 
школа, дружили смо се са првачићима, обишли ново при-
премно одјељење у насељу Улице, за први дан школе по-
клонили луткарску представу на платоу испред музичке 
школе.
У међувремену грађевински радови на већини запо-
четих пројеката су извршавани, али нешто успоре-
нијим темпом. Каква је ситуација са капиталним 
инвестицијама?
- Грађевинарство једино није претрпјело велики удар у 
овом налету пандемије. Радови су извршавани, али неш-
то успоренијим темпом због различитих сплетова околно-
сти. Након тачно годину дана завршена је реконструкција 
моста краља Александра I Карађорђевића. Започели смо 
реконструкције на згради Дома здравља у Зворнику, ам-
буланте у насељу Брањево, почела је градња новог блока 
Болнице, завршена је регулација корита ријеке Сапне, је-
дан дио обалоутврде у граду, почињемо изградњу обало-
утврде ријеке Хоче, десетине километара нових локалних 
путева, започети су и пројекти завршетка канализације у 
насељу Брањево и водовода Локањ-Пилица. Започели смо 
и изградњу стамбеног објекта за избјегла и расељена лица 
из социјално угрожене категорије становништва. Влада РС 
пренијела је власништво над Пословном зоном Јадар на 
Град Зворник, што нам омогућава унапређење пословних 
потенцијала града. Много тога је урађено у овој 2020. го-
дини, без обзира што је била турбулентна и ванредна по 
много чему. 
Започети су милионски пројекти чија реализација ће 

бити завршена тек за неколико година. 
Колико град Зворник улаже у поменуте 
пројекте?
- Град Зворник улаже у све пројекте, у завис-
ности од захтјева инвеститора односно донатора. Мост 
краља Александра смо завршили захваљујући већинским 

средствима Владе Србије, али је Град Зворник такође уче-
ствовао са више од 700.000 КМ. Болницу такође радимо 
са средствима Владе Републике Српске, Владе Србије и 
Града Зворника. Дом здравља је још једна инвестиција у 
коју улаже и Град. У обалоутврду и уређење корита ријека 
Град можда не улаже директно финансије, али смо дуж-

ни да ријешимо имовинско-правне односе. Што се тиче 
пројекта завршетка канализационе мреже и пречистача у 
насељу Брањево, ту смо дужни да сносимо трошкове радо-
ва, плаца и прикључака за пречистач, а све остало, дакле 
опрему у вриједности више милиона КМ сноси Чешка раз-
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војна агенција. Само у 2020. години у различите пројекте 
уложено је више од 15.000.000 КМ. Наш буџет је, без обзи-
ра на све, развојни, чим можемо да учествујемо у оваквим 
нвестицијама. А донатори су најбољи знак да ли ми добро 
радимо или не. Јер озбиљне институције и државе донато-
ри неће улагати гдје не виде вољу и рад друге стране. 
Осим ванредног стања, 2020. годину можемо рећи 
да је обиљежио алтруизам и буђење хуманости међу 
људима.
- У Зворнику су се привредници први укључили у процес 
набавке додатне медицинске опреме. Грађани су се акти-
вирали, посебно млади, да помажу онима који су у изола-
цији и старијим суграђанима. Један наш суграђанин који 
живи у иностранству одлучио је да у свом родном мјесту 
– Тршић изгради фискултурну салу. Град је и у тој ситуацији 
прихватио свој дио посла. Из буџета су средства преусмје-
равана оним категоријама које су најугроженије и којима 
је најпотребније. Мислим да нас је све ова ситуација са 
вирусом корона мало протресла и натјерала да се замис-
лимо. Живот је у суштини непредвидив и због тога се мо-
рамо увијек наћи једни другима. 
У ванредним условима одржани су и локални избори. 
Кампања је била у скраћеном обиму, а врло је тешко 
било реализовати активности. Ви сте упркос свему 
остварили један од најбољих резултата у БиХ.
- Наш фокус у кампањи је био грађанин. Поштујући све 
превентивне мјере, штитећи и себе и грађане, кампању 
су у Зворнику сви политички субјекти спровели у највећој 
мјери одговорно. Мислим да сам свој посао у ранијем пе-
риоду радио одговорно и савјесно, а грађани су то пре-
познали и својим гласом потврдили да још четири године 

будем на челу Зворника. Ови ће избори остати запамћени 
као нешто врло необично и као велики изазов, на који смо 
одговорили адекватно.
Култура је можда најугроженија тренутним 
стањем. Да ли култура у Зворнику одолијева удари-
ма пандемије?
- Ми смо се трудили да кроз разне активности одржавамо 
барем навике. Када је дозвољено Дому омладине и Народ-
ној библиотеци да поново раде они су реализовали бројне 
активности. Већина је можда била за дјецу, али их је било. 
Упркос корони, били смо домаћини Међународног филм-
ског фестивала „Први кадар“ у оквиру ког су организоване 
различите радионице. Имали смо и премијеру филма Дар-
ка Бајића „Име народа“ и то прије Београда и Бањалуке. 
Набавили смо нови пројектор за Дом омладине и грађа-
нима омогућили да имају, опет поштујући све превентивне 
мјере, пројекције најновијих филмова сваког дана. Било 
је и промоција књига, изложби слика. Истина, било би 
боље да их је било више, али имајући у виду цјелокупну 
ситуацију у свијету, добро се држимо. 
Сваки дан слушамо поруке да се чувамо, да будемо 
одговорни, да пазимо једни на друге. Са којом Вашом 
поруком ћемо ући у 2021. годину? 
- Будите одговорни. Мислим да је одговорност кључ свега. 
И ако сви будемо одговорни за своје поступке много ћемо 
лакше да прегурамо недаће, па чак и ову са вирусом. Важ-
но је да сачувамо здравље, како физичко тако и ментално, 
да сачувамо породицу и економију, која је основ нашег 
живота. У новој години вам желим здравље прије свега, 
више посла, дјеце и свако благостање. 
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СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРЕДСЈЕДНИК - Менсур Селимовић  232-203, 
Центар за бирачки списак   232-266

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК - Зоран Стевановић  232-201 
  232-202
Правна помоћ                                  232-209
МАТИЧНА СЛУЖБА                        232-219
Мјесна канцеларија Козлук          310-281
Мјесна канцеларија Пилица             393-054  
Мјесна канцеларија Дрињача          395-015
Мјесна канцеларија Грбавци            318-254 

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА  
  232-251

Комунална полиција   490-365  
  490-366

ИНСПЕКЦИЈА                                490-363
Цивилна заштита                             210-853
Служба професионалне ватрогасне јединице                  
  210-133
Канцеларија за предузетништво     232-212
Грађевинске дозволе                       232-247

Дом здравља                                    211-100
Хигијенско-епидемиолошка служба     211-764;  
     211-113;  
  210-730

СЛУЖБА ХИТНЕ ПОМОЋИ                     210-713 
БОЛНИЦА                                          211-112
ПОЛИЦИЈА                                 122
ВАТРОГАСЦИ                            123
ХИТНА ПОМОЋ                         124
ПОМОЋ НА ПУТУ                    1285

АД Водовод и комуналије                211-154
ЈП Регионална депонија                   232-365
АД Зворник стан                                210-323
Дом омладине                                   490-490
ЈУ Народна библиотека и музејска збирка 
                                 211-234
ЈУ Дом за старија лица Кисељак       391-006
ЈУ Центар за социјални рад               214-020
ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту          490-526
ЈУ Дјечији вртић Наша радост                  210- 552
ЈУ Рекреативно-спортски центар            210-675
Туристичка организација града Зворник 210-184
Електродистрибуција 
РЈ Зворник                                           210-013

ГРАД ЗВОРНИК
В А Ж Н И  Т Е Л Е Ф О Н И 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЗВОРНИК
УЛ.СВЕТОГ САВЕ 124
75400 ЗВОРНИК
тел. 056 232 345, 056 230 410
e-mail: zvornik@gradzvornik.org
www.gradzvornik.org
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