
Информација о стању у спорту на подручју  
Града Зворник за 2021. годину  

 
На подручју Града Зворник тренутно активно дјелује 45 спортских клубова а који су од града 
Зворник добили средства за функционисање у складу са Одлуком о утврђивању критеријума 
категоризације спортова, спортских грана и услова за финансирање спорта и расподјели 
средстава спортским организацијама града Зворник број 01-022-46/2021. Сви клубови су уписани у 
Судски регистар код Основног суда. 
 
Од 45 активних клубова на подручју Града Зворник  прикупили смо информације о стању у 
клубовима а на основу којих смо сачинили информацију о стању спорта на подручју Града Зворник 
за 2021.годину. 
 
Циљ ове информације је објективно сагледавање стања у спорту на територији Града Зворник са 
свим елементима његовог постојања а у правцу његове могуће надградње у наредном периоду. 
Овај извјештај, као и извјештаји који су сачињени претходних година су основа за израду 
стратегије развоја спорта Града Зворник у складу са новим Законом о спорту.  
Подаци из ове информације су добијени на основу упитника који су били дужни попунити и 
доставити сви спортски клубови који егзистирају на територији Града Зворник. 
Први задатак свих који раде у спорту, а и свих нас, је да радимо на провјери аутентичности 
добијених података од стране спортских клубова како би имали што објективнију слику о стању у 
спорту на територији Града Зворник. Битност овакве информације јесте прије свега да знамо који 
је степен развијености спорта (полазна основа), како би могли дефинисати циљеве развоја спорта 
и самим тим временом имати мјерљиве показатеље. 
 
У овој информацији је садржано: 
 
1.Преглед спортских клубова по категоризацији утврђеној од стране Владе РС, 
1.1 број спортских клубова који се сврставају у ред олимпијских спортова, 
1.2 број екипних и појединачних спортских клубова, 
1.2.1 број борилачких клубова и осталих појединачних клубова,  
2. Заступљеност појединих спортских дисциплина на територији Града Зворник, 
3. Просјечна старост спортских клубова на територији Града Зворник, 
4. Функционисање руководећих органа клуба, 
5. Укупан број чланова свих клубова као и полна и старосна структура, 
6. Удио рекреативних спортиста у укупном броју спортиста, 
7. Просјечан број мјесеци у току године  у којима клубови имају тренажне активности, 
8. Проценат клубова који се приликом обезбјеђивања средстава за функционисање клуба не 
ослањају на Буџет Града Зворник, 
9. Проценат клубова који наплаћују чланарину,  
10.Секције спортских клубова на подручју града, 
11.Такмичења на којима су наступили такмичари спортских клубова са подручја града, 
12. Тренерски кадар на подручју града Зворник, 
13. Приједлог мјера. 
 
 
 
 



1. Преглед спортских клубова по категоризацији: 
 
Сваки спортски клуб, у зависности од спортске дисциплине који припада, можемо разврстати 
према следећем: 

• категоризацији спортских клубова,  
• олимпијских и неолимпијских спортова, 
• екипних и појединачних спортова. 

  
Појединачне спортске клубове, због велике заступљености борилачких спортова на територији 
Града Зворник, можемо разврстати на борилачке и остале појединачне спортове.  
 
По категоризацији спортова, утврђеној Одлуком о утврђивању критеријума категоризације 
спортова, спортских грана и услова за финансирање спорта и расподјели средстава 
спортским организацијама града Зворник, сви спортови су разврстани у четири категорије. 
Критеријуми по којима је извршена категоризација су: друштвени значај, заступљеност спорта у 
свијету, традиција у свијету, постојање свјетске федерације, број земаља чланица, систем 
такмичења (од најнижег нивоа до свјетског такмичења), традиција спорта у Републици, медијска 
заступљеност и популарност спорта, финансијска самосталност спорта у свијету и у Републици, 
активност спорта у свијету и Републици, утицај на рекламирање и спонзорисање, утицај спорта на 
ученике и приступачност спорта. 
 
У табеларном  приказу који слиједи представили смо 45 клубова разврстаних према 
категоризацији утврђеној одлуком 01-022-46/2021: 
 

Редни 
број НАЗИВ КЛУБА 

Категорија 
спортова 

по 
критеријуму 
Владе РС 

Олимпијски  
спорт 

Екипни 
спорт   

  

Појединачни 
спортови 

Борилачки Остали 

1 Атлетски Клуб "Зворник" 1 да не   да 

2 
Гимнастичарски клуб 
"Полет" 1 да не   да 

3 КК "Зворник баскет" 1 да да     

4 Одбојкашки клуб "Дрина" 1 да да     

5 ОКК "Дрина-Принцип" 1 да да     

6 ОФК ''Трновица'' 1 да да     

7 РК" Дрина" 1 да да     

8 ФК "Јасеница" 1 да да     

9 ФК "Локањ" 1 да да     

10 ФК "Челопек" Челопек 1 да да     

11 ФК ''Брањево'' Брањево  1 да да     

12 ФК ''Будућност'' Пилица 1 да да     

13 ФК ''Дрина'' Зворник 1 да да     

14 ФК „Подриње“ Тршић 1 да да 

15 ФК ''Јардан'' Јардан 1 да да     



16 ФК ''Јединство'' Роћевић 1 да да     

17 ФК "Табанци" Табанци 1 да да     

18 ФК „Пецка“ Роћевић 1 да да 

19 ЖФК „Дрина“  1 да да 

20 КБС „Обилић“  4 да не да 

21 Џудо клуб "Српски Соко" 1 да не да   

22 
Џудо и самбо клуб 
„Соколови“ 1 да не да 

23 Бокс клуб ''Дрина'' 3 да не да   

24 Кајак кану р.к. "Дрина" 3 да да   да 

25 Карате клуб "Сен-сеи" 3 не не да   

26 Карате клуб "Дрина" 3 не не да   

27 Карате клуб "Змај" 3 не не да   

28 Карате клуб „Шкорпион“ 3 не не да 

29 Карате клуб "Српски Соко" 3 не не да   

30 Рафтинг клуб "Еко Дрина" 2 не да   да 

31 Тениски клуб "АС" Роћевић 2 да не   да 

32 Тениски Клуб "Видиковац" 2 да не   да 

33 Шаховски клуб "Дрина" 2 не не   да 

34 Кик бокс клуб "Српски Соко" 3 не не да   

35 
Клуб борилачких спортова 
"056"  4 не не да   

36 СБКД „Диамонд“  4 не не   да 

37 Таеквондо клуб "Зворник" 2 да не да   

38 
Таеквондо клуб "Српски 
Соко" 2 не не да   

39 Џиу џицу "Јуниор" 3 не не да   

40 Аикидо клуб "Шихан" 3 не не да   

41 
Боди билдинг  " Српски 
Соко" 4 не не   да 

42 
Ауто мото клуб „Екстрем 
4Х4“ 4 не не да 

43 
Клуб борилачких вјештина 
„Просвјетитељ“ 4 не не да 

44 

Спортско удружење особа 
са инвалидитетом "Бијели 
штап" 

4 
не не   да 

45 Мали фудбал ''Young Boys'' 1 да да  не 
 
Од 45 спортских клубова у првој категорији се налазе 22 клуба, што чини 48 % свих клубова у 
Зворнику, у другу категорију сврставамо 6 клубова, што је 14%, трећа категорија је заступљена са 
20 %, што чини 9 клубова, преостали клубови су у четвртој категорији (њих 8) чини 18 % укупних 
клубова које смо узели у разматрање. 
 



1.1 Број спортских клубова из реда олимпијских спортова  
Од 45 спортских клубова, 28 су из реда олимпијских спортова, што чини 62% од укупног броја 
клубова, док је 17 клубова из реда неолимпијских спортова, што чини 38 % од укупног броја 
клубова, као што је приказано у графикону испод. 

 
 
1.2 Број екипних и појединачних спортских клубова 
У графикону 2 је приказано поређење екипних и појединачних спортова. Од 45 клубова са 
територије Града Зворник, 20 клубова се бави дисциплинама које спадају у екипне спортове, што је 
44 %, док преосталих 56 % (25) се бави дисциплинама које спадају у тзв. појединачне спортове. 

 
 
1.2.1 Подјела појединачних спортова на борилачке и остале појединачне спортове 
Од укупног броја клубова,који се баве појединачним спортским дисциплинама, 64% (16 од 25 
клубова) њих спада у категорију борилачких клубова, док се осталих 36 % клубова распоређује на 
остале појединачне спортске дисциплине. 
 
2. Заступљеност појединих спортских дисциплина на територији Града Зворник 
Најзаступљенија спортска дисциплина, на територији Града Зворник, узевши у обзир број 
спортских клубова који се баве истородним спортским дисциплинама, јесу фудбал са 31,11% (14 
клубова) и карате са 11,11 % (5 клубова).  
Преостале спортске дисциплине су заступљене како слиједи: 

• Кошарка, теквондо, џудо, тенис, одбојка, кик бокс и бокс– по 2 клуба или по 4,44% 
• рукомет, атлетика, џиу џицу, аикидо, билијар, шах, кајак кану, боди-билдинг, гимнастика и 

ауто-мото спорт по један клуб или по 2,22 %. 
 
3. Просјечна старост спортских клубова у Зворнику 
Званично први основани клуб на територији Града Зворник је ФК „Дрина“, основан 1945. године. 
Последњи основани клуб је џудо клуб „Соколови“, основан 2020. године. 
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Узевши у обзир године оснивања и број клубова, закључак је да је просјечна старост клубова 19 
година. 
Од поменутих 45 клуба који се воде у евиденцији као активни
(до 1992. године), док су 33 преостала 
2007. до 2020. године основано је чак 1
експанзије и развоја спорта на територији Г
 
4. Функционисање руководећих органа клуба
На основу достављених извјештаја може се стећи увид у функционисање/нефункционисање 
органа спортских клубова. Од укупног броја клубова код 85
одржавају се барем два пута годишње, па можемо сматрати да имају управне одборе кој
функционишу. Када је у питању скупштина клубова, код 
одржана барем једна сједница скупштине, па се може сматрати да имају скуштину клуба која 
функционише. 
 
 
5. Укупан број чланова, полна и старосна структура чланства по клубовима 
Према достављеним подацима, на територији Г
клубова је 2778. Од тога, чак 75,2 % спортиста су мушкарци, док жене у овом броју чине
%.  

 
Гледајући старосну структуру, у интервалу до 14
спортиста су узрасне доби од 14 до 19
спортских клубова (593 спортиста).  
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Старосна структура  

Узевши у обзир године оснивања и број клубова, закључак је да је просјечна старост клубова 19 

који се воде у евиденцији као активни, 12 клубова је основано приј
ла клуба основана у послијератном периоду. У периоду од 

. године основано је чак 18 клубова, па се овај период може сматрати за период 
спорта на територији Града Зворник.  

Функционисање руководећих органа клуба 
основу достављених извјештаја може се стећи увид у функционисање/нефункционисање 

Од укупног броја клубова код 85% клубова састанци управних одбора 
одржавају се барем два пута годишње, па можемо сматрати да имају управне одборе кој

питању скупштина клубова, код 80% клубова је у току 2021
одржана барем једна сједница скупштине, па се може сматрати да имају скуштину клуба која 

олна и старосна структура чланства по клубовима  
вљеним подацима, на територији Града Зворник, укупан број чланова свих спортских 

% спортиста су мушкарци, док жене у овом броју чине само 

 

осну структуру, у интервалу до 14 година имамо 1362 спортиста (49
иста су узрасне доби од 14 до 19 година или 29,6%, а преко 19 година има 21,4% чланова 

14-19 година Преко 19

Старосна структура  

Узевши у обзир године оснивања и број клубова, закључак је да је просјечна старост клубова 19 

, 12 клубова је основано прије рата 
У периоду од 

клубова, па се овај период може сматрати за период 

основу достављених извјештаја може се стећи увид у функционисање/нефункционисање 
% клубова састанци управних одбора 

одржавају се барем два пута годишње, па можемо сматрати да имају управне одборе који 
1. године 

одржана барем једна сједница скупштине, па се може сматрати да имају скуштину клуба која 

а свих спортских 
само 24,8 

49%), 823 
% чланова 

 



 
 
6. Удио рекреативних спортиста у укупном броју спортиста 
Од укупног броја спортиста (2778), њих 96,47 % (2680) су чланови свих званичних такмичарских 
селекција. Преосталих 3,53 % чланова спортских клубова су заправо рекреативци. 

 
Званичне селекције према спортским савезима су: 

• Школа спорта – број спортиста 462 (16 % чланова спортских клубова се такмичи у овој 
селекцији) 

• Пионири – број спортиста 568 (20 % чланова спортских клубова се такмичи у овој 
селекцији) 

• Кадети –  број спортиста 575 (20 % чланова спортских клубова се такмичи у овој 
селекцији) 

• Јуниори – број спортиста 490 (19 % чланова спортских клубова се такмичи у овој 
селекцији) 

• Сениори – број спортиста 683 (25 % чланова спортских клубова се такмичи у овој 
селекцији) 

 
7. Просјечан број мјесеци у току године у којима клубови имају тренажне активности 
Анализом достављених података установили смо да годишња дужина тренажних процеса варира 
по клубовима. У неким клубовима тренажни процеси трају девет мјесеци, док са друге стране 
имамо и клубове код којих се тренажне активности реализују током цијеле године. 
Просјечна дужина трајања тренажног процеса, који спроводе спортски клубови  је десет мјесеци. 
 
8. Проценат клубова који се приликом обезбјеђивања средстава за функционисање клуба 
не ослањају на буџет града Зворник  
У задње вријеме примјећен је позитиван тренд да клубови, поред средстава које обезбјеђују из 
Буџета Града Зворник, увећавају буџет клуба кроз разне маркетиншке активности. Дошли смо до 
закључка да приближно 70 % спортских клубова се не ослања искључиво на Буџет Града 
Зворник. 
 
 
9. Проценат клубова који наплаћују чланарину 
Чак 70 % клубова наплаћују мјесечну чланарину која износи од 10 до 50 КМ. 
 
10. Секције спортских клубова са подручју града:  
У руралним дијеловима дјелује 15 секција различитих спортова а којима је база клуба у Граду и 
то: 

 
Челопек Каракај Роћевић Улице Брањево Ораовац Јардан Козлук Тршић 

3 4 1 1 2 1 1 1 1 
 

11. Такмичења на којима су наступили такмичари спортских клубова са подручја града. 
- Спортски клубови и такмичари из Зворника су у претходној години наступили на 186 

такмичења и то у 86% случајева (160) на домаћим турнирима и првенствима а у 14% 
случајева (26) на међународним такмичењима у иностранству. Највећи број такмичења 
је био у борилачким спортовима. 



- Такмичари су на првенствима и турнирима освојили 839 медаља од чега је 225 златних 
(27%), 233 сребрних (28%) и 381 бронзана медаља (45%). Обзиром да су такмичари из 
Зворника освојили 1 (једну) међународну медаљу и 19 (деветнаест) наслова “Првака 
БиХ“ може се закључити да је највећи дио медаља освојен на турнирима локалног 
карактера. 

 

                                
 

- Градска Управа је била финансијски покровитељ 7 међународних турнира у 
2021.години. 

 
12. Тренерски кадар на подручју града. 

• У структури тренера најмање је оних који су завршили Факултет физичке културе, односно 
Факултет за спорт, а далеко већи број оних који су похађали курс/семинар организован од 
стране одговарајућег спортског савеза. 

• У 2021. години у 45 клубова на подручју града било је ангажовано 81 тренер.  
o Увидом у добијене податке од спортских клубова 16 тренера посједује међународну 

лиценцу, 41 тренер има националну док је 25 тренера без лиценце за обављање 
тренерског посла. 

• Тренери који не посједују лиценцу су у процесу добијања исте на основу захтјева савеза и 
закона о спорту. 

 
13. Приједлог мјера  
Анализирајући горе добијене податке дошли смо до закључка да је неопходно континуирано 
праћење одређених активности у спорту и перманентно упоређивање добијених резултата како 
бисмо имали објективне показатеље о напредовању или назадовању зворничког спорта у 
цјелини. 
Према томе, у наредном периоду је потребно утврдити полазне елементе који су неопходни за 
изградњу озбиљног система који ће доприњети развоју спорта на територији Града Зворник. 
 
Према томе, у складу са новим законом о спорту, дајемо приједлог мјера, а све у циљу 
успостављања што ефикаснијег система развоја спорта: 
 

• Да се формира радна група за израду стратегије развоја спорта 2022-2026, а на основу 
ње изради правилник за расподјелу средстава спортским клубовима. 
У саму израду стратегије и правилника неопходно је укључити што већи број спортских 
радника који су били и који су тренутно у спорту, јер ови документи требају да 
представљају полазну основу у свим будућим активностима спорта на територији Града 
Зворник. Поред тога ова информација ће у многоме допринијети приликом заузимања 
ставова око будућих праваца дјеловања у спорту на подручју нашег града. 

86%

14%

Такмичења

Домаћа

Инострана

225

233

381

Освојене медаље
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Сребрне

Бронзане



 
• Предузети мјере како би се обезбједило веће учешће жена у спорту јер тренутно чине 

само 24,8% од укупног броја свих спортиста у граду Зворнику. 
• Омогућити већу доступност осталих спортова (осим фудбала) у руралним дијеловима 

територије града Зворник. 
• Омогућити адекватну обуку/образовање тренерског кадра а посебно бивших спортиста 

који након завршене играчке каријере улазе у тренерске воде. 
  
 

                   Предлаже се Скупштини  Града  да усвоји овај Извјештај. 
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          ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ  
        И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 


