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Последње двије године 
свијет се бори са панде-

мијом вируса корона, а после-
дице које ова битка оставља 
на човјечанство тек ће бити 
дефинисане у годинама које 
долазе. Настављена је реализа-
ција бројних пројеката из прет-
ходних година, а започети су и 
нови. Све у свему, 2022. биће 
интересантна година у погледу 
инфраструктурне изградње у 
Зворнику. 
Оно што Зворничани свакако 
желе јесте још нових садржаја, 
више радних мјеста и да нам се 
рађа више дјеце, а то је оно што 
им и ја желим у 2022. години.

Зоран Стевановић
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02.01.2021.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ДАРИВАО 
ПРВОРОЂЕНУ ЗВОРНИЧКУ БЕБУ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић даривао је 
прву бебу која је рођена 1. јануара у 19:00 часова. У тре-
нутку када је обилазио срећну мајку Дајану Новаковић из 
Роћевића и њену дјевојчицу Хелену, сазнао је да је другог 
дана нове године у јутарњим часовима рођена још једна 
беба те је и она добила златник са грбом Града Зворника.
„Добар је знак када се првог дана нове године роде дјеца. 
Наш град је богатији за двије дјевојчице и ово је лијеп по-
четак године, а жеља нам је да породилиште буде најзопо-
сленији дио наше градске болнице и да највише ради. Че-
ститам мајци Новаковић, као и другој породиљи Наталији 
Симић-Ћулум и њиховим породицама. Ову традицију на-
ставићемо и убудуће са жељом да нас буде више, да овдје 
опстајемо и остајемо.“
Градоначелник је додао да је ово још једна прилика да из-
рази захвалност свим медицинским радницима за све што 
су дали у 2020. години. 
„Захвалност и особљу на гинекологији и свима онима 
који дају свој допринос да се ова ситуација са пандемијом 
преброди што је могуће лакше. Наша је жеља да наш град 
буде град дјеце и то ће тако бити, а посматрајући неке па-
раметре све наводи да ће у овој години бити преко 500 
порођаја. Градска управа заједно са Владом Републи-
ке Српске и даље ће се борити да се побољшавају усло-

ви како у градској болници тако, и у вртићу, основним и 
средњим школама и на нашем факултету. Наша брига о 
најмлађој популацији се наставља и на томе ћемо у раду 
Градске управе ставити акценат, што је нека наша полити-
ка коју слиједимо и свих досадашњих година.“ 
Пресрећна мајка се захвалила на градоначелниковој по-
сјети и дару, истакавши да јој је кћерка које је њено прво 
дијете, најљепши новогодишњи поклон. 
Директор Болнице Иван Поповић нагласио је да су услови 
у породилишту и гинекологији Болнице добри захваљујући 
градоначелнику Стевановићу који издваја знатна средства 
како би се реконструисало и адаптирало то одјељење, а 
исто тако и институције Републике Српске које су издвоји-
ле средства за адаптацију и реконструкцију Болнице Звор-
ник и набавку медицинске и немедицинске опреме како 
би особљу били што бољи услови за рад, а пацијентима 
што угоднији боравак у Болници.
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04.01.2021.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПОЧЕЛО ДА РАДИ 17 
ПРИПРАВНИКА

Првих дана јануара у Градској управи Зворник за 17 при-
правника почео је да тече приправнички стаж. Рјешења им 
је уз ријечи добродошлице уручио градоначелник Зоран 
Стевановић. 
„Ово је још један лијеп догађај у новој години и користим 
прилику да вам пожелим срећан први радни дан, да се тру-
дите да стичете искуство, да „отимате“ знање од старијих 
колега и да једног дана, након полагања стручног испита, 
будете спремни за обављање и сложенијих послова и рад-
них задатака. Сваки дан трудите се да научите нешто ново 
да би ваше образовање било на вишем нивоу и да би били 
квалитетнији и пожељнији за вашег послодавца.“
Пројекат је реализован у сарадњи са Заводом за запошља-
вање Републике Српске, а градски буџет обезбиједио је 
средства за осморо приправника. Из категорије породица 
погинулих бораца примљени су сви који су се пријавили 

на конкурс. Са високом стручном спремом је 14 а три су са 
средњом.
„У 2020. и 2021. години подстицај за запошљавање, а 
у оквиру те позиције су и приправници, у нашем буџе-
ту износи око 400.000 КМ, односно 700.000 КМ. Ми смо 
финансирали приправнички стаж за преко 120 радника 
код преко 60 послодаваца у привреди и у ванпривреди. 
Трудимо се да што већи број младих људи добије прили-
ку да одради приправнички стаж и због тога настојимо да 
обезбједимо и што више средстава у буџету, јер, послодав-
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ОБИЉЕЖЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
У ЗВОРНИКУ
 
Град Зворник обиљежио је Дан Републике Српске. Тим по-
водом вијенце на Централно спомен обиљежје положио 
је градоначелник Зворника, представници невладиних 
организација проистеклих из одбрамбено-отаџбинског 
рата, Полицијске управе Зворник, одборници Скупштине 
града, посланици у Народној скупштини Републике Српске 
и представници из Зворника у заједничким институцијама.
Предсједник Градске борачке организације у Зворнику Ла-
зар Ристић истакао је да је ово дан који се и раније обиље-
жавао и који ће се увијек обиљежавати.
„Ми смо положили вијенце на споменик који је показатељ 
да је Република Српска створена жртвама наших сабора-
ца. Желим да борци Републике Српске, ратни војни инва-
лиди и породице погинулих бораца остваре сва своја пра-
ва која нису до сада остварили, а ми ћемо се трудити да 
то тако и буде чиме би се оправдало постојање Републике 
Српске и оно због чега су се они борили,“ рекао је Ристић.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић сматра да Ре-
публику Српску треба чувати и имати још озбиљније по-
штовање према њеним ствараоцима.
„Да је чувамо на начин да сви ми чинимо све свакодневно 
да она траје. Републику Српску нама неће нико угасити ни 
отети неко други. Само је ми сами можемо еродирати до 
те мјере да она једног дана нестане. А како да је чувамо. 
Да је чувамо на начин да радимо више. Да наши послодав-
ци плаћају уредно своје обавезе нашој држави, да плаћају 
уредно своје раднике, да радници поштују своје посло-

давце и посао који обављају, да му буду посвећени. Да се 
наши најмлађи образују, да не дозволимо себи да на од-
говорна мјеста постављамо полуписмене људе и онда се 
чудимо шта нам се дешава. Да не дозволимо себи да што 
више привилегија узимамо само за себе. Треба их подије-
лити с другима. Поштовање и очување Републике Српске 
на крају крајева јесте и поштовање епидемиолошких мје-
ра. И на тај начин чувамо и наше људске ресурсе, здрав-
ствени систем и значајна материјална средства. Очување 
Републике Српске је очување њених ресурса. И шума, и 
вода, и свега онога што она има. На крају и чување њеног 
буџета, приликом плаћања наших обавеза и још веће по-
штовање приликом трошења буџетских средстава. Тако се 
чува Република Српска и то је начин да она опстане. А да 
се кунемо и да се сјећамо оних, који су дали своје животе 
само данас да их поменемо, а онда се окренемо и свако 
на своју страну оде, свако да граби себи, е тако се она не 
чува,“ истакао је градоначелник Стевановић.
Ове, 2021. године Република Српска прославља 29. рођен-
дан.

01.01.2021.
ЗВОРНИЧКЕ ПРАЗНИЧНЕ СЛИКЕ /#VISITZVORNIK
На платоу испред Основне музичке школе постављене су двије 
дрвене табле од којих је једна новогодишња и са поруком „во-
лим Зворник“ и друга на којој пише „Звонки град“, као и дупли 
круг украшен у новогодишњем стилу што је, не само уљепшало 
овај простор, него је и идеално за фотографисање и „селфије“. 
Добру фотографију посјетиоци и Зворничани могу направити 
и поред тренутно најатрактивније градске локације - нового-
дишње јелке коју краси накит брендиран са „Зворник“ и „Звон-
ки град“.

ци када примају у радни однос младог човјека гледају да је 
обавио приправнички стаж и да је положио стручни испит.“ 
Градоначелник је напоменуо да по правилу у Градској 
управи, након одрађеног приправничког стажа, остају да 
раде они најбољи и они са дефицитарним занимањима. 

Приправници су се захвалили на прилици да 
обаве приправнички стаж истакавши да оче-
кују да ће доста тога научити како би након 
полагања стручног испита били спремни за 
тржиште рада.
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22.01.2020. године

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић и одбор-
ници дали су свечану изјаву на конститутивној сједници 
Скупштине града. 
Изабрано је ново скупштинско руководство и то за пред-
сједника овог законодавног градског органа Менсур Се-
лимовић, за потпредсједника Синиша Мијатовић и в.д. се-
кретара Скупштине града Зоран Ђукановић. За замјеника 
градоначелника изабран је Бојан Ивановић који је и до 
сада био на овој функцији.
Нови скупштински сазив чини 31 одборник : 13 из СНСД-а, 
шест из ДЕМОС-а, по три из СДС-а, УС-а и Листе за Зворник 
СДА-ПДА, два из СП-а и један из ДНС-а. За једног одборни-
ка чека се правоснажност одлуке о додјељеном мандату, те 
је конститутивној сједници присуствовало 30 одборника.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић честитао је 
свим одборницима који су освојили мандате, као и иза-
браним функционерима. 
„Ми само настављамо свој рад, јер није било прекида. Ра-
димо свакодневно, чека нас пуно пројеката, ми смо једна 
од средина у којој се ради стално и настављамо тим путем. 
Ко жели са нама и ко је коректан добро је дошао. У коали-
цију са нама могу чак и они који су имали свог кандидата 
за градоначелника, јер сматрам да су научили нешто из из-
борног процеса, видјели су гдје им је мјесто. Све позивам 
да сарађујемо, да радимо у интересу наших суграђана, да 
се у Зворнику стварају бољи услови за живот, да поштујемо 
и волимо свој град, да чинимо све да се у њему остаје и оп-
стаје и да у том смислу буде усмерена сва наша позитивна 
енергија коју имамо – рекао је градоначелник.

Замјеник градоначелника Ивановић захвалио се градона-
челнику на указаном повјерењу, као и локалном парла-
менту који га је подржао. 
„Очекујем добру и успјешну сарадњу са одборницима, да 
заједно радимо у интересу грађана и да стварамо амбијент 
који ће допринијети бољем Зворнику. Град има стратегију 
свог развоја и наставићемо да је реализујемо и у наред-
ном периоду.“
Предсједник градске Скупштине Селимовић изразио је за-
хвалност одборницима на подршци, али и онима који нису 
гласали за њега. 
На сједници су именоване комисије за избор и именовање, 
за статутарна питања и прописе, буџет и финансије, те за 
примопредају дужности предсједника. Усвојена је и Одлу-
ка о одређивању јединствене листе одборника Скупшти-
не града Зворника за учешће у вјенчањима при матичној 
служби у Зворнику и мјесним канцеларијама, као и Одлу-
ка о измјенама и допунама одлуке о учешћу у заједничкој 
изградњи вишепородничког стамбено-пословног објекта у 
Зворнику. 
Избори у 2020. години су помјерени за новембар, тако да 
је конститутивна сједница одржана у јануару 2021. године.

05.01.2021.
НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ У ЗВОРНИКУ 
Градска управа града Зворника издвојила је ове године око 17.000 КМ за новогодишње и 
божићне поклоне за 220 социјално угрожених породица и појединаца.
Традиција даривања, помоћи и бриге о грађанима биће настављена, саопштено је из Градске 
управе Зворника. 

05.01.2021.
КОРИСНИЦИ ЦЕНТРА ДОБИЛИ 200 ПАКЕТИЋА И ПОКЛОНА 
У Центру за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама подијељени су 
празнични пакетићи које је, као и претходних година, донирао један зворнички привредник 
који је желио да остане анониман. 
Такође, у оквиру акције „Један поклон, један осмијех, једна жеља“ корисници су добили и 
жељене поклоне које су им послали грађани широм БиХ. 
Поред њих пакете су им даривали и донатор из Швајцарске и једна Зворничанка тако да су 
сва дјеца, њих 50, добили по три пакетића и поклон. 
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26.01.2021. године

„ОД СУМРАКА ДО ВАСКРСЕЊА 
ЛОВЋЕНА“- ПРОМОЦИЈА ПОВОДОМ 
СВЕТОГ САВЕ 

Зворник је уочи Савиндана био домаћин првог пред-
стављања књиге „Од сумрака до Васкрсења Ловћена“ коју 
је почетком јануара издала Православна фондација из Бе-
ограда.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић нагласио је да 
је лијепо што се промоција одржава уочи Светог Саве, до-
давши да смо у специфичној ситуацији, јер је градска тра-
диција обиљежавања Светосавске недеље дуга 28 година 
прекинута због пандемије вируса корона. 
„Због тога вечерас нема Светосавске академије, али же-
лећи да одржимо ту спону приредили смо, заједно са 
нашим пријатељима из Православне фондације, промо-
цију ове дивне књиге. Наш град има лијепу нит која нас 
повезује са Ловћеном, а то је наша црква на Ђурђевграду 
која је реплика ловћенске капеле - рекао је градоначел-
ник, истовремено честитајући ученицима и просветним 
радницима предстојећу школску славу.
Предсједник Управног одбора фондације и приређивач 
монографије Ранко Гојковић истакао је да је идеја за рад 
на књизи настала јер су били свјесни да је питање Њего-
шеве капеле веома значајно идентитетско питање и да је 
Ловћен био српски Олимп.
„Нама се на неки начин посрећило и то нам је посебно 
драго да је и пред своје блажено упокојење владика Ам-
филохије изузетно актуелизовао то питање и данас види-
мо да се у свим медијима, у свим српским земљама доста 
говори о томе и чини нам се да је у правом тренутку књига 
урађена. Оно највредније, мислеће у српском роду, нашло 
се у овој књизи. Сада, не жеља само Петра Другог Петро-
вића Његоша, највећег српског песничког генија, можда 
чак и словенског, него можемо рећи и заветна жеља бла-
женопочившег митрополита јесте да се Његошеве мошти 
врате у своје природно почивалиште, у цркву, он је био 
православни епископ, тамо је његово место, а никако у не-
каквом масонском маузолеју. И то је и порука са насловне 
стране књиге „Од сумрака до Васкрсења Ловћена“.
О књизи су говорили и чланови Управног одбора фонда-
ције Драган Елчић и Жељко Чуровић чији се текстови на-
лазе у њој, као и Блажо Вујовић. 
Елчић је истакао да му је част што је прво представљање 
књиге баш у Зворнику и да одатле крећу са наредним про-
моцијама. 
„Главна ствар на коју је цијела ова енергија усмјерена јесте 
да се покрене поново та прича, да се врати нешто што је 

склоњено, што је било потпуно изгубљено и 
да се тај аманет Петра Петровића Његоша ис-
пуни, да се капела поново изгради онако како 
је он дао завет и аманет српском роду у целини. 
Важно је да се на томе ради и ово је један скроман допри-
нос у том правцу. Књига је изашла око Божића и како у 
Србији тако у Републици Српској од овог тренутка она ће 
имати свој живот у свим градовима. У оквиру тог пројект 
припремамо и филм.“ 
Чуровић, који је предсједник Савеза Срба из Црне Горе, ко-
ментаришући реплику Његошеве капеле у Зворнику рекао 
је да ништа није случајно, као што није случајно да баш 
уочи Савиндана и баш у Зворнику праве прву промоцију 
о ловћенској капели. Он је, између осталог истакао, да ко-
начно треба да се окренемо себи, као и да треба органи-
зовати мобу како би свако узео по један камен од око 60 
посто колико се још налази од старе капеле на Ивановим 
коритима, и однео га на Ловћен како би сазидали капелу. 
„Тако ћемо испунити Његошев аманет и вратити се себи.“
Вујовић, који је члан „Београдског синдиката“, рекао је да 
и неке ствари у његовом животу, у животу његових другова 
и групе, Православне фондације и свих литија нису случај-
не, да су се поклопиле и повезале их као људе на једном 

заједничком подухвату.
„Човјек који је изузетна величина и који нас је окупио у 
сваком од тих деловања је блаженопочивши Амфилохије. 
Суштина нашег националног бића је светосавље које је је-
дини сигуран и исправан пут којег треба да се држимо тако 
да смо ми у тим тренуцима које смо провели са митропо-
литом на литијама добили једну изузетну инспирацију. На-
род у литијама изнео је једну величанствену борбу која је 
сада већ иза нас и мислим да је то нешто што је историјско, 
не само за српски народ, него за цели свет, у време бун-
та у неким револуцијама, у неким превирањима, литије су 
нешто незапамћено. Та симболика наше песме, надам се 
да ће се пренети на ово што ми као Православна фонда-
ција покушавамо да урадимо, а то је да сване зора и на 
Ловћену, да се капела врати где јој је место и земни остаци 
великог Његоша.“
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17.02.2021. године

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

На 1. редовној сједници Скупштине града Зворника усвојен 
је Нацрт буџета за 2021. годину у износу од 29.612.000 КМ. 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић рекао је да 
се очекује да изворни приходи буду значајно мањи него 
у 2020. години, додавши да ће бити настављено финанси-
рање и суфинансирање битних пројеката.
„Очекујем да ћемо у овој години наставити да радимо оба-
лоутврде и ријеке Хоче и ријеке Дрине на потезу између 
два ушћа Хоче и Сапне у ријеку Дрину, док смо Сапну завр-
шили ових дана и предстоји нам технички пријем радова. 
Завршавамо канализациону мрежу коју радимо са Владом 
Републике Чешке у Брањеву, а крајем ове године или по-
четком сљедеће нови блок Болнице. Биће готова и рекон-
струкција Дома здравља и то су све пројекти који су почети 
и чије финансирање није доведено у питање пандемијом. 
Очекујем да ћемо у овој години извршити замјену или свих 
или дијела свјетиљки јавне расвјете, са штедљивим свје-
тиљкама са лед технологијом које омогућују уштеде и до 
двије трећине садашње потрошње струје. Од капиталних 
улагања видјели сте да су одборници данас прихватили 
грант заједничког Европског фонда за западни Балкан у 
износу од 1.163.718 КМ за изградњу друге фазе Водовода 
Сјевер, а то су мјесне заједнице Локањ и Пилица, као и за 
изградњу пречистача отпадних вода у мјесној заједници 
Табанци. Очекујемо да ћемо ускоро формирати паркинг 
серис и да ћемо у овој и неким наредним годинама обе-

збиједити да за свако возило постоји паркинг мјесто које 
ће се плаћати. У току је израда пројектне документације за 
путни правац Шћемлија-Глумина са двије коловозне тра-
ке како би се грађанима који долазе из правца Грбаваца, 
Крижевића, Китовница и Јардана омогућило да брже стиг-
ну до града и како би се смањиле гужве кроз Каракај.“

Коментаришући Одлуку о усвајању плана коришћења 
средстава привредних друштава и других правних лица 
која имају сједиште на подручју града за реализацију по-
себних мјера заштите од пожара за 2021. годину, градона-
челник је истакао да се овако прикупљена средства троше 
искључиво намјенски.
„У годинама које су иза нас ми смо их користили на на-
чин да смо набављали нова противпожарна возила, нову 
опрему за Службу професионалне ватрогасне јединице, 
тако да је садашња опремљеност у односу на прије 14 го-
дина нешто што се не може поредити. Мислим да ћемо 
средства која буду на располагању ове и наредних година 
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13.01.2021.
НЕСМЕТАН РАД ШАЛТЕР САЛЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ 
У претходној години грађани су се обратили са 7.386 поднесака, а укупно је овјерено 
48.710 потписа и преписа. 
Запримљена су 5.432 рјешења здравственог инспектора o одређивању мјера кућне 
изолације. 
Рад је био прилагођен ситуацији изазваној пандемијом вируса корона.
У складу са одлуком Градског штаба за ванредне ситуације о овјери потписа било је 
омогућено да се овај поступак врши изван просторија локалне самоуправе на основу 
усменог захтјева странке путем телефона, а у циљу да се корисницима олакша да до-
бију тражену услугу. 
Ради олакшане комуникације отворене су електронске адресе: maticar@gradzvornik.org  opsta.uprava@gradzvornik.org.

Православна фондација настала је нешто више од годину 
дана раније по благослову блаженопочившег митрополита 
Амфилохија, прије свега са идејом очувања вјерског и кул-
турног идентитета српског народа ма гдје се налазио. 
Изводе из текстова на промоцији читао је проф. Зоран 
Куљић, а пјесме „Света Анастасија српска“ и „Весели се 

српски роде“ отпјевала је Анђела Кулић, ученица ОМШ 
„Војин Комадина“ уз инструменталну пратњу професора 
гитаре Дамјана Станишића. Током промоције на великом 
платну приказан је спот „Београдског синдиката“ и пјесма 
„Свиће зора“.
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22.02.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОРУЧИО: КОНСТРУКТИВ-
НЕ ПРИМЈЕДБЕ ДА, ПОПУЛИЗАМ НЕ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић на сједници 
Скупштине града одговорио је на прозивке одборника Ује-
дињене Српске. Оцијенио је да су они наставили са попу-
лизмом те их подсјетио да, кад већ у негативном контексту 
коментаришу друге, морају прво себе да анализирају и да 
се добро упознају са материјом о којој хоће да причају, јер, 
у супротном, испадају и смијешни и незналице. Поручио 
им је да су мудрост и рационалност у трошењу буџета њега 
и људе окупљење око њега, скупштинску већину, одржали 
на власти свих ових година. У супротном, не би трајали ово-
лико. 
„Двије установе које контролише Уједнињена Српска, то су 
Институт за јавно здравство и Геозавод, према подацима из 
Пореске управе, за 40 посто су повећале број радника од 
како су ваши директори тамо. По тој логици и да сам ја тако 
стално радио, у Градској управи данас треба да ради 2000 
људи. То што ви радите је недомаћинско понашање и то је 
популизам. И ви причате неко некога запошљава, неко је 
урадио ово, откуд оволике плате, откуд оволики савјетни-
ци. Ви сте дали себи право да причате о подстицају за запо-
шљавање, па зашто се компанија у којој ви радите некада 

није јавила? Зато што не пријављујете раднике, зато што не 
пријављујете уплатна мјеста. Највећи криминал у овој др-
жави јесте непријавити своју дјелатност, радити на дивље, 
на црно, ви сте дио тога. Па од чега ће се напунити буџет 
ако сви раде на црно, од чега ћемо давати плате и пензије 
и све остало, ајде да сви угасимо дјелатност и да сви раде 
на црно, гдје ћемо стићи, шта ви мислите – запитао је гра-
доначелник одборнике Уједињене Српске.
Прозвао их је и за њихове коментаре како треба водити 
бригу о селу, о младима, запитавши а шта је то учинио 
Костадин Васић који је у Сарајеву био четири године 
савјетник. 
„Што није тада неког младог човјека из овог града запос-
лио у Електропривреду у Требиње, зашто није одборника 

трошити да дислоцирамо дио ватрогасне јединице тако да 
се направи бар једна теренска канцеларија са једним де-
журним ватрогасним возилом и ватрогасцима. Мислим да 
су нам према садашњим потребама, броју пожара и броју 
становништва на том потезу најкритичније територије 
мјесних заједница Локањ, Пилица, Брањево и Шепак које 
су и најудаљеније. 
Коментаришући усвојени Нацрт буџета за 2021. годину, на-
челник Одјељења за финансије Срђан Деспић истакао је 
да је буџет планиран рационално и да се из њега финан-
сирају различити корисници.
„Сви знамо да је прошла година била тешка због панде-
мије висура корона, нека средства нисмо потрошили, нека 
смо преусмјерили у неке друге намјене јер смо у току пан-
демије имали непредвиђене расходе и трошкове.“
На сједници је донесена Одлука којом је утврђено да је 
просјечна, коначна грађевинска цијена једног квадратног 
метра корисне површине стамбеног и пословног просто-
ра на подручју града Зворника у 2020. години износила 
930,00 КМ. Она служи као основица за израчунавање ви-
сине ренте.
Нови одборнички састав усвојио је Програм рада Скупшти-
не града.
На сједници су до окончања поступка јавне конкуренције 

именовани вршиоци дужности начелника 
градских одјељења и служби и то Одјељења 
за финансије Срђан Деспић, Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Дарко 
Стефановић, Одјељења за борачко-инвалидску зашти-
ту Жељко Смиљанић, Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, Одјељења 
за општу управу Мерсад Мехмедовић, Одјељења за про-
сторно уређење Бошко Којић, Одјељења за инспекцијски 
надзор Фахир Ферхатбеговић, Одјељења комуналне по-
лиције Горан Писић, Службе за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу Милош Томић, Службе за 
заједничке послове и управљање људским ресурсима Ђоко 
Јанковић и Службе цивилне заштите Рајко Јурошевић.
Именоване су и скупштинске комисије које нису биле тема 
дневног реда претходне, конститутивне сједнице.
Поред поменутих усвојене су и одлуке: о коришћењу сред-
става наплаћених од новчаних накнада по основу промјене 
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно 
у 2021. години, о начину примопредаје дужности у случају 
престанка мандата, о утврђивању критеријума и расписи-
вању Јавног конкурса за избор и именовање секретара 
градске Скупштине, као и Одлука о измјени и допуни Одлу-
ке о утврђивању висине основне плате и других права из 
радног односа функционера града Зворника. 
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03.02.2021.
ДОНАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ПОРОДИЛИШТУ 
Представници Градске организације Црвеног крста Зворник уручили су бесконтактне то-
пломјере, сталке за дозере и дезинфекциона средства свим централним зворничким 
основним школама, а главни донатор је Министарство иностраних послова Њемачке.
Породилишту зворничке Болнице је уручено 7.000 једнократних навлака за обућу, 4.500 
једнократних маски, те по 3.200 једнократних навлака за главу и рукавица од Хуманитар-
не организације „LDF Charities“ из Сједињених Америчких Држава.

10.02.2021.
ГРАЂАНСКА ПАТРОЛА 
Град Зворник укључен је у пројекат „Паметни градови–ка дигиталној трансформацији 
градова у Босни и Херцеговини“, чији је циљ модернизација услуга и примјена концепта 
паметног града. 
Као дио пројекта који реализују ГИЗ (Њемачко друштво за међународну сарадњу) у пар-
тнерству са компанијама Ланако и ДиВиСи Солушнс и Бит алијансом биће примјењено 
дигитално рјешење под називом „Грађанска патрола“.

12.02.2021.
ИЗЛИЛА СЕ РИЈЕКА ДРИНА 
Услед наглог топљења снијега и обилнијих кишних падавина у горњем току, 9. фебруара 
излила се ријека Дрина на пољопривредно земљиште у Тршићу, Роћевићу и викенд на-
сељу у Средњем Шепку. Дијелом је поплавила и плажу у Зворнику.
Највећи проток, 1.918 кубика, Хидроелектрана Мали Зворник имала је у току ноћи 12. 
фебруара, када је вода ушла и у двије гараже у насељу „Терминал“ у Каракају.

10.02.2021.
УСПЈЕШНА САРАДЊА ЗВОРНИКА И АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
Град Зворник годинама сарађује са Агенцијом за безбједност саобраћаја и реализује 
бројне пројекте, речено је на данас одржаном састанку у Градској управи Зворник. 
Главне теме о којима је разговарано су изазови у области безбједности саобраћаја на 
подручју града. Поменуте су кампање које ће се реализовати у наредном периоду, пре-
давања у школама и вртићима, као и пројектни конкурси које ова агенција припрема за 
наредни период. 
Састанку са градоначелником Зворника су присуствовали представници Агенције за без-
бједност саобраћаја и Полицијске управе Зворник.
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Јоковића запослио тамо да прима плату? Хоћете да запо-
шљавате омладину, а Костадин Васић себе запосли у Елек-
тропривреду, питајте га колико пута је отишао на посао за 
ово вријеме. И мало му посланичка плата, дај још једну.“ 
Први човјек Зворника је истакао да треба да постоји опо-
зиција, али конструктивна, а не она која ће се бавити по-
пулизмом.
„Немам ја проблем, причајте седам дана. Све што радимо 
подложно је критици и јавности којој одговарамо све ове 
године. Ја вас молим, хоћу да критикујете, хоћу да отварате 
очи и мени и одборницима већине, али будите реални, а 
не да нас учите памети, а од те памети ви немате ништа. 
Господине Ненаде Продановићу, треба да се припремите 
за сједнице, а не само да читате оно што вам напишу они 

који мисле да су вас припремили. Нису вас припремили. 
И ја волим што ви поштујете и село и да се остане на селу, 
али морате ви запосленици неких компанија које раде на 
црно, које држе непријављене раднике, почети мало да пу-
ните буџет, крајње вам је вријеме. И на крају, ако желимо 
да радимо, да стварамо боље и више, да функционише-
мо, популизам ништа не доноси. Ни шупља прича, ваше 
бусање у прса, ја чувам Републику Српску, ја њу волим, али 
ето, ја нећу да пријавим оно што радим, радим на црно, 
нећу да пријавим раднике, ја тако волим. Па ви не чувате 
ништа, ви сте јој највећи непријатељи, ви сте највећи не-
пријатељи и овом граду, а причате како бринете о младим 
људима. Није то брига, то се показује на дјелу – закључио 
је градоначелник.
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13.02.2021.
ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
У Градској управи Зворник одржане су одвојене јавне расправе о Нацрту буџета Града 
Зворника за 2021. годину за буџетске кориснике и представнике удружења, невладиних 
организација, политичких партија, мјесних заједница и друге заинтересоване грађане.
Предочено је да је Нацрт буџета, прије него се нашао пред одборницима, упућен Ми-
нистарству финансија које је дало одређене препоруке на основу којих је на сједници 
Скупштине одржаној 17. фебруара он смањен за 440.000 КМ, тако да је усвојен у износу 
од 29.612.000 КМ.
Након јавних расправа Нацрт буџета упућен је Министарству финансија на сагласност.

24.02.2021.
НОВЕ ЛЕД СИЈАЛИЦЕ НА УЛИЧНОЈ РАСВЈЕТИ ПОРЕД МАГИСТРАЛНОГ ПУТА 
Поред магистралног пута, од Б-зграда до семафора код Полицијске управе замијењена 
је улична расвјета новим лед сијалицама у циљу уштеде и веће безједности учесника у 
саобраћају.
Нова лед расвјета биће постављена према Дивичу и Каракају, као и код свих школа, 
односно пјешачких прелаза у Пилици, Роћевићу, Козлуку, Челопеку и Дрињачи. Средства 
за ове намјене планирана су у градском буџету.

02.03.2021.

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ 
САВЈЕТА ГРАДА ЗВОРНИКА 

На петој сједници Привредног савјета града Зворника, раз-
матране су и једногласно усвојене све тачке дневног реда. 
Привредни савјет је савјетодавно тијело које јача кому-
никацију јавног и приватног сектора. Броји 35 чланова из 
Градске управе, привредног сектора, јавних предузећа, 
јавних установа и организација цивилног друштва, а ње-
гов предсједник је градоначелник Зворника Зоран Стева-
новић.

Он је по завршетку састанка оцијенио да се оснивање овог 
тијела и редовно одржавање сједница показало као врло 
значајно и функционално.
„Ово је прилика да са члановима подијелимо утиске о са-
мом буџету града и о другим битним питањима. Они нам 
дају врло корисне сугестије и истовремено од њих чујемо 
који су проблеми са којим се реални сектор сусреће. При-

лика је ово и да још боље и чвршће успоставимо сарадњу 
између јавне управе и реалног сектора и мислим да нам то 
добро иде, да има слуха за проблеме оних других и обрну-
то тако да очекујем да ће се овако сјајна сарадња и плодот-
ворни састанци наставити и убудуће.“
Градоначелник и предсједник Привредног савјета додао је 
да сви, и јавни и приватни сектор, дишемо исти ваздух, жи-
вимо у истом граду и функционишемо на истом простору.
„Све су ово реални и практични људи који осјећају и про-
блеме које има јавни сектор. Данас се видјело да пројекти 
о којима смо разговорали и које предлажу и они и јавни 
сектор имају заједнички именилац и да је то практично 
исти поглед на проблеме и на рјешења које нуди Градска 
управа.“
Члан Привредног савјета Саво Ерић, власник АД „Звор-
ник путеви“, оцијенио је да је данашњи састанак био врло 
конструктиван, да су многи привредници изнели своје 
мишљење о протеклој и почетку ове године, као и о про-
блемима који су везани за пандемију вируса. 
„Проблем су радна мјеста, сви су то истакли, а наша жеља 
и циљ је да их у овој години сачувамо што више. Приједло-
зи везано за буџет били су конструктивни, а оно што сам 
ја данас дискутовао односило се на саобраћајну инфра-
структуру, првенствено везано за обилазницу око Звор-
ника, пут преко Шћемлије, уређење улазног и излазног 
дијела у град, а надамо се да ће питање кружног тока у 
Каракају у овој години бити ријешено. Водоснабдијевање 
и све остало је добро. Надамо се да ће многи ови пројекти 
бити реализовани у овој години и подржавам то.“  
На данашњем састанку чуле су се и похвале што се из град-
ског буџета и у овако тешко вријеме издвајају средства, па 
чак и повећавају у односу на претходну годину, за подсти-
цаје запошљавању, у пољопривреди, за стипендије.
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03.03.2021. године

ОДРЖАНА 2. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА

Локални парламент усвојио је Oдлуку о кредитном заду-
жењу у износу од 7.000.000 КМ за финансирање капитал-
них улагања. Ова средства намијењена су за изградњу 
зграде за Градску управу, куповину пословног простора 
за Центар за социјални рад, набавку, изградњу и монтажу 
јавне расвјете и видео надзора у граду, изградњу водовода 
Локањ–Пилица фаза 1 и канализације у Брањеву, уградњу 
пречистача на канализациони систем у Табанцима и за 
путну инфраструктуру мјесних заједница.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић истакао је 
да наш ниво задужености дозвољава да Градска управа 
уђе у нови кредитни аранжман, као и досадашња пракса 
враћања кредитних ануитета која је показала да је Град 
Зворник финансијски стабилан и да су сва средства за која 
је до сада задуживан трошена транспарентно и на реали-
зацију неопходних инфраструктурних пројеката.
„Ниједан озбиљан пројекат и у пословном свијету и кад је 
ријеч о јавним улагањима данас не можете направити без 
озбиљног кредитног задужења. Битно је да се новац потро-
ши транспарентно и да тим парама градимо оно што нам 
треба. Постоји праг задужености којем ми још нисмо при-
шли ни близу и зато сматрам да ово кредитно задужење 
неће педстављати никакав проблем за нормално функци-
онисање градског буџета. Можда ће неко питати да ли је 

сада вријеме да се кредитно задужујемо за градњу зграде 
Градске управе, али овај објекат је у таквом стању да ћемо 
без озбиљног улагања у његову санацију врло брзо доћи 
у фазу да је неупотребљив. Из тог разлога наши инжиње-
ри су израчунали да је значајно јефтиније направити нов 
објекат, а преостали дио зграде који се налази под зашти-
том санираћемо по фазама у наредних неколико година.“
На сједници је усвојена и Информација о стању зворнич-
ког спорта у 2020. години на подручју града.
Градоначелник је оцијенио да постоје проблеми у функ-
ционисању спортских клубова, као и да су сви, практично, 
везани за градски буџет, односно за неког или неколико 
ентузијаста из одређене спортске дисциплине који улажу 
дио себе, свог слободног времена, па и својих средстава у 
функционисање истих. 
Клуб одборника СНСД-а саопштио је да ће покренути ини-
цијативу да се недељом ограничи радно вријеме у трго-
винским објектима у Зворнику.
Одборници су усвојили и Извјештај о стању у пољопривре-
ди на подручју града Зворника у 2020. години. 
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
Дарко Стефановић рекао је да је прошла година била јед-
на од најбољих од кад се прати стање у зворничкој пољо-
привреди. 
„Имали смо око 15 посто више одобрених захтјева за под-
стицаје, средства су била на нивоу око 400.000 КМ што ни-
када до сада није био случај. Поред тога подијелили смо 
250 сјеменских пакета вриједности 50.000 КМ, уложили 

03.03.2021. године

ПРВА ФАЗА ВАКЦИНАЦИЈЕ У ЗВОРНИКУ

Почела је прва фаза вакцинације против вируса корона 
у Зворнику, саопштили су из Хигијенско епидемиолошке 
службе Дома здравља Зворник. 
Приоритетне групе су корисници и запослени у установа-
ма за смјештај старијих лица, здравствени радници, укљу-
чујући и помоћно особље које у току обављања посла у 
здравственој установи долази у контакт са пацијентима, 
запослени у приватним здравственим установама, стома-
толошким ординацијама и апотекама. 
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На дневном реду сједнице Привредног савјета биле су 
и: информације о иницијативама са 3. и 4. сједнице и о 
стању у привреди и запошљавању града Зворника на дан 
31. децембар 2020. године, приједлози Одлука о усвајању 
градског буџета за 2021. годину, о утврђивању накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 2021. годину, 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, 
као и Приједлог Програма кориштења буџетских средста-
ва за подстицај пољопривредне производње на подручју 
града за 2021. годину, Извјештај о стању у пољопривреди у 
2020. години, те Анализа резултата Анкете пословног сек-
тора у 2021. години.
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02.03.2021.
ПРОСЈЕЧНА ГРАЂЕВИНСКА ЦИЈЕНА 930 КМ 
Коначна грађевинска цијена квадратног метра у 2020. години, коју је усвојила Скупштина 
града износила је 930 КМ и служи као основица за израчунавање висине ренте коју је 
инвеститор дужан да плати прије издавања грађевинске дозволе.
У претходној години Одјељење за просторно уређење Градске управе Зворник издало је 
64 грађевинске дозволе за изградњу 31.810 квадрата корисне стамбене и пословне повр-
шине за шта је укупна предрачунска вриједност 29.586.545 КМ. 
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смо око 45.000 КМ у сарадњи са „Ворлд вижном“ у додје-
лу 33 пластеника. Финансирали смо, као и ранијих годи-
на, рад 10 противградних станица са износом од 30.000 
КМ, тако да су то до сада највећа средства која је Градска 
управа издвојила за пољопривреду. Прошле године смо по 
први пут уврстили и подстицаје за соју, повећали смо неке 
износе подстицаја као нпр. за језграсто воће и повратна 
информација је да је већ дошло до повећања засада ораха 
и љешника, такође, повећан је и број кошница. И оно што 
је битно је да је и година била родна, приноси кукуруза и 
пшенице су били значајно изнад нивоа претходих година 
тако да можемо бити задовољни и ми и пољопривредни 
произвођачи – рекао је Стефановић који је најавио да ће 
у овој години по први пут Град финансирати подизање за-
сада винове лозе. 
У Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о комуналним 
таксама извршено је усклађивање са Законом о измјена-
ма и допунама Закона о комуналним таксама. Ова одлука 
је усвојена, као и Одлука о утврђивању накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта за 2021. годину. У об-
разложењу је наведено да је на иницијативу Привредног 
савјета Града Зворника, а у циљу стварања предуслова за 
добро пословно окружење, односно стимулисање инвести-
тора да се опредјељују за изградњу производних објеката, 
овом одлуком је још више умањена накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта. За производне објекте 
од 200-500 квадрата умањење је са 20 посто повећано на 
30 посто, за производне објекте површине од 500-1.000 
квадрата са 30 на 50 посто. Уведена је и категорија за 
објекте веће од 1.000 квадрата за коју је усвојен попуст од 
70 посто обрачунате накнаде за уређење градског грађе-
винског земљишта.
У усвојеној Информацији о стању криминалитета, јавног 
реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града 
Зворника у прошлој години стање безбједности је оцијење-
но као задовољавајуће.
Одлуком о измјени Одлуке о оснивању организационе је-
динице Дјечији вртић „Наша радост“ регулисан је правни 
статус нове организационе јединице која се налази у из-
двојеном дијелу новог објекта ове предшколске установе. 
Измјеном је додат назив „Наша радост-2“. 
На дневном реду нашла се и Одлука о оснивању Профе-

сионалне ватрогасно-спасилачке јединице 
Зворник ради усклађивања са Законом о за-
штити од пожара. 
Одборници су усвојили одлуке о измјени одлука о предаји 
на управљање православног гробља у Челопеку Црквеној 
општини Челопек и о формирању Првостепене стручне 
комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и ом-

ладине са сметњама у развоју, као и одлуке о утврђивању 
листе стручњака за именовање конкурсних комисија за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи и о 
уступању земљишта на кориштење ФК „Дрина“. На сједни-
ци је прихваћен и Извјештај о раду Комисије за повратак, 
развој и интеграцију за 2020. годину, те донесене одлукe: 
о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих нак-
нада за 2021. годину и о коришћењу намјенских средстава 
посебних намјена од водних накнада у 2021. години, као 
и План о коришћењу намјенских средстава остварених по 
основу накнаде за експлоатацију шума за 2021. годину
Одборници су прихватили и Акциони план мјера за от-
клањање пропуста и неправилности утврђених по извјеш-
тају о проведеној финансијској ревизији града Зворника 
за период од 1. јануар-31. децембар 2019. године.
Предсједник Скупштине града Зворника Менсур Селимо-
вић одбацио је тврдње одборника Уједињене Српске да 
је новинарима било ускраћено право да прате сједницу, 
напоменувши да су били присутни током цијеле сједнице, 
док су сниматељи на почетку могли да сниме кадрове.
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17.03.2021. године

ОДРЖАНА 3. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА

На трећој по реду сједници локалног парламента усвојен 
је Буџет града Зворника за 2021. годину у износу од 
35.612.000 КМ. 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић истакао је да 
ће бити настављене капиталне инвестиције које су у току, 
те да ће бити и нових. Он је рекао да су сходно препоруци 
Министраства финансија за ову годину приходи планира-
ни од поврата пдв-а смањени за преко 1.000.000 КМ.
„То значи да ће и сви други приходи бити мањи и пона-
шаћемо се у складу са тим. За инвестиционе циклусе које 
смо започели средства су углавном обезбјеђена и углав-
ном са неких других нивоа власти или помоћи. Како смо 
планирали тако ћемо и радити кад је о томе ријеч, а по-
нашаћемо се и трошићемо средства из дневног прилива у 
складу са износом који нам буде на располагању.“
В.д. начелника Одјељења за финансије Срђан Деспић 
нагласио је да је нацртом буџет планиран у износу од 

29.612.000 КМ и да је такав послат у процедуру Министар-
ству финансија. 
„На прошлој сједници усвојили смо Одлуку о кредитном 
задужењу од 7.000.000 КМ које је уврштено у Приједлог 
буџета тако да је укупан буџет 35.612.000 КМ. Морали 
смо да уважимо све препоруке Министарства финансија 
да би добили сагласност и на Нацрт и на Приједлог. Једна 
од главних препорука је смањење прихода. Што се тиче 
пуњења буџета за прва два мјесеца ове године евидентно 
је да је слабије него прошле године, а то смо и очекивали 
због цјелокупне ситуације са пандемијом вируса корона.“   

08.03.2021. године

ГРАД СЕ БИЛБОРДИМА ЗАХВАЉУЈЕ ЂОКОВИЋУ 

Билборди са ликом Новака Ђоковића и ријечима „Један 
је Новак-рекордних 311“ и „Понос нације- рекордних 311“ 
красе наш град. 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић истакао је да је 
Ђоковићево обарање свих досадашњих рекорда по броју 
недеља проведених на врху АТП листе историјски спортски 
тренутак за наш народ. 
„Не вјерујем да ће икада ико из тако мале земље каква 
је Србија имати прилику да понови његов резултат који 
је тим већи што га је направио у конкуренцији са два нај-
боља играча можда икада у свијету, са Федерером и Нада-
лом. Сматрам да већина људи, па и оних који су можда и у 
спорту, није свесна колики је значај овог дана. Ђоковић је 
био и остао грађанин Србије и поред тога што је он одавно 
грађанин свијета. Човјек који својим понашањем, својим 
односом и према својој земљи и према православној црк-
ви, а истовремено и према свим нормалним и добрим љу-
дима служи за примјер свима. Он треба да буде идол свим 
генерацијама које долазе због његовог става према раду 
и тренинзима. Његова посвећеност спорту којим се бави 
сматрам да је оставила један велики траг и Зворник на овај 
начин изражава своју захвалност према њему и према све-
му што је учинио за афирмацију и спорта, а прије свега за 
афирмацију здравог односа према људима.“ 

Коментаришући да је Ђоковићев први тренер тренутно Го-
ран Иванишевић који је Хрват и да он тренира заједно са 
Џумхуром који је Бошњак, градоначелник је рекао да то го-
вори да он не прави разлике међу људима, а истовремено 
је сасвим довољно и Србин и православац и да такви сви 
треба да будемо.
„Он је нешто највеће што сам до сада чуо да постоји у на-
шем народу, у цијелој регији, па и широм свијета, пока-
зао је да је број један. Ми смо планирали и да направимо 
већу свечаност, да направимо ватромет, да му посветимо 
и цијелу седмицу и обиљежимо његову 311-у недељу, али 
тренутна ситуација и епидемиолошке мјере које су на сна-
зи су нас у томе спријечиле. Билборди са његовим ликом 
и бројем 311 који су излијепљени у нашем граду су наш 
мали допринос афирмацији једне такве личности и жеља 
да млади људи виде да се увијек може постићи успјех када 
си посвећен, када си вредан, када поштујеш и волиш све 
људе који вриједе и дајеш им на значају.“ 
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18.03.2021. године

МОГУЋЕ ДОДАТНО ЗАПОШЉАВАЊЕ У 
ЗВОРНИЧКОЈ ПРИВРЕДИ – РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ

Градска управа града Зворник спровела је анкетирање 
зворничких привредних субјеката у приватном влас-
ништву с циљем добијања података о пословању овог сек-
тора и унапређења пословног окружења у 2021. години. 
Од укупно 89 привредних субјеката којима је достављен 
упитник, 33 је попунило анкету, а највише одговора стигло 
је из прерађивачке индустрије. 
У својим одговорима привредници су истакли да до краја 
године планирају запошљавање нових 70 радника, тако да 
би крајем 2021. године укупан број запослених био 3.057. 
Привредници су највише изразили потребу за транспорт-
ним и радницима електро струке, обућарима, тесарима, те 
машинским и грађевинским инжењерима. Већина звор-

ничких привредника исказала је спремност да организује 
практичну наставу средњошколцима. 
Пандемија вируса корона негативно је утицала на посло-
вање зворничке привреде сматра 87,88% анкетираних 
привредника, а код већине је дошло до пада промета и 
смањења тржишта. 

05.03.2021.
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УСВОЈИО ГОДИШЊЕ ПЛАНОВЕ 
Градски штаб за ванредне ситуације града Зворника усвојио је План одбране од поплава и 
План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других 
пожара на отвореном простору на подручју града Зворника у 2021. години.
У претходној години евидентирано је 175 пожара што је за 48 више него у 2019. години. 
Опремљеност Службе професионалне ватрогасне јединице је на задовољавајућем нивоу, а 
у току ове године у плану је куповина ватрогасног техничког возила за саобраћајне удесе и 
друге интервенције.

06.03.2021.
АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ЕГЗОДУСА САРАЈЕВСКИХ СРБА
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић присуствовао је у Дому омладине академији по-
водом 25. година од егзодуса сарајевских Срба под називом „Живи сјећање".Он је истакао да 
је и Зворник примио велики број Срба из Сарајева.
Циљ организовања оваквих манифестација је чување сјећања на велику трагедију која је 
задесила српски народ, рекао је директор зворничког Дома омладине Ђорђе Деурић.
На академији је приказан кратки документарни филм аутора Сњежана Лаловића „Егзодус 
поново", рецитована је поезија а наступили су и гуслари. 
Академију је организовао „Дом омладине" у сарадњи са Филозофским факултетом Универ-
зитета у Источном Сарајеву, а одржана је под покровитељством Града Зворника.
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Одборници су усвојили и Одлуку о утврђивању критерију-
ма категоризације спортова, спортских грана, услова за 
финансирање спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворника за 2021. годину. За финан-
сирање развоја спорта буџетом за 2021. годину планирано 
је 700.000 КМ. 
Укупна средства у Буџету која се у току 2021. године плани-
рају за унапређење пољопривредне производње на под-
ручју града износе 350.000 КМ. У једногласно усвојеном 
Програму кориштења буџетских средстава за подстицај 

пољопривредне производње у текућој години, 
новина су подстицаји за нове засаде винове 
лозе, органску пољопривредну производњу и 
рефундирање трошкова газдинствима за ана-
лизу плодности земљишта. 
Једногласно је усвојена и Одлука о измјени и допуни Одлу-
ке о прихватању гранта заједничког Европског фонда за 
Западни Балкан за финансирање пројеката изградње во-
доводног система Локањ-Пилица фаза 1 и постројења за 
пречишћавање отпадних вода за мјесну заједницу Табанци.



16

ма
рт

 Б
ИЛ

ТЕ
Н 

Гр
ад

 Зв
ор

ни
к

10.03.2021.
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Комисија за стипендијe Града Зворникa објавила је коначне ранг листе студената за школску 
2020/21 годину. Из градског буџета биће издвојено 200.000 КМ за стипендирање 217 студената. 

Студентска стипендија од 1.000 КМ (мјесечни износ 100 КМ током 10 мјесеци) биће исплаћена
■ студентима са просјеком преко 8,5,
■ бруцошима који су били вуковци у средњој школи,
■ студентима са сметњама у развоју,
■ студентима без оба родитеља и
■ студентима на мастер студијама. 

Студентима из категорије дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида и студентима прве године Технолошког факултета 
у Зворнику стипендија ће изностити 500 КМ, а 300 КМ студентима слабог материјалног стања. Износи се исплаћују једнократно.

Стипендије су одобрене свим студентима који су испуњавали услове Конкурса. Од 288 пријављених, услове конкурса није ис-
пуњавало 55, а њих 16 је одустало.

08.03.2021.
ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА „ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА И ЛО-
КАЛНА САМОУПРАВА“ 
У оквиру пројекта "Заштита потрошача и Локална самоупра-
ва" који се проводи уз подршку Министарства трговине и 
туризма Републике Српске, удружење Потрошача ЦАМ Ше-
ковићи је организовало подјелу брошура и летака у Град-
ској управи Зворника. 
Циљ пројекта је упознати грађане са правима потрошача, 

начинима ула-
гања приговора, 
заштита права 
гаранције за 
технички сложе-
не производе, 
а нарочито за 
дјелатности од 
општег економ-
ског интереса 
(водовод, елек-
трична енергија, 
гријање).

09.03.2021.
ОДРЖАНА ЈЕДНОДНЕВНА ОБУКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ 
За зворничке пољопривреднике спроведена је једнодневна обука коју су организовали Ре-
сор за пружање стручних услуга у пољопривреди Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске, Подручна јединица Бијељина, у сарадњи са Одјељењем 
за привреду и друштвене дјелатности града Зворника. 
Циљ обуке је да се пољопривредни произвођачи упознају са новостима и да им се пренесе 
шта је то што треба да ураде да би остварили подстицаје по важећим правилницима, те 
како правилно уписати пољопривредно земљиште у евиденције користећи образац број 8.

11.03.2021.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ЛИЦА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА 
Министарство здравља и социјалне заштите и Институт за јавно здравство Републике 
Српске позвали су лица старија од 65 година са мјестом пребивалишта у Републици Српској 
да искористе право на бесплатну и добровољну вакцинацију против КОВИД 19.
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18.03.2021.
СЕМИНАР О ЗНАЧАЈУ БРЕНДИРАЊА ХРАНЕ 
Град Зворник је био домаћин учесницима семинара на тему „Потенцијал и заштита 
прехрамбених производа са географским поријеклом" намијењеног привредним и другим 
субјектима који се баве производњом и прерадом хране и који су регистровани на подручју 
Републике Српске. 
Заштита прехрамбених производа са географским поријеклом је велика шанса за домаће 
пољопривредне произвођаче и уопште за пољопривредни и прехрамбени сектор у будућ-
ности.
Организатор семинара је Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за 
безбједност хране БиХ и Градом Зворником у оквиру Европске мреже предузетништва Ре-
публике Српске.

20.03.2021.
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ГРАДСКИХ УСТАНОВА 
Припадници Републичке управе цивилне заштите дезинфиковали су зграде Основне 
школе „Свети Сава“, Дјечијег вртића „Наша радост“, обје средње школе, Градске упра-
ве, Полицијске управе, Основног суда, Поште, Болнице и Дома здравља. 
Предузеће „Водовод и комуналије“ и Служба професионалне ватрогасне јединице 
обавили су дезинфекцију улица, тротоара и шеталишта у града.

30.03.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВИ ГРАДА ЗВОРНИКА ЗА МЛАДЕ И НВО 
Град Зворник објавио је два јавна позива за суфинансирање омладинских програма и 
пројеката и за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација за 
шта је у градском буџету планирано 43.000 КМ.
Потребна документација може се доставити од датума расписивања јавних позива па све 
до 31. октобра 2021. године поштом на адресу Градске управе.

26.03.2021.
МАПИРАЊЕ СТЕЋАКА У ЗВОРНИКУ 
Град Зворник у сарадњи са фондацијом „Мак Диздар“ реализује пројекат с циљем зашти-
те, очувања и промоције стећака на подручју Зворника. 
У склопу пројекта мапиране су некрополе са стећцима, организоване едукативне радио-
нице, постављена туристичка сигнализација и инфо табле са основним информацијама о 
локалним некрополама стећака.
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Предузеће „Водовод и комуналије“ и Служба професионалне ватрогасне јединице 

31.03.2021.
ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД 
У оквиру кампање “Посади свој хлад” у Зворнику је по-
дијељено 100 садница бијелог јасена, добијених од невла-
дине организације Зелени развојни центар. Један број доби-
ле су школе, а преостале саднице заинтересовани грађани 
Зворника.

31.03.2021.
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА МЛАДЕ У ЗВОРНИКУ
Градска управа Зворника покренула је Дан отворених вра-
та за младе сваке сриједе од 11:00 до 13:00 часова. Путем 
електронске поште danotvorenihvrata@gradzvornik.org мла-
дим људима омогућено је да закажу разговор и предложе 
идеје или рјешења проблема који се тичу квалитета живота 
на подручју Зворника. Координатор пројекта је савјетник 
градоначелника Вељо Тијанић.
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08.04.2021.
УНАПРИЈЕДИТИ УСЛУГЕ И ПРИВУЋИ ИНВЕСТИТОРЕ – ЦИЉ КОМЕ ТЕЖИ ГРАД ЗВОРНИК 
Састанак представника предузећа која пружају комуналне услуге у Зворнику и надлежних 
одјељења Градске управе одржан је у Зворнику. 
Разговарало се о сарадњи и пружању услуга потенцијалним инвеститорима, као и о ефи-
касности комуналног система у Зворнику. Посебна пажња посвећена је систему издавања 
грађевинских дозвола. Град Зворник је у поступку припреме протокола којим ће се убрза-
ти и олакшати процедура свим будућим корисницима.

16.04.2021.
МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић потписао је са федералним министром 
расељених особа и избјеглица Едином Рамићем Меморандум о сарадњи на инфраструк-
турним пројектима, након чега су потписани и уручени уговори за 12 повратничких по-
родица за изградњу и реконструкцију стамбених јединица и за 54 корисника из области 
одрживог повратка. 
Федерално министарство је на подручју града Зворника у протеклих пет година инвестира-
ло око 8.600.000 КМ, а последњи потписани уговори су у вриједности близу 1.000.000 КМ.

21.04.2021.
МОДЕРНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – УРБАНЛЕД У ЗВОРНИКУ 
Пројекат Развојног програма Уједињених Нација (УНДП) под називом „Покретање финан-
сирања животне средине у сврху ниско-карбонског урбаног развоја“ (UrbanLED) реализује 
се у Зворнику. 
Град Зворник припрема План управљања отпадом са Студијом изводљивости за транспорт 
и управљање отпадом прихватљивим за животну средину. Пројекат заједнички финанси-
рају Град Зворник, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 
Српске и УНДП.

09.04.2021.
ОБИЉЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ЗВОРНИКА
Поменом и полагањем цвијећа на централни градски споменик обиљежено је 29 година 
од ослобођења града Зворника.
Предсједник градске Борачке организације Лазар Ристић је, између осталог, рекао да 
српски народ никада не смије заборавити оне који су своје животе уградили у темеље 
Републике Српске и да 9. април 1992. године треба са поносом памтити и увијек га обиље-
жавати. 
Помен је служило локално свештенство, док су вијенце положили представници градских 
организација и удружења проистеклих из рата, градоначелник Зворника са замјеником, 
одборници градске Скупштине и начелник Полицијске управе Зворник.

16.04.2021.
ГРАД ЗВОРНИК – ФОРУМИ И САЈМОВИ ЗА СТИЦАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА И ПОВЕЗИВАЊА 
На сајму локалних заједница Западног Балкана у организацији Министарства финансија и 
трезора БиХ, који је одржан онлајн 1. априла, Град Зворник је представио своје привредне 
и туристичке потенцијале различитим међународним финансијским институцијама и ин-
веститорима. Седмо издање Бизнис форума бх.дијаспоре - 2021, који су реализовали Биз-
нис центар бх. дијаспоре и удружење „Наша перспектива“ под покровитељством Програма 
помоћи САД (USAID) одржан је 14. априла 2021. године уз учешће 300 учесника. Форум је 
био прилика да се локалним заједницама представе могућности укључивања дијаспоре у 
локални економски развој.

23.04.2021.
НИЖА МАЈСКА ЦИЈЕНА АУТОБУСКЕ КАРТЕ ЗА ЂАКЕ 
Градска управа Зворник договорила је са „Еуро петрол оил“ д.о.о. да ученицима са под-
ручја града Зворника цијена мјесечне карте за мај буде умањена за осам дана колико у 
марту ове године нису похађали наставу.
Око 1.400 зворничких основаца и средњошколаца користе превоз до школе. 
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24.04.2021. године

 
 
ПОСЛЕДЊИ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКОВ 
ПОЗДРАВ 
ДР ЦВИЈАНУ ЂАПАНОВИЋУ

Градоначелник Зворника Зоран Сте-
вановић упутио је саучешће поро-
дици Цвијана Ђапановића који ће 
данас бити сахрањен на гробљу у 
Челопеку. 
„Ђапановић је био наш уважени 
суграђанин, са великим животним 
и професионалним искуством од 
кога се увијек могло доста тога чути 

и научити. Град је изгу-
био човјека вриједног 
великог поштовања, а 
породица доброг супру-
га, оца, дједу, посвећеног најмилији-
ма, али и средини у којој је живео и 
у којој је оставио неизбрисив траг.“
Ђапановић је био први човјек 
општине Зворник у периоду од 1963. 
до 1967. године. Био је на руково-
дећим мјестима у зворничким шко-
лама, добитник је Повеље-највишег 
друштвеног признања Општине 
Зворник, објавио је више књига из 
струке.  
Др психолошких наука Ђапановић 
преминуо је 20. априла након краће 
болести у 92 години живота.

ИН МЕМОРИАМ

29.04.2021.
ВАСКРШЊИ КУТАК У ЗВОРНИКУ 
Поводом васкршњих празника Туристичка организација гра-
да Зворника на платоу испред Основне школе „Свети Сава“ и 
Основне музичке школе „Војин Комадина“ уредила је кутак за 
фотографисање. За ту намјену дупли круг је окићен бршља-
ном, врбиним гранчицама, декоративним јајима, зечићима и 
цвијећем. 
Постављена је и плочица која промовише званични профил 
Туристичке организације града Зворника на друштвеној мре-
жи инстаграм #visitzvornik, а празничном духу на платоу допри-
носе и разнобојна плетена јаја, украси у облику срца и јаја са 
натписом Зворник. ап
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19.05.2021. године

ОБИЉЕЖЕНА УН СЕДМИЦА БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА

Поводом обиљежавања 6. УН-ове седмице безбједности 
саобраћаја градоначелник Зворника Зоран Стевановић 
и представници Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто 
мото савеза Републике Српске и Полицијске управе Звор-
ник одржали су радни састанак. 
Градоначелник је истакао да борба за превентиву у пона-
шању свих нас у саобраћају мора бити непрестана и да је 
то главни и основни закључак овог скупа, нагласивши да 
је добро да Агенција, АМС и локалне заједнице раде, прије 
свега, са најмлађим категоријама. 
„Наше најмлађе треба непрестано упућивати на правила 
понашања у саобраћају како би једног дана водили ра-
чуна о свом понашању и чували безбједност своју и свих 
других у саобраћају. Жеља ми је да у овој области дижемо 
стандард свакодневно. Имајући у виду да је број регистро-
ваних аутомобила у задњих 10 година повећан за преко 
40 процената, то значи да нас је више, да је много више 
аута свакодневно на улици. Број возила на дневном нивоу 
на приобалном путу поред Б блокова је на нивоу једног 
аутопута, јер око петнаестак хиљада возила прође у оба 
смјера. Велика је одговорност, прије свега на саобраћајној 
полицији, а Агенција за безбједност саобраћаја, надлежно 
министарство, АМС треба непрестано да стављају пред из-
вршну власт, и на државном и на локалном нивоу, многе 
задатке, да се поправља инфраструктура и свакодневно 
унапређују услови за активни и стационарни саобраћај 
како би једног дана број жртава у саобраћају на овим про-
сторима био нула.“ 
Он се у своје лично име, у име Града Зворника и суграђа-
на захвалио компанијама „Витинка“ и „Витаминка“ које су 
потписавши споразум значајан дио средстава усмјериле 
за безбједност најмлађих у саобраћају. 
Замјеник директора Агенције за безбједност саобраћаја 
Милија Радовић рекао је да су захваљујући гостопримству 
градоначелника и његових сарадника у Зворнику органи-
зовали низ догађаја како би обиљежили ову седмицу. 
„Састанак у Градској управи био је врло користан и кон-
структиван. Изнијели смо одређене приједлоге и идеје, а 
између осталог и да брзина у главној зворничкој улици 
буде ограничена на 30 километара на час, али и да се рје-
шавају неки проблеми који овдје постоје када је у питању 
стационарни саобраћај. Имали смо данас прилику да са 
„Витинком“ А.Д. и „Витаминком“ потпишемо споразуме о 
партнерству за реализацију превентивних активности како 
би се на директан и индиректан начин утицало на ставове 
и понашање учесника у саобраћају. За Агенцију и за чи-
таву Републику Српску јако је значајно да овако угледне 

компаније подрже све наше активности, нарочито кад су у 
питању најмлађи и њихова безбједност.“
Представници Агенције за безбједност саобраћаја посјети-
ли су Дјечији вртић „Наша радост“ и „Наша радост 2“, као и 
Основну школу „Свети Сава“. За средњошколце је одржано 
предавање у Дому омладине на тему „Саобраћај и млади 
возачи“, а потом у дворишту зворничке основне школе на 
саобраћајном полигону прикази симулатора превртања и 
косе равни. 

УН-ова седмица безбједности саобраћаја обиљежава се у 
свијету од 17. до 23. маја под слоганом „Улице за живот – 
волимо 30“ са акцентовањем на брзину вожње у насеље-
ним мјестима од 30 km/h. 
Организатори ових догађаја су министарства саобраћаја и 
веза и унутрашњих послова Републике Српске, Агенција за 
безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто мото савез 
Републике Српске и Град Зворник.
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ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ПАМЕТНИ 
ГРАДОВИ-КА ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ 
ГРАДОВА У БИХ“

У Зворнику је одржан састанак и уводни семинар за проје-
кат „Паметни градови – ка дигиталној трансформацији 
градова у БиХ“ у оквиру којег се реализује прва мобилна 
апликација под називом „Грађанска патрола“.
Градоначелник Зоран Стевановић истакао је да је задо-
вољан што ће наш град добити један овакав пројекат до-
давши да је то истовремено и један озбиљан задатак пред 
Градском управом.
„Јер, када заживе грађанске патроле морамо ојачати наше 
комуналне службе да на пријаве суграђана реагују адек-
ватно и у неком разумном року. Циљ је сваког уређеног 
друштва, сваке локалне заједнице да направи што једно-
ставнију комуникацију са онима који су у датом моменту 
незадовољни нечијом или неком услугом или су примје-
тили неки проблем, односно суштина је да се направи што 
боља комуникација и истовремено да надлежни што брже 
одговоре на сугестије и пријаве суграђана. Тако ћемо по-
стићи да живот у нашем граду за једну степеницу буде ква-
литетнији.“ 
Пројекат „Паметни градови – ка дигиталној трансформацији 
градова у БиХ“ уз финансијску подршку Њемачког савезног 
министарства за економску сарадњу и развој реализују Ње-
мачко друштво за међународну сарадњу (ГИЗ), компаније 
Ланако и ДиВиСи солушнс и удружење највећих компанија 
информационих технологија у БиХ „Бит Алијанса“.
Харис Палалија из Бит Алијансе истакао је да је фокус 
пројекта на грађанима и на томе да им се олакша комуни-
кација према Градској управи.

„Кроз пројекат желимо да оснажимо пет локалних самоу-
права у БиХ да појачају своје капацитете и да кориштењем 
концепта „паметних градова“ унаприједе услуге које пру-
жају својим грађанима. Ово је почетни састанак након си-
туационе анализе коју смо раније урадили, као и тренинг 
за представнике Градске управе и драго нам је да је Звор-
ник један од пет градова у БиХ који ће први имати акциони 
план за развој овог концепта.“
Софтверска фирма ДиВиСи Солушнс из Бањалуке изра-
дила је мобилну апликацију „Грађанска патрола“ са којом 
учествују у пројекту Паметни градови. Њен представник 
Бранко Васиљевић рекао је да ова апликација омогућава 
грађанима да на веома брз, стабилан, модеран и ефика-
сан начин пријављују различите проблеме у својој зајед-
ници надлежним институцијама.
„Грађани ће моћи да преузму апликацију са гугл продавни-
це те да начине фотографију или сниме видео када детек-
тују проблем у својој околини и да пријаву пошаљу путем 
мобилног телефона. На другој страни службеници присту-
пају веб апликацији у којој примају пријаве и на основу 
њих могу да одреагују, што је бенефит и за једну и за другу 
страну.“

05.05.2021. 
НАЈВЕЋОЈ ЗВОРНИЧКОЈ ШКОЛИ ДОНИРАН ТУНЕЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

Градска организација Црвеног крста Зворник донирала је тунел за дезинфекцију 
и 76 литара дезинфекционог средства зворничкој основној школи „Свети Сава“. 
Главни донатор је Министарство иностраних послова Њемачке.

11.05.2021. 
НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА 
Градска организација Црвеног крста Зворник уручила је шест пакета за новорође-
не бебе у породилишту зворничке Болнице што је једна од активности коју спрово-
де у Недељи Црвеног крста. Подијељено је и 30 прехрамбених и хигијенских пакета 
вишечланим породицама, социјално угроженим и непокретним лицима без срод-
ника, које је обезбиједио Црвени крст Републике Српске. У оквиру Недеље Црвеног 
крста у школама се одржавају предавања, учлањују нови чланови, а свим лици-
ма која до 15. маја добровољно дарују крв градски Црвени крст уручиће мајице, 
привјеске и значке.
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МАЛИШАНИ ЦРТАЛИ СВОМ ГРАДУ

Традиционалном манифестацијом „Цртамо свом гра-
ду“ малишани Дјечијег вртића „Наша радост“ честитали 
су Дан града Зворника.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић са замје-
ником Бојаном Ивановићем и ове године дружио се са 
најмлађима и подсјетио да обиљежавање Дана града 
почиње увијек сусретом са дјецом, која су будућност и 
снага Зворника.
„Најљепша могућа порука и честитка свим нашим су-
грађанима јесте од наших најмлађих који су изашли да 
цртају по главној градској улуци и тако пожеле срећан 
рођендан свом граду. Захвалан сам запосленима у вр-
тићу што воде бригу о малишанима, што смо у вријеме 
пандемије сачували здравље свих. Зворник је један од 
градова на врху листе у БиХ по броју дјеце обухваћене 
предшколским образовањем. Програм финансира ис-
кључиво Градска управа. Захвалан сам и руководству 
и свим запосленима, што подржавају то прилагођавање на-
ших најмлађих суграђана наставном процесу који их чека. 
То даје своје видљиве резултате и у каснијем образовању 
наше дјеце.“
На улицу је изашло око 150 малишана који су на свој начин, 
са пуно емоција, честитали рођендан свом граду, рекао је 

директор вртића Вукомир Станковић.
„Ово је десети пут да се оваква манифестација организује, 
а једино је прошле године, због пандемије вируса корона, 
нисмо имали. Наш град је познат по томе да малишани овдје 
имају све привилегије у смислу да Градска управа стално 
улаже у побољшање услова и обезбјеђивање потребних 
капацитета за њихов боравак у прешколској установи.“
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21.05.2021. године  

ДАН ГРАДА ЗВОРНИКА

Ваш градоначелник, Зоран Стевановић

Прошло је више од годину дана од када смо кренули у борбу са вирусом корона 
и још увијек се ситуација није стабилизовала. Дан града не обиљежавамо као у 
деценији иза нас, не окупљамо се у великом броју нити организујемо славља. 

Због тога желим да сви заједно удружимо снаге и  остваримо још једну побједу. 

Ова година која долази нека нам донесе здравље и економску стабилност,
а пројекте и побољшања ћемо урадити сами. Наш Град заслужује
да максимално уложимо себе за добробит свих нас и наше дјеце. 

Драги Зворничани,
честитам Вам Дан града са жељом да наставимо предано градити

оно што су наши преци започели.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЈЕТИО ЗАПОСЛЕНЕ У ДОМУ 
ЗДРАВЉА И БОЛНИЦИ

Поводом 611. рођендана града први човјек Зворника Зоран 
Стевановић посјетио је запослене у Дому здравља и Болници 
и још једном се захвалио здравственим радницима на труду 
и напору који су уложили у борби против вируса корона и за 
спасавање људских живота и здравља.
„На данашњи дан углавном се дружимо и дајемо на значају 
дјеци и ученицима и оним 
људима који у свакоднев-
ном животу нису примјеће-
ни онолико колико реално 
заслужују. Ситуација нам 
је наложила да ове годи-
не унесемо измјене и да 
прво посјетимо људе који 
су последњих годину дана 
оставили неизбрисив траг 
у чувању наших живота и 
здравља. Љекари наше 
Болнице и Дома здравља 
дали су значајан дио себе, 
свог времена, жртвујући 
породичан живот, јер су 
радили по 16, 18 или више 
сати у току дана. На томе 
смо им неизмјерно захвал-
ни и циљ нашег доласка 
јесте да кажемо и њима 
и јавности да смо свјесни 
њихове огромне улоге у 
чувању наших живота и 
чувању здравља наших су-
грађана. Једно велико хва-
ла свим љекарима, неме-
дицинском и медицинском 
особљу Дома здравља и 
Болнице јер су изнијели је-
дан огроман терет у нечему 
што нисмо могли ни сања-
ти да ће нам се десити.“    
Директор Болнице Иван 
Поповић захвалио се гра-
доначелнику на посјети. 
„Хвала што сте дошли да поздравите наше запослене и за-
хвалите им се за све што чине за становништво регије Бирач 
и нашег града. Дугујемо и ми вама велику захвалност, прије 
свега за уложени труд у развој Болнице у Зворнику како би 
наши пацијенти добили много боље услове. Град Зворник 
је на почетку пандемије вируса корона заједно са нашим 
привредницима обезбиједио и прве респираторе за Ковид 

одјељење. Такође, активно учествује и у реали-
зацији пројекта изградње новог блока Болнице 
са више од 500.000 КМ. Велико хвала на под-
ршци.“
Начелница Хигијенско епидемиолошке службе Дома 
здравља Цвијета Остојић Васић изразила је захвалност гра-
доначелнику, замјенику градоначелника и свим запослени-
ма у локалној самоуправи. „Од марта прошле године имамо 
интензивну сарадњу која је одлична. Нисмо имали никаквих 
проблема, за све што нам је било потребно имали смо вели-

ку помоћ и подршку од Градске управе. То је узајамна, сва-
кодневна помоћ и то нам даје огроман вјетар у леђа кад је у 
питању обављање нашег посла.“ 
Градоначелник је за обје здравствене установе поклонио 
телевизоре намијењене пацијентима којима буде пружана 
здравствена помоћ.
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ОБИЉЕЖЕН 611 РОЂЕНДАН ГРАДА ЗВОРНИКА

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић честитао је 
свим суграђанима 21. мај, Дан града, који je и ове године 
због пандемије вируса корона обиљежен у другачијим ус-
ловима.
„Желим да се усредсредимо на креирање бољег сутра, и 
појединачно и заједно. Ми смо у периоду који је за нама 
показали да смо вриједни, да препознајемо проблеме су-
грађана и да их са успјехом рјешавамо и то ћемо чинити 
и убудуће. И у вријеме ванредног стања ми смо радили и 
наши пројекти нису чекали.“ 
Градоначелник је са замјеником Бојаном Ивановићем по-
ложио вијенац на централно спомен обиљежје, а потом су 
уприличени одвојени пријеми за вуковце средњих школа, 
стријелце противградне заштите, добровољне даваоце крви 
те за новинаре и сниматеље. Свима је уручио пригодне по-
клоне и нагласио колико су значајни за свој град.
„Традиционално примамо најбоље средњошколце, са нама 
су четири ученика генерације из обје средње школе и још 
13 вуковаца којима за који дан почиње ново поглавље у жи-
воту и нови изазови. Желим вам да све обавезе успјешно 
обављате, да се профилишете у браншама које ви желите 
и оно што поручујем свакој генерацији јесте да гдје год да 
вас пут нанесе немојте заборавити свој град и одакле сте.“
Вељко Сандић, ученик генерације у СШЦ „Петар Кочић“, ре-
као је да је за њега био изазов и тест да да свој максимум 
како би био најбољи у својој школи, учествујући на такми-
чењима из физике и историје, гдје је остваривао веома до-
бре резултате. Никола Тодоровић, најбољи у ТШЦ-у, захва-
лио се градоначелнику, истакавши да очекује да ће му то 
што је ученик генерације помоћи у наставку школовања.  
Градоначелник је стријелцима поручио да поштује њихов 
рад и да је посао који они раде веома видљив и значајан. 
„Много смо усјева и воћњака спасили захваљујући, између 
осталог, и вама јер сте били у правом моменту на лансир-
ним рампама и реаговали како треба. Хвала вам још једном 
и наставићемо добру сарадњу и убудуће.“ 
Први пут поводом Дана града уприличен је пријем и додјела 
захвалница добровољним даваоцима крви, који су највише 
пута дали ову драгоцјену течност. 
„Захваљујемо се и вама, јер без вас нема спасавања људ-
ских живота и дубоко сам свјетан ваше важности и значаја. 
У име свих људи у Зворнику желим да вам се захвалим за 
сваку дозу крви коју сте дали до сада.“
У име присутних давалаца обратио се Миле Благојевић који 
је до сада даривао крв 101 пут.
„Овај пријем је нешто дивно за нас, драго ми је што сам 
данас овдје, ово је доказ да се о нама мисли. Захваљујем 
се градоначелнику и његовим сарадницима – рекао је Бла-
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гојевић који је истакао да је неописив осјећај знати да дари-
вањем крви помажете другоме. 
Градоначелник је изразио захвалност новинарима и снима-
тељима на сарадњи током године.
„Ви дајете озбиљан печат ономе што ради Градска управа и 
свему што се дешава у нашем граду. Помажете да информа-
ције долазе до сваког нашег суграђанина, али и даље. Ви сте 
глас народа и тако подстичете нас који смо извршна власт 

да будемо бољи сервис грађана. Хвала вам за 
све.“

„Град Зворник је једна транспарентна локална 
самоуправа што нама олакшава рад. Градоначелник Стева-
новић, замјеник Ивановић, као и начелници одјељења увек 
су доступни за информације и сарадњу и заиста је задовољ-
ство и част бити данас овдје – рекла је у име новинара Та-
тјана Јовичић. 

НАЈЉЕПША ЗВОРНИЧКА ПРИЧА

Туристичка организација града Зворника прогласила 
је и наградила најбоље ауторе литерарног конкурса за 
средњошколце под називом „Најљепша зворничка прича“.
Прво мјесто припало је Дајани Мирковић, друго Дeјани 
Зекић и треће Марку Мољевићу, сви ученици СШЦ „Петар 
Кочић“. Мирковићева је описала љепоте Зворника и зашто 
га треба посјетити, Зекићева Дивич преносећи туристички 
доживљај, а Мољевић Ђурђевград као један од најљепших 
дијелова Зворника. 
Награђеним ученицима у просторијама Туристичке органи-
зације града Зворника в.д. директора Ивана Ђокић Милано-
вић уручила је поклон бонове у вриједности 100, 70 и 40 КМ 
који су обезбијеђени у сарадњи са књижаром „Бане“.
„Литерарни конкурс организовали смо први пут поводом 
Дана града, а циљ је да подстакнемо средњошколце да раз-
мишљају о граду у којем одрастају и да сагледају његове ље-
поте које ће сутра са поносом показивати својим гостима. 
Дијелови из најбољих радова биће кориштени као промо-
тивне поруке – рекла је Ђокић Милановићева која је наја-
вила да ће ова врста такмичења постати традиција.“
„... Када би свако мјесто у Зворнику могло говорити, при-
че које бисмо чули, уљепшали би многе знаменитости које 
овај град посједује. Можда би чак и понестало папира, када 
бисмо записивали сваку занимљиву и лијепу причу коју 
би сазнали… Ток Дрине је брз, баш као и живот. Стећци из 
средњег вијека, имају различиту гравуру. Исписани су ста-

ром верзијом ћирилице, па је због историјског значаја, 
култура очувана. Зграда Касина представља једну велику 
ризницу знања. Уједно, она је и музеј и библиотека. Баш 
као ове и остале историјске знаменитости имају велики ту-
ристички значај за овај град. Иза сваке, крије се по једна 
тајна, једна неиспричана прича, која ће увијек красити овај 
град - дијелови су првонаграђеног рада.

24.05.2021. године  
МУЗИКА НА ПЛАТОУ 

Поводом Дана града, ученици основне музичке школе 
„Војин Комадина“ који су награђени на XXVII Републичком 
такмичењу музичких школа у Бањалуци, на платоу испред 
школе одржали су концерт под називом „Свом граду“.
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27.05.2021. године

ОДРЖАНА 4. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА

Укупна буџетска средства за 2020. годину реализована су у 
износу од 26.970.992 КМ, наведено је у Извјештају о извр-
шењу буџета Града Зворника који је усвојен на сједници 
градске Скупштине. 
Усвојени су и Извјештај о раду градоначелника и Градске 
управе за период 1. јануар - 31. децембар прошле године, те 
Програм рада градоначелника и Градске управе за ову го-
дину. Извјештај је приказ обимности рада Градске управе и 
показатељ важности редовног праћења законске регулати-
ве. Посебна пажња у протеклој години посвећена је, између 
осталог, и организацији рада у ванредним околностима због 
пандемије вируса корона и санирању њених последица. Та-
кође и реализацији капиталних пројеката као што су рекон-
струкција моста краља Александра Првог Карађорђевића, 
изградња новог блока Болнице, водоводне и канализационе 
мреже у Табанцима, Пилици, Локању, Брањеву, обезбјеђи-
вању услова за отварање нових радних мјеста, унапређењу 
пословнe зонe, привлачењу инвеститора.
У Програму рада градоначелника и Градске управе наводи 
се да ће основни приоритет у 2021. години бити унапређење 
услова живота грађана Зворника у свим областима и очу-
вање здравља заједнице. Радиће се на привлачењу нових 
инвеститора, додатно ће се подстицати самозапошљавање, 
али и реализовати активности за унапређење постојеће ин-

фраструктуре. 
У Стратегији интегрисаног развоја града Зворника за период 
2018-2027. година дефинисани су визија, стратешки фокуси 
и стратешки циљеви развоја града Зворника. Усвојен је и 
План имплементације ове Стратегије за текућу и двије на-
редне године којим је предвиђено спровођење 59 пројекта 
у области економског развоја, друштвеног и области развоја 
инфраструктуре и заштите животне средине. Укупна вријед-
ност свих пројеката за три године износи 81.978.100 КМ.
Одборници су усвојили и План капиталних инвестиција гра-
да 2021-2023. година, који је у складу је са Стратегијом ин-
тегрисаног развоја града. План садржи капиталне пројекте, 
али и друге за којима се у међувремену указала потреба и 
прилика за реализацију, те пројекте који су предложени од 
стране грађана.
Усвојен је и Извјештај о стању судских и других предмета 
за 2020. годину у којима се као једна страна појављује Град-
ска управа Зворник. Замјеник правобраниоца Милан Ра-
дујко оцијенио је да је извјештај повољнији него претходни 

19.05.2021.
ЕКАПИЈА – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗВОРНИКА 
Град Зворник је од данас и званично представљен на по-
словном порталу еКапија: https://ba.ekapija.com/municipal-
scanning/display?id=117
Пословни потенцијали, квалитет живота у Зворнику, највећи 
привредни субјекти, пројекти који се реализују и планирају 
само су неке од тема обрађених у скенирању. Представ-
ништво Републике Српске у Србији финансирало је пројекат 
еКапије под називом „Скенирање градова и општина“.

20.05.2021.
ВЕЛИКИ УСПЈЕХ ЗВОРНИЧКЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
На ХХVII такмичењу музичких школа Републике Српске одр-
жаном у Бањалуци 18. и 19.маја 2021.године, ученици основ-
не музичке школе „Војин Комадина“ из Зворника освојили 
су 14 награда са максималним бројем бодова. 
Клавирска пратња свим ученицима и корепетитор на ово-
годишњем такмичењу била је професорица Тамара Лазић.
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24.05.2021.
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ 
Последњег понедељка у мјесецу у Зворнику бораве стручни савјетници републич-
ког Центра за пружање бесплатне правне помоћи у периоду од 09-12.00 часова у 
канцеларији правне помоћи у Градској управи. 
Основна дјелатност Центра прописана је Законом о остваривању права на бесплат-
ну правну помоћ у Републици Српској, а лица која испуњавају услове прописане 
Законом, Центар заступа пред надлежним судовима у Српској.

28.05.2021.
ПРОМОТИВНИ ФИЛМ О ЗВОРНИЧКОМ ЈЕЗЕРУ 
Туристичка организација града Зворника реализовала је промотивни филм о 
Зворничком језеру у оквиру пројекта „Управљање сливом ријеке Дрине на запад-
ном Балкану (WBSRDM)“. Зворничко језеро представио је један од наших најпозна-
тијих блогера и путописаца данашњице Роберт Дацешин (Рио приче са путовања) 
који на друштвеним мрежама има на десетине хиљада пратилаца. Кроз пројекат 
обезбјеђене су и професионалне фотографије Зворничког језера, као и кампања 
на друштвеним мрежама, а све у циљу привлачења што већег броја туриста на 
нашу дестинацију. Пројекат је реализован посредством Владе Републике Српске, а 
средствима Свјетске банке. 
Филм се може погледати на линку https://www.youtube.com/watch?v=QWZTc473-Y0

што се огледа у бројчаним параментрима. 
Градоначелник је изразио захвалност замјенику правобра-
ниоца и његовим сарадницима истакавши да је посебно по-
носан што нису настајали нови спорови. 
На сједници је донесена и Oдлука о одређивању радног 
времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на 
подручју града којом је, између осталог, прописано да радно 
вријеме трговинских радњи недељом буде до 12:00 часова. 
Иницијативу да се радно вријеме недељом ограничи у трго-
винским објектима покренули су почетком марта градона-
челник Стевановић и Клуб одборника СНСД-а.
Коментаришући усвојене Извјештаје о раду са финансијским 
извјештајем за 2020. годину јавних установа чији је оснивач 
Град Зворник, градоначелник је напоменуо да никада није 
задовољан до краја, те да увијек захтијева да се ради више 
и боље. 
На сједници је донесена и Одлука о измјенама и допунама 
Одлуке о административним таксама. Од плаћања такси 
ослобођени су приједлози, пријаве, потврде, увјерења која 
издају органи управе по службеној дужности, сви изводи из 
матичних књига, увјерења којима се доказује поријекло и 
вриједност, количина, каквоћа или здравствена исправност 
робе, поднесци по којима странка захтјева само брже посту-
пање по раније поднијетом захтјеву.
Усвојен је и Програм заједничке комуналне потрошње за 
2021. годину за чију је реализацију буџетом предвиђено 
1.018.000 КМ.
Извјештаји о пословању са финансијским извјештајем АД 
„Водовод и комуналије“и АД „Зворник стан“, као и Информа-
ција о раду и финансијском пословању ЈП „Регионална депо-
нија“ доо за прошлу годину усвојени су од стране одборника.

На сједници је за секретара скупштине име-
нован Зоран Ђукановић који је до сада био 
вршилац дужности секретара. Разријешени су 
и Комисија за спровођење поступка за избор 
директора и чланова управних одбора у јавним установама 
чији је оснивач Скупштина града Зворник и в.д начелника 
Одјељења за општу управу, те именована Комисија за спро-
вођење поступка за избор директора и чланова управних од-
бора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града.
Усвојене су и одлуке: о годишњем финансијском извјеш-
тају Града Зворника за 2020. годину, о објављивању јавног 
огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне 
комисије, о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање чланова управних одбо-
ра у јавним установама чији је оснивач Скупштина града 
Зворника, о именовању чланова комисије за спровођење 
Јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске 
изборне комисије, о уступању школског објекта у Лијешњу 
на привремено коришћење и управљање ПЕУ „Корак“ и 
ПУ „Младост“. Такође, одборници су изгласали и одлуке: о 
замјени земљишта ради комплетирања грађевинске парце-
ле са Српском православном општином Зворник, о замјени 
земљишта са Момчилом Радовић из Јардана, о куповини 
земљишта означеног као кп.бр. 2912/2 КО Челопек, о распи-
сивању лицитације за додјелу у закуп градског грађевинског 
земљишта за постављање привремених пословних објеката, 
те Информацију о организованости, опремљености и функ-
ционисању цивилне заштите на подручју града, као и Ин-
формацију о стању малољетничке деликвенције на подручју 
града Зворник за 2020. годину. Прихваћен је и Извјештај о 
извршењу производно финансијског плана Шумске управе 
„Зворник“ за 2020. годину.

ма
ј БИ

ЛТ
ЕН

 Гр
ад

 Зв
ор

ни
к



28

ма
ј  БИ

ЛТ
ЕН

 Гр
ад

 Зв
ор

ни
к

27.05.2021. године

РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У СНАБДИЈЕВАЊУ 
СТРУЈОМ

На приједлог градоначелника Зворника Зорана Стевано-
вића на 4. сједници Скупштине града разматрано је стање 
снабдијевања електричном енергијом на подручју града 
Зворника. Градоначелник је изразио велико незадовољ-
ство учесталим и дуготрајним нестанцима струје, поручив-
ши да је то недопустиво у 21.вијеку.
„Од 7. фебруара до данас било је више од шест прекида у 
испоруци електричне енергије од којих је један трајао сат 
времена, остали по неколико сати, да би прексиноћ трајао 
девет часова. Остају нам заглављени људи у лифту, имамо 
дјецу која имају кућну терапију кисеоником. Много малих 
привредника су једва превазишли стање изазвано панде-
мијом и сада трпе и ове ударце. Неколико пекара ме је 
звало, они у поноћ треба да почну да мијесе хљеб и пеци-
ва, а прексиноћ нити су шта замијесили нити су шта има-
ли продати. Разлог за овакве нестанке струје је што није 
било потребне батерије која треба да пребаци напајање 
са једног далековода на други и одржи напон, а која је 
поручена новембра 2019. године. У новембру прошле го-
дине упућена је ургенција да се набави, да би је тек јуче 
ујутро замијенили. Желимо да електродистрибуција служи 

сврси и да људи имају струју. Ми више нећемо и не смије-
мо ћутати. Хоћемо предузеће које нам је надохват руке, са 
којим имамо дневну комуникацију и са којим можемо да 
предупредимо проблеме који су нас сада снашли. Морају 
се очувати одрживост система и обезбједити услови за 
нормалан живот људи.“
Градоначелник је напоменуо и да је три године трајао на-
пор и борба да Зворник добије предузеће „Електро Звор-
ник“ али да није било разумијевања, као и да се сада 
дошло у позицију да се овакво стање са испоруком елек-
тричне енергије више не може трпити.

28.05.2021. године

ЗВОРНИК ДОМАЋИН САСТАНКА ПАРТНЕРСКИХ 
УДРУЖЕЊА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА СРБИЈЕ 
И СРПСКЕ 

Зворник је данас био домаћин сусрету партнерских удру-
жења комуналних предузећа Републике Српске и Србије 
чији је организатор Привредна комора Републике Српске.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић обратио се 
скупу поручивши да су комунална предузећа најважнији 
инструменти за сервисирање свих који живе на овим про-
сторима. 
„Од рада јавних комуналних предузећа и пружања њихо-
вих услуга у добром дијелу зависи ниво задовољства на-
ших грађана. Драго ми је да се комунална предузећа из 
Републике Српске и Србије друже, да направе једно кров-
но удружење, да размјењују искуства и учествују у зајед-
ничким пројектима код ИПА приступних фондова, а све 
у циљу поправљања квалитета комуналних услуга у свим 
нашим срединама.“ 
Миле Петровић из Привредне коморе Републике Српске 
рекао је да је ово наставак сарадње између удружења ко-
муналних и услужних дјелатности, који је подржан од Ев-
ропске мреже предузетништва. 

Предсједник Удружења комуналних и услужних дјелатно-
сти Републике Српске Недељко Ламбета истакао је да је 
ово друга година како се састају. Напоменувши да је пан-
демија вируса корона показала да је у здравству најваж-
нији сектор комунални, он је најавио представљање Нацр-
та Акционог плана заједничких активности два партнерска 
удружења.
Марко Попадић директор ЈКП „Чистоћа“ Београд рекао је 
да су заједнички проблеми у овом сектору радна снага, 
возила, механизација, али и разне законске регулативе и 
различита тумачења у Републици Српској и Србији. Иста-
као је да се на оваквим скуповима презентује како неке 
проблеме рјешавају једни, како други и како да се лакше 
дође до рјешења која ће поједноставити неке процедуре.



29

15.06.2021. године

ДОДИЈЕЉЕНЕ ПРВЕ ПЛОЧЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА У ЗВОРНИКУ 

У организацији Града Зворника и градске Туристичке орга-
низације додијељене су прве три плоче за категоризацију 
туристичких објеката. 
„Власницима регистрованих смјештајних капацитета уру-
чене су стандардне плоче за категоризацију апартмана, 
соба за одмор и кућа за изнајмљивање и ово су први 
објекти категорисани за ове намјене у Зворнику. Сви су 
добили три звјездице и показали да имају завидан ниво 
квалитета и услуге,“ рекао је Дарко Стефановић, начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
Град Зворник обезбиједио је бесплатну категоризацију, а 
власници плаћају паушални порез по једном кревету од 15 
КМ годишње уз обавезу плаћања 10 посто пореза на рен-
тирање Пореској управи. 
На Зворничком језеру је од данас категорисано 20 нових 
лежајева, а то је дестинација која тек у наредном перио-
ду треба да засија у пуном сјају. С тим у вези значајно је 
да туристичка организација има поузданог партнера и да 
наше туристе можемо усмјеравати ка њима, сматра Ивана 
Ђокић Милановић, директорица Туристичке организације 
града Зворника. 
Прве табле су уручене власницима апартмана куће за од-
мор на Зворничком језеру и једне куће за одмор у Зелињу 
на води.

■ Кућа за одмор "Дрински конак", 3 звјездице - прва кате-
горија, власник Драган Стакић.

■ Кућа за одмор "Идила Зворничког језера", 3 звјездице - 
прва категорија, власница Славка Петровић

■ Апартмани "Вила Оаза", 3 звјездице - прва категорија, 
власница Стана Радић

„Ми ћемо се трудити да радимо квалитетно и да развијамо 
наш туризам. Наша девиза је – Увијек је у моди бити на 
води – дођите на Зворничко језеро,“ позвала је нове госте 
Стана Радић, власница апартмана „Вила Оаза“. 
Ријека Дрина за град Зворник има велики значај и развој 
туризма на ријеци и језеру је један од циљева рада Тури-
стичке организације и Градске управе. Квалитетна и си-
гурна услуга осигураће већи број посјетилаца, што ће ре-
зултирати повећаним прометом и могућностима за нова 
запослења у области туризма.

28.05.2021.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И НОВА ПАРКИНГ МЈЕСТА 
У улици Браће Југовић, иза зграде Б-19, завршени су радови који су подразумије-
вали замјену дијела водоводне и канализационе мреже, асфалтирање цијеле 
саобраћајнице, израду тротоара и сливника, а урађена је и нова расвјета. Ко-
ловоз је био веома оштећен и у њој се накупљала кишница. Из градског буџета 
за ову намјену издвојено је 117.000 КМ. Завршени су радови на уређењу нова 
22 паркинг мјеста у улици Симе Перића, на паркиралишту код зграде С-44 и 
реконструкција Вратоломачког пута. У прошлој години слични радови изведени 
су, између осталог, у улицама Радничка, Рибарска и дијелу улице Симе Перића. 
Зворничани су добили и лијеп плато испред Основне школе „Свети Сава“ и Ос-
новне музичке школе, а претходних година фонтану са зеленилом и клупама.

28.05.2021.
ПРЕВЕНТИВНА ПРОЉЕЋНА ДЕРАТИЗАЦИЈА 
У периоду од 31. маја до 21. јуна на територији града Зворника спроводи се си-
стематска превентивна прољећна дератизација с циљем спречавања појаве и 
ширења заразних болести. Комплетна канализациона мрежа у граду и приград-
ским насељима Каракају, Дивичу, те Козлуку, депоније смећа, обала ријеке Дри-
не у градском подручју, културни и спортски објекти, предшколске и школске 
установе, здравствене и вјерске установе, као и зелене и друге јавне површине 
обухваћени су дератизацијом. 
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02.06.2021. године
Од последица вируса корона јуче је у 60. 
години живота преминуо Стево Бунијевац 
дугогодишњи возач Градске управе града 
Зворник. Пожртвован колега, супруг, отац 
и пријатељ одговорно је извршавао своје 
радне и животне задатке. Стево је био 
ожењен и отац четворо дјеце.

ИН МЕМОРИАМ
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24.06.2021. године

ФОРМИРАН САВЈЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПО-
ШЉАВАЊЕ ГРАДА ЗВОРНИКА 

Савјет за образовање и запошљавање града Зворника 
треба да осигура дјелотворно и ефикасно приближавање 
тржишта рада и образовног система.
Ово тијело које броји 19 чланова успостављено је у окви-
ру пројекта "Инкубатор пословних идеја у граду Зворнику" 
који се реализује у склопу Уговора о партнерству између 
Града Зворника и Инвестицијске фондације "Импакт" из 
Сарајева, а који је потписан почетком априла ове године.
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
и предсједник Савјета Дарко Стефановић истакао је да је 
циљ Градске управе прилагођавање образовних профи-
ла потребама зворничког тржишта рада и привреде. Због 
тога Савјет чинe представници Градске управе, Завода за 
запошљавање, образовних установа, привредног сектора, 
центара за преквалификацију и невладиних организација.

Мирела Омеровић из Инвестицијске фондације "Импакт" 
истакла је да Савјет треба да буде функционалан, савјето-
даван, а прије свега развојно и партнерски орјентисан у 
циљу усмјеравања развоја у области образовања, запо-
шљавања и предузетништва. 
Она је додала да је ово прва активност у оквиру пројекта 
"Инкубатор пословних идеја у граду Зворнику".

01.06.2021.

БИЛБОРД ЗА НАЈБОЉЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ 

Фотографије 17 најбољих средњошколаца нашег града, који су 
претходних година похађали наставу у СШЦ „Петар Кочић“ и у 
Техничком школском центру постављене су на билборду уз при-
обални пут. 

Четири ученика генерације, два трећег и два четвртог степена, 
као и 13 вуковаца из обје школе успјешно су завршили своје 
школовање у Зворнику.

01.06.2021.
ФОТО-КОНКУРС “ЗВОРНИК ГРАД 
КУЛТУРНИХ РАЗЛИЧИТОСТИ” 
Туристичка организација града Звор-
ника, коалиција „Друштво за позити-
ван Зворник“ и Град Зворник позва-
ли су све младе људе са подручја 
града Зворника да учествују у фо-
то-конкурсу „Зворник град културних 
различитости“. Фотографски конкурс 
под слоганом „Различитости нас ин-
спиришу“ има за циљ промоцију кул-
турних различитости града Зворника 
које могу бити и туристички привлач-
не односно могу бити предмет тури-
стичког интересовања. Фотографије 
треба да приказују културно-историј-
ску баштину, објекте, људе, манифе-
стације, догађаје и слично.

03.06.2021.
НЕДЕЉОМ СКРАЋЕНО РАДНО 
ВРИЈЕМЕ У ТРГОВИНСКИМ РАДЊА-
МА 
Од недеље, 06. јуна трговинске радње 
у Зворнику раде до 12:00 часова. 
Скупштина града Зворника је на по-
следњој сједници донијела Одлуку 
о одређивању радног времена тр-
говинских и занатско-предузетнич-
ких радњи на подручју града. Од ове 
одлуке изузете 
су радње које 
се налазе у 
склопу ауто-
буске станице 
и бензинских 
пумпи, као и 
драгстори. 
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04.06.2021.
УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ У ЗВОРНИКУ 
Градска управа Зворника је у 2020. години издвојила 
409.000 КМ за подстицај пољопривредне производње од 
чега воћарима 53.380 КМ, пчеларима 35.460 КМ, за произ-
водњу млијека 83.400 КМ, меса 191.975 КМ а за 33 додијеље-
на пластеника 44.787 КМ.
Осим директних подстицаја Градска управа је у сарадњи са 
Министарством пољопривреде Републике Српске подијели-
ла 250 сјеменских пакета укупне вриједности 50.000 КМ.

12.06.2021.
ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА „СТЕЋАК 3Д“ 
У суботу, 12. јуна у холу ОШ „Свети Сава“ отворена 
је путујућа изложба „Стећак 3Д“, коју организује фондација 
„Мак Диздар“ у оквиру пројекта „StećAR: Побољшана визија 
стећка", уз подршку Града Зворника. Пројекат се бави мапи-
рањем некропола стећака и повезивањем младих из Босне 
и Херцеговине кроз рад на истицању културне баштине. На 
изложби су представљени неки од најљепших стећака са 10 
локалитета у БиХ, а посјетиоци изложбе имали су прилику да 
доживе ново искуство средњевијековних некропола погле-
дом кроз ВР наочаре.

09.06.2021.

ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧЈЕГ ПОЗОРИШТА „ЗВОНО“ 

У Дому омладине у Зворнику одржан је осми Међународни фестивал дјечјег по-
зоришта „Звоно“. 

У програму фестивала учествовали су Трстеничко позориште-дечија сцена и драм-
ски атеље КУД „Вук Караџић“ Грабовац са представом „Како је побеђен страшни 
разбојник Балачко“, Драмска сцена СПКД „Просвјета“ из Прњавора са предста-
вом „Тинејџитис“, „Успавана лепотица“ Студија Бис из Београда, Културно - обра-
зовни центар АП „Бранислав Нушић“ из Шида са представом „Вештица Добрила 
добра, слатка, мила“ и „Неко је украо сунце“ Зворничког драмског позоришта.

Организатор фестивала је Зворничко драмско позориште, а покровитељи су Град 
Зворник и Министарство спољних послова Републике Србије.

14.06.2021.

НОВО УДРУЖЕЊЕ ЗА ДЈЕЦУ И МЛАДЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

Представници удружења „Дјечија нада“ из Зворника посјетили су данас Градску управу, гдје им је пружена подршка у њиховом 
раду.

Према ријечима Дарка Стефановића, начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности на последњем конкурсу ово 
удружење добило је средства за пројектне активности. 

„Дјеца и млади са сметњама у развоју заслужују да буду укљу-
чени у друштвене процесе, а без организованог начина рада то 
није могуће постићи,“ сматра Дејан Јовић, председник удружења.

„Дјечија нада“ је новоформирано удружење родитеља, дјеце и 
особа са потешкоћама у развоју које ће се бавити проблемима 
ових категорија становништва у Зворнику.
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15.06.2021.
ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВЦЕ У ЗВОРНИКУ 
За 24 вуковца и шест ученика генерације градоначелник Зоран Стевановић организовао је пријем, рекавши да је ово сјајна гене-
рација, која завршава основно образовање у тешким временима пандемије. 
„Свим нашим ученицима желим да свој живот и рад наставе са успјехом,“ рекао је градоначелник Стевановић у обраћању уче-
ницима. 
У шест централних и 18 подручних ос-
новних школа школску 2020/21 завр-
шило је 459 ученика. На републичким 
и регионалним такмичењима освојили 
су 13 индивидуалних награда.Ученици 
ОМШ„Војин Комадина“ освојили су 15 
награда на републичком такмичењу.

17.06.2021.
НОВО ЛИЦЕ ИГРАЛИШТА НА ШЋЕМЛИЈИ 
Градска управа Зворника подржала је групу младих људи из мјесне заједнице Шћем-
лија у акцији реконструкције кошаркашког игралишта у овом насељу. Постављена је 
нова кошаркашка табла и обруч, инсталирана лед расвјета, урађена бочна и заштит-
на ограда и исцртан нов терен. Укупна вриједност пројекта је 2.000 КМ. 
Ово је прва реализована иницијатива, која је покренута током „Отворених врата“ у 
Градској управи Зворника.

26.06.2021.
ОДРЖАН 16. ВИДОВДАНСКИ САБОР 
У Зворнику је одржан 16. Видовдански сабор чији је организатор КУД „Свети Сава“, 
а покровитељ Град Зворник. Учесници су продефиловали кроз град. На платоу код 
Касине наступила су културно умјетничка друштва „Дуле Милосављевић-Желе“ из 
Чачка , „Младост“ из Нове Пазове и зворнички „Свети Сава“, те Фолклорни ансамбл 
„Бранко Радичевић“ из Сремске Митровице.

24.06.2021.
ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК ФОРУМА ПАМЕТНИХ ГРАДОВА 
У оквиру реализације пројекта „Паметни градови – ка дигиталној трансформацији 
градова у БиХ“ у сриједу је у Сарајеву одржан први састанак Форума паметних градо-
ва (Smart City Forum). Циљ овог консултативног тијела у који је укључен и Град Звор-
ник је да подстакне интеракцију, размјену искустава и ојача локалне капацитете као 
и да креира партнерства која доприносе успјешном провођењу процеса дигиталне 
трансформације локалних самоуправа. 
У Зворнику се кроз пројекат „Паметни градови – ка дигиталној трансформацији градова у БиХ“ припрема Акциони план за диги-
талну трансформацију и реализује прва мобилна апликација под називом „Грађанска патрола“.

22.06.2021.
ДЈЕЦА ИЗ ЗВОРНИКА НА ЉЕТОВАЊУ У ЦРНОЈ ГОРИ 
Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић пожелио је дјеци ратних војних 
инвалида угодан боравак и лијепо дружење на љетовању у Бечићима. 
Пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске 2021“ реализује Јавни Фонд за 
дјечију заштиту уз подршку Владе Републике Српске и Министарства здравља и со-
цијалне заштите Републике Српске. Градска управа обезбиједила је дио средстава за 
џепарац.
Пријему су присуствовали Драгислав Мијановић, предсједник Градске организације 
ратних војних инвалида и Лазар Ристић, предсједник Борачке организације.
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ОДРЖАНА 5. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ГРАДСКЕ 
СКУПШТИНЕ 

Буџет града Зворника за прва три мјесеца ове године ре-
ализован је у износу од 5.356.905 КМ. У Извјештају о квар-
талном извршењу буџета који је усвојен на 5. редовној 
сједници Скупштине града Зворника наведено је да су по-
рески приходи остварени у износу од 4.062.037 КМ, непо-
рески у износу од 748.527 KM, те да су остало трансфери и 
примици.
Замјеник градоначелника Бојан Ивановић оцијенио је да, 
с обзиром да је епидемија вируса корона у протеклој годи-
ни довела и до значајног пада прихода, морамо бити задо-
вољни извршењем буџета за прва три мјесеца ове године.
Одборници су усвојили и Извјештај о реализацији Плана 
капиталних инвестиција (2020-2022) у који су у 2020. го-
дини уврштена 34 пројекта. Неки од пројеката који су зав-
ршени су реконструкција моста краља Александра Првог 
Карађорђевића, уређење платоа испред музичке школе, 
настављена је изградња канализационе мреже у Брањеву, 
а започета изградња водовода Пилица-Локањ, набављен 
пројектор за Дом омладине. Одређени пројекти започети 
су у 2019, а завршени у 2020. години као што су уређење 
корита ријеке Сапне и дијела корита ријеке Дрине на по-
тезу Табанци-Тршић и реконструкција матичне школе у 
Роћевићу. Настављена је изградња нових паркинг мјеста, 
а у 2020. години започели су и радови на реконструкцији 
постојећег и изградњи новог блока Болнице, реконструк-
ција Дома здравља Зворник, као и изградња стамбеног 
објекта у оквиру пројекта „Затварање колективних цента-
ра и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних 
стамбених рјешења.“ 
Усвојен је и Извјештај о реализацији Плана имплемента-
ције Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за 
2020. годину. 
На сједници је донесена и Одлука о паркирању на паркира-
лиштима у граду Зворнику којом се утврђују услови, начин 
коришћења, организација, управљање, начин наплате, те 
надзор над паркирањем возила на јавним паркиралишти-
ма на подручју града Зворника.

Одборници су донијели и Одлуку о допуни Одлуке о кому-
налним дјелатностима. Допуном је и паркирање на при-
ватним паркиралиштима проглашено комуналном дјелат-
ношћу од посебног интереса што је произашло из потребе 
да се на свеобухватан начин регулише питање, како јав-
них, тако и приватних паркинга. 
Одлуком о измјени Одлуке о комуналним таксама омо-
гућена је примјена Одлуке о паркирању на паркиралишти-
ма у граду Зворнику. Прије усвојених измјена у Одлуци о 
комуналним таксама само је била предвиђена комунална 
такса у износу од 50,00 КМ за паркирање моторних возила 
на резервисаним паркинг мјестима, док су сада утврђене 
таксе: једнократна, повлашћена, претплатна, те за резер-
вацију и то по утврђеним зонама.
Замјеник градоначелника је истакао да је град Зворник 
сигурно један од ријетких који до сада није имао органи-
зовану наплату паркинга на јавним паркиралиштима, те 
да су сада донесене одлуке са којима се полако улази у 
процедуру. 
„Након усвајања одлука расписаћемо одређене тендере 
како би се обезбједили софтвери за наплату и сва потреб-
на техничка опрема. Желимо да уведемо већи ред кад је 
ријеч о паркирању, а истовремено ћемо имати одређене 
приходе које ћемо искључиво користити за проширење 
капацитета паркинг простора и градску инфраструктуру.“
Одборници су донијели Одлуке о утврђивању критеријума 
и расписивању јавног огласа за избор и именовање дирек-
тора Туристичке организације. Прихваћена је и Информа-
ција о стању локалних и некатегорисаних путева на под-
ручју града, усвојена Одлука о додјели у закуп земљишта 
на градској плажи, те Одлука о формирању првостепене 

29.06.2021.

ШКОЛСКИ ОБЈЕКАТ ПОСТАЈЕ ПЛАНИНАРСКИ ДОМ 

Школски објекат у Лијешњу предат је на привремено кориштење и управљање 
Планинарско-еколошком удружењу „Корак“ и Планинарском друштву „Младост“ 
који ће га користити у сврхе планинарског дома.

Град Зворник је објекат у коме се настава не одржава јер нема ученика, уступио 
без накнаде на период од пет година, а на основу одлуке коју је усвојила градска 
Скупштина.
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МОСТ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 
КАРАЂОРЂЕВИЋА ОТВОРЕН ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ 

Министар безбједности Босне и Херцеговине Селмо Ци-
котић и министар унутрашњих послова Републике Србије 
Александар Вулин потписали су у Зворнику Споразум о по-
граничном саобраћају, Споразум о граничним прелазима, 
Споразум о заједничким локацијама на граничним прела-
зима и Анекс Споразума о заједничким локацијама на гра-
ничним прелазима за заједничку локацију на граничном 
прелазу Братунац (нови мост) – Љубовија (нови мост).
Потписивању веома важних међународних уговора између 
БиХ и Србије који олакшавају кретање грађана и робе, по-
себно у пограничном подручју, претходио је састанак де-
легација на коме се разговарало о јачању билатералне са-
радње у борби против прекограничног криминала, јачању 
границе и борбе против миграција. 
Цикотић се захвалио министру Вулину и свим учесницима 
данашњег састанка јер су први пут имали тако компетент-
ну заступљеност два министарства, али и већег броја аген-
ција које су надлежне за борбу против организованог кри-
минала и многих других безбједносних пријетњи и ризика 
и за сарадњу између дије државе у сфери безбједности. 
„Мислим да смо данас постигли једну врсту очекиваног 
разумијевања на бази већ постојеће добре сарадње из-
међу два министарства, између великог броја агенција 
које сарађују, као што и јесте тренд у сарадњи између БиХ 
и Србије уопште. Разговарали смо врло отворено и врло 
конкретно, дотакли смо се и илегалних миграција које су 
озбиљна сигурносна пријетња и за Републику Србију и за 
БиХ, отворили смо и могућности проширивања сарадње 
тамо гдје постоји обострани интерес. У том погледу ције-
ним да је овај данашњи састанак веома конструктиван. 
Показао је озбиљност и одговорност и са једне и са друге 
стране и мислим да ће значити један нови искорак у смис-
лу сигурносне сарадње између БиХ и Републике Србије.“
Министар Вулин је изразио велико задовољство поводом 
потписивања споразума који ће људима учинити живот 
лакшим и бољим. 

Он је додао да ће од тога сви имати бенефит, ко год да пре-
лази овај мост. 
„Један од споразума јесте о прекограничној сарадњи у 
смислу да они који су држављани и једне и друге земље 
који се налазе у пограничним општинама могу много 
брже, лакше и једноставније да се крећу без силних доку-
мената које други морају да имају али мимо тога, без об-
зира ког пасоша сте носилац, без обзира да ли долазите 
из Новог Сада или Сарајева, ово је од велике користи за 
свакога од нас. Између осталог што смо данас потписали 
је и правни оквир који регулише и неке друге процедуре 
које ћемо моћи да убрзамо и решимо и када будемо ради-
ли аутопут. Ово је велики дан за све, а најбољи за житеље 
пограничних општина, њихов живот ће бити много једно-
ставнији и бржи.“ 
Вулин је оцијенио да се предуго чекало да мост буде у 
функцији и да људи скрате вријеме путовања. 
„Предуго смо чекали, због бирократије и ни због чега дру-
гог, да оно у што смо заједно уложили и наду и труд и новац 
буде на располагању свим људима који живе са обе стране 
Дрине. Ово је велики и добар дан за Републику Србију, за 
БиХ, за Републику Српску, за све људе који овде живе. Кре-
таћемо се брже, биће јефтиније, контролисаније, све ће 
бити у складу са законом и никада не смемо дозволити да 
овакве ствари чекају, овакве ствари треба да иду испред 
нас. Ја сам веома поносан што сам учествовао у овом дану 
и што ће грађани бити још ближе једни другима. Мост не 
спаја само две општине, мост спаја све нас, даће нам при-
лику да се боље упознамо и да боље и сигурније живимо.“ 
Вулин је нагласио да су на састанку разговарали и о иле-
галним миграцијама које нас погађају све заједно, додав-
ши да нико не жели да постане паркинг за мигранте.

стручне комисије о утврђивању способности лица у поступ-
ку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника. 
На сједници су именовани начелници градских одјељења 
и служби и то Одјељења за финансије Срђан Деспић, 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко 
Стефановић, Одјељења за борачко-инвалидску зашти-
ту Жељко Смиљанић, Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, Одјељења 

за општу управу Мерсад Мехмедовић, Одјељења за про-
сторно уређење Бошко Којић, Одјељења за инспекцијски 
надзор Фахир Ферхатбеговић, Одјељења комуналне по-
лиције Горан Писић, Службе за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу Милош Томић, Службе 
за заједничке послове и управљање људским ресурсима 
Ђоко Јанковић и Службе цивилне заштите Рајко Јурошевић.
Због истека мандата разријешено је пет чланова Градске 
изборне комисије.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК СТЕВАНОВИЋ СЕ ЗАХВАЛИО 
НА ОТВАРАЊУ СТАРОГ МОСТА ЗА СВЕ ПЈЕШАКЕ 
 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић сусрео се са 
министром унутрашњих послова Републике Србије Алек-
сандром Вулином који је у Зворнику потписао неколико 
међународних споразума са министром безбједности БиХ 
Селмом Цикотићем.
Градоначелник се захвалио министрима што су коначно 
верификовали споразум који грађанима Зворника и Ма-
лог Зворника значи много. 
„Ово значи, прије свега, због наших гостију, због случајних 
пролазника, јер смо имали готово свакодневно апсурдних 
ситуација. Сада ће те ситуације бити отклоњене и гранич-
ни прелаз ће почети нормално да функционише на на-
шем старом пјешачком мосту. Још једном захвалност за 
прихватање наше иницијативе, захвалност и Недељку Јо-
вићу који је замјеник министра безбједности БиХ, а који је 
наш суграђанин и без кога вјероватно ова наша идеја још 
не би била реализована. Стари мост има посебан значај у 
нашим животима, битан нам је јер то је својеврсна тачка 
спајања Зворника и Малог Зворника. Ми имамо и једну 
манифестацију под називом „Људи и мостови“ која говори 
о повезаности наша два града, наше двије државе да ка-
жем условно, гдје ми показујемо нашим људима да нас мо-
стови на Дрини не раздвајају, него су наша вјечита спона.“
Министар Вулин је поручио да је данас урађено нешто што 
је требало да се уради много раније, а што ће живот људи 

на обје обале ријеке Дрине учинити бољим.
„Обезбедили смо правни оквир и омогућили 
нашим грађанима који живе у Републици Ср-
бији, Босни и Херцеговини и Републици Српској да брже и 
лакше комуницирају, да избегну бројне препреке, да чак и 
њихови послови буду исплативији јер ће се роба превози-
ти на краћим растојањима, а самим тим биће и јефтинија. 
Мени је велика част што сам био део овог догађаја и вели-
ка ми је част што још једном могу да поновим колико Ре-
публика Срија брине о Србима где год они живели, колико 
води рачуна да им поправи живот и учини га бољим. На-
равно ово ће живот учинити бољим и Бошњацима и свима 
другима. Овај мост и ови прелази неће питати никога ни за 
веру ни за нацију, него ће омогућити да живимо боље. Ово 
је спона, не само између Србије и Републике Српске, овај 
мост је спона између Србије и унутрашњости БиХ, читаве 
Републике Српске и Федерације, ово је комуникација која 
ће учинити много за бољи и квалитетнији живот свих.“

30.07.2021. године

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ 
„ЗВОРНИЧКОГ ЉЕТА“ 
 
Од 2. до 8. августа у нашем граду биће одржано 20. „Звор-
ничко љето“ у организацији Града Зворника, градске Ту-
ристичке организације и Дома омладине. Градоначелник 
Зворника Зоран Стевановић рекао је да је ова јубиларна 
манифестација требала да буде прошле године, али да је 
није било могуће организовати због пандемије вируса ко-
рона.
„Ове године вријеме у коме живимо захтјева од нас да при-
лагодимо програмску шему и то смо и учинили. Познато 
је да се са организацијом Зворничког љета почиње већ од 
маја, али ми тада нисмо знали ни какве ће бити епидеми-
олошке прилике у августу, а треба спровести поступке јав-
них набавки, одредити извођаче, тако да је, све оно што 
ће наши суграђани и гости гледати у наредних седам дана, 
прилагођено ситуацији у којој се налазимо. Жеља нам је 

била да афирмишемо што више наших локалних вриједно-
сти, наших локалних извођача и да њима дамо прилику да 
покажу шта знају.“ 
Програм Зворничког љета 2021 фокусиран је на локално 
знање, вјештине и таленте. 
Шеф Кабинета градоначелника Драгана Милошевић пред-
ставила је овогодишњи програм те истакла да ће Зворнич-
ко љето почети концертом Александре Лиздек на платоу 
испред ОМШ „Војин Комадина“, а потом ће у Дому омла-
дине Нела Михаиловић и Сузана Петричевић одиграти по-
зоришну представу „Пластика“. Нешто раније биће отворен 
Љетњи базар“ на градском шеталишту, а КУД „Свети Сава“ 
приредиће мини концерт.
„За 3. август на мосту Краља Александра Првог Карађорђе-
вића већ традиционално, 12. пут заредом, састаће се чел-
ни људи града Зворника, наш градоначелник и председ-
ник Општине Мали Зворник. Тог дана у госте нам долази 
и грчка делегација из града Драма с циљем успостављања 
братских односа, а на платоу испред Касине биће отворе-
на Изложба разгледница старог Зворника у организацији 
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Центра за истраживање и очување културно-историјске 
баштине др Ђорђе Лазаревић. Након тога селимо се на бе-
тонско игралиште код Соколског дома гдје ће бити одржан 
рок концерт група „Лавиринт“ и „4 o'clock“.“
Милошевићева је додала да ће у сриједу, 4. августа, у Звор-
нику боравити Ђорђе Давид са представом „Секс бомб“, 
а на платоу испред Основне музичке школе најмлађи су-
грађени забавиће се уз „Кабаретић шоу са Тодом, Пеђоли-
ном и децом фином“. 
„На платоу испред ОМШ 5. августа ученици и професори 
ове школе одржаће концерт, а у петак концерт ће имати и 
гуслари и то у Дому омладине. У дјечијем парку поред по-
ште за најмађе суграђане биће организовано упознавање 
са витезовима који ће идућег дана на градској плажи на-
правити витешко село. У суботу, 7. августа, биће традицио-
нална Дринска регата. У недељу је слава града, Света Петка 
Трнова. Са програмом почињемо од раних јутарњих сати 
на градској плажи. Наиме, РТРС организује караван Викенд 
јутро, а са грађанима ће се дружити Нада Обрић, Љубиша 
Васиљевић и други наши суграђани. Тог дана биће органи-
зован и Зворнички котлић. У 9:30 биће служена света ли-
тургија у цркви Свете Петке Трнове на Ђурђевграду. У 17:30 
почиње вечерња служба и литија кроз град. Манифестацију 
завршавамо кабареом „Да то су били дани“ у извођењу Не-
бојше Дугалића и Бориса Пинговића. Овог пута посветили 
смо нешто више пажње културним догађајима, а надам се 
да ће наредне године епидемиолошка ситуација дозволи-
ти да то буде као раније, концертима на Дрини. Позивам 
суграђане а и шире да пропрате догађаје које смо припре-
мили.“ 
Директор Туристичке организације Ивана Ђокић Милано-
вић рекла је да је ове године понуда у оквиру Зворничког 
љета обогаћена, с обзиром да ће излагачи у оквиру Љетњег 
базара моћи да прикажу своје производе свих седам дана. 
Све добија на важности ако се има у виду да им је ово прво 
излагање након годину и по паузе. 
„Стартујемо 2. августа на градском шеталишту од 14:00 ча-

сова и сваког дана базар ће трајати до 21:00 час, с тим што 
ћемо се 3. агуста преселити на мост Краља Александра у 
оквиру манифестације „Људи и мостови“. И то ће бити први 
пут да ће у тако већем броју излагачи промовисати своје 
производе на обновљеном мосту преко којег свакодневно 
прелази много Зворничана и Малозворничана. За 2. август 
најављено је 25 излагача, највећи број је из Зворника, али 
биће и гости из Бањалуке, Београда, Сокоца, Бијељине и 
Лознице– рекла је Ђокић Милановић која је напоменула да 
ће бити представљени домаћи прехрамбени, хигијенски и 
козметички производи, уникатан накит и разни други ручни 
радови. 
Она је додала да ће туристички инфо центар од 2. до 8. авгу-
ста радити до 20:00 часова гдје ће заинтересовани моћи да 
погледају и преузму промотивни материјал о нашем граду.
Директор Дома омладине Ђорђе Деурић истакао је да ће 
на игралишту код Соколског дома бити тродневни љетњи 
биоскоп. 
„Публика ће моћи да погледа сјајне филмове који су не-
давно изашли на свјетску сцену и то „Fast and furios 9“, 
„Hitman's wife's bodyguard“ и „G.I. Joe snake eye“. Све пројек-
ције су бесплатне.“ 
Традиционално у суботу ће бити Дринска регата коју зајед-
но организују градови Зворник и Лозница и општина Мали 
Зворник. 
Капетан регате са десне стране ријеке Дрине Милан Не-
дељковић истакао је да је регата један изузетно лијеп 
примјер сарадње градова који траје дуги низ година.
„У 8:00 часова почиње регистрација учесника који су на тај 
начин аутоматски и осигурани. Старт је у 10:00 часова са 
градских плажа из Малог Зворника и Зворника. Град Лоз-
ница је највећу пажњу усресредио на безбједност учесника. 
Током регате уз наше регаташе биће сертификовани спаси-
оци, рониоци, обезбијеђена је пратња хитне помоћи, при-
падника МУП-а и Војске Републике Србије. На крају регате 
на Жићиној плажи, односно у Шепку обезбјеђен је ручак за 
учеснике.“
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07.07.2021.

ЗАХВАЛНОСТ ГРАДСКОЈ УПРАВИ НА ПОДРШЦИ 

Стефан Јањић и Вељо Тијанић,у име организатора турнира „Зворник 3х3 стритбол 
тур“, који је одржан 3. и 4. јула, захвалили су се Градској управи и градоначелнику 
Зорану Стевановићу на подршци коју већ три године пружају у одржавању овог 
спортског догађаја. На турниру је учествовало 16 екипа од којих су неке у првих 50 
на ФИБА ранг листи. Турнир је између осталог био идеална прилика за промоцију 
Зворника и регије.

26.07.2021.
ПРИКАЗАН ФИЛМ „СЕДАМ ХИЉАДА ДУША“ 
Документарни филм „Седам хиљада душа“, редитеља Сањина Мирића, приказан 
је у зворничком Дому омладине. Тема филма је страдање српских заробљеника у 
аустроугарским логорима на подручју данашње Чешке током Првог свјетског рата, 
од којих се 7100 никада није вратило својим кућама.
Мирић сматра да је страшно да о томе скоро нико не зна, иако је у Чешкој дру-
го највеће српско гробље у свијету са 7100 жртава, док се за Зејтинлик у коме је 
сахрањено 8.440 српских војника нешто више зна. У чешком граду Карлови Вари, 
постоји маузолеј гдје је 7100 српских жртава. 
Филм је снимљен уз подршку Министарство културе Србије, а прву пројекцију имао је у Бечу прошле године.

07.07.2021.

СМРЧАК - ЗВОРНИЧКИ ЛИДЕР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

Компанија „Смрчак д.о.о.“ из Зворника проглашена је укупним побједником так-
мичења бизнис лидера одрживог развоја у БиХ. Ова компанија награђена је у још 
двије области: категорија малих предузећа и ресурси и животна средина. 

Додјела Награде је организована у оквиру пројекта „Подршка припреме за им-
плементацију циљева одрживог развоја и укључивање приватног сектора“ којег 
реализује Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ, а финансира Краље-
вина Шведска.

23.07.2021.
ПРИЈЕМ ЗА ШАМПИОНКЕ БК „ОБИЛИЋ“ 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић примио је Драгану Јовановић и Ана-
стасију Бошковић које су освојиле бронзане медаље на недавно одржаном Ев-
ропском јуниорском првенству, као и актуелну вицешампионку Европе Сару Ћир-
ковић, те тренера Боксерског клуба „Обилић“ Мирка Ждрала.
Први човјек града честитао им је на успјеху и истакао да су ово сјајни спортски 
резултати који су стигли као плод озбиљног и посвећеног рада у боксерском клубу 
и ентузијазма њиховог тренера и њихових родитеља.
Ћирковић, Јовановић и Бошковић тренирају у зворничком Обилићу а успјехе су 
постигле наступајући за репрезентацију Србије. ју
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06.08.2021.

ЗВОРНИК, ГРАД СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ 

Град Зворник успјешно је прошао процес сертификације према захтјевима регионал-
ног стандарда БФЦ (BFC SEE), чиме је потврдио да је локална заједница са повољним 
пословним окружењем. Сертификат БФЦ потврђује стабилно и предвидиво пословно 
окружење и помаже у идентификовању Зворника као града који нуди најбоље услове 
за улагање и има највећи потенцијал за развој.
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02.08.2021. године 

ПОЧЕЛО ЗВОРНИЧКО ЉЕТО 2021

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић отворио је на 
градском шеталишту 20. Зворничко љето. Он је поручио да 
овогодишња манифестација треба да нам буде важнија него 
и једна до сада. 

„Нисмо имали прилику ни могућности, поштујући епиде-
миолошке мјере, да организујемо концерте на Дрини како 
су Зворничани и њихови гости навикли, јер сматрам да се 
свијет још није изборио са вирусом корона. Зато смо одлу-
чили да нашим локалним ствараоцима, за неке се чуло више 
изван него у Зворнику, за неке се чуло овдје, а не и шире, 
дамо прилику да их ових дана сви заједно боље упознамо. 
Нека ови дани буду једна озбиљна манифестација наше 
срдачности, коректности, наше љубави коју гајимо према 
ближњима, суграђанима, гостима, партнерима. Дружимо 
се, будимо заједно ову недељу, будимо заједно на обиље-
жавању наше крсне славе, поштујмо се, волимо свој град и 
Републику Српску.“
Он је истакао да је веома важно одржати традицију по којој 
је град постао препознатљив.
Градоначелник је и ову прилику искористио да позове све 
оне који то до сада нису учинили да се вакцинишу.
„То је начин да сачувамо своје здравље и наших најближих, 

сачувамо наше здравствене раднике који велике жртве под-
носе у моменту пандемије, а онда желим да се сви, уз пошто-
вање епидемиолошких мјера, дружимо у вријеме Зворнич-
ког љета и на дан славе града.“
Градоначелник се дружио и са излагачима на Љетњем ба-
зару, а астмосферу је уљепшао музички састав „Ројал бенд“.
На платоу испред Касине КУД „Свети Сава“ са првим и 
припремним ансамблом, те најмлађим фолклористима из-
вео је игре са Косова, из Биначке Мораве, Сарајевског поља, 
Шумадије и Левча.

02-08. август 2021. године  

ЗВОРНИЧКО ЉЕТО
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Прво вече настављено је на платоу испред ОМШ „Војин 
Комадина“ концертом Александре Лиздек у пратњи 
Елвиса Сивчевића на гитари. 
„Пред овом публиком осећам велику одговорност, да овом 
граду вратим оно што ми је дао,» рекла је Лиздек.
Представом „Пластика“ у извођењу Неле Михаиловић и 
Сузане Петричевић завршено је прво вече овогодишњег 
Зворничког љета.
„Пластику“ је режирала Сузана Петричевић и то је комедија 
са много елемената мелодраме, односно представа о којој 
се, кад публика изађе и даље мисли, а то и јесте циљ сваког 
глумца и сваког ауторског тима. Михаиловићева је напоме-
нула да је ово прича о две жене из потпуно различитих мен-
талитета, како њих две воле да кажу у најбољим годинама, 
које стиже криза као последица свих претходних година и 
дешавања у њима. 
„Оне поверују на тренутак да ће то можда решити неким пла-
стичним операцијама и поправљањем. Наравно, то су ожиљ-

ци на души и то се не може решити никавом пластиком, него 
топлом људском речју и емоцијама. Онда се и публика врло 
препозна, жене се препознају, да ли у лику Милине коју игра 
Сузана или Катарине коју играм ја.“ 
У Зворнику је било 300. извођење „Пластике“ са којом су го-
стовале на различитим континентима.

02.08.2021. године 

ПАЛЕТИНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 

Сликарска радионица „Палета“ на платоу испред Касине за-
почела је своју сликарску колонију у којој учествује њених 15 
садашњих и бивших чланова.
Јово Лалић, оснивач и руководилац Палете, подсјетио је да 
већ 20 година талентовани ученици ове радионице сликају 
на различитим локацијама у граду. Он је додао да им је на-
ступ пред суграђанима веома значајан и причињава им ве-
лику срећу и задовољство.
Учесници овогодишње сликарске колоније сликају различи-
те мотиве, а раде техником акрилик на платну.

02.08.2021. године 
ЉЕТЊИ БАЗАР НА ГРАДСКОМ ШЕТАЛИШТУ

На градском шеталишту почео је Љетњи базар који траје се-
дам дана.
Директор Туристичке организације града Зворника Ивана 
Ђокић Милановић истакла је да манифестација има излож-
бено-продајни карактер тако да 23 излагача, поред пред-
стављања својих производа, могу и да их продају. 
Поред излагача из Зворника на базару учествују и гости из 
Бањалуке, Београда, Сокоца, Бијељине и Лознице. Они ће 
приказати своје ручне радове – вез, ткане и штрикане радо-
ве, пчелиње и производе од ароније, козметичке препарате, 
уникатан накит, грнчарију, разне сувенире.
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03.08.2021. године

ИЗЛОЖБЕ И РОК КОНЦЕРТИ УПОТПУНИЛИ 
ДРУГИ ДАН ЗВОРНИЧКОГ ЉЕТА 
 
Друго вече Зворничког љета протекло је у знаку изложби и 
рок музике. На Ђурђевграду Сликарска радионица „Палета“ 

изложила је 56 метара платна, која су по тематским цјелина-
ма урађена током 10 година.
Оснивач и руководилац „Палете“ Јово Лалић назвао је из-
ложбу историјским перформансом додавши да је његова 
велика жеља била да се она одржи на Ђурђевграду.
„Ова платна до сада су видјели у Београду, Новом Саду, Ви-
шеграду, Бечу. На њима су разне тематске цјелине као што 
је 600 година Зворника или које се дотичу чак и глобалних 
проблема, од миграција, наталитета, проблема Рома, та-
кође о Битлсима, као и режисер Емир Кустурица и Иво Ан-
дрић који су на челу те композиције у простору. Драго ми 
је да смо у овом амбијенту јер ћемо, на неки начин, увести 
људе у причу о једном од, да не кажем највећих културно-и-
сторијских споменика.“
Платна су стварали Палетини ученици различитих генера-
ција, а досликавана су у Бечу, Београду и гдје год су излагана.

Центар за истраживање и очување културно-историјске 
баштине др Ђорђе Лазаревић приредио је на платоу ис-
пред Касине изложбу „Разгледнице Зворника“, а отворио ју 
је градоначелник Зоран Стевановић. Он је рекао да дугује-
мо захвалност аутору изложбе и његовом покојном оцу који 
је из свог хобија, најприје, а касније је то преточио у једну 
озбиљну активност, прикупљао разгледнице из разних пе-

риода живота Зворничана.
„Велика је вриједност имати пред собом овакав пресјек 
последњих 130 или више година, видјети како је овај град 
изгледао, куд је текла ријека Дрина, како су изгледале њене 
обале, како су изгледали објекти. И сам се сјећам кад је цје-
локупан саобраћај од Сарајева до Београда или до Бијељи-
не ишао баш овом градском улицом гдје се сад налазимо, 
а што је, гледајући данашњи број возила и начин одвијања 
саобраћаја незамисливо. Зграда преко пута дјечијег парка 
коју смо некада звали стара Дрина на једној разгледни-
ци се види као хотел Вијен у вријеме Аустроугарске, па на 
другој разгледници, након Првог свјетског рата, као хотел 
„Београд“, а данас, након несретне приватизације не служи 
ничему осим што има неколико оронулих станова на спрату 
и неколико локала у приземљу. Касина испред које стоји-
мо први пут се појавила на једној разгледници 1910. године, 
баш у овом облику, са овом фасадом, овим улазом, а до 
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улице је био још један. За сваки од објеката који препознате 
на овим фотографијама види се његова историја.“
Милош Ивановић, извршни директор Центра, истакао је 
да 200 разгледница датира од 1899. до 2020. године. Овај 
пројекат финансијски су подржали Кабинет предсједника 
Републике Српске и Градска управа Зворник. 
Археолог и кустос из Музеја „Семберија“ Мирко Бабић ре-
као је да се тешко ријечима може дочарати оно што се пред-
ставља сликом.
„Милош и људи у овом удружењу представљају нит између 
далеких времена и будућности и они су драгоцјени у дана-
шњици. Оно што Зворник издваја као културно сједиште ре-
гије је постојање Регионалног архива и то је велика предност 
овог града – рекао је Бабић који је напоменуо да је више од 
половине разгледница први пут приказано јавности. 
Вече је завршено рок концертом зворничких бендова 
на бетонском игралишту код Соколског дома. Басиста Небој-
ша Симикић рекао је да група „Лавиринт“ под тим именом 
постоји од 2003, а у неком оквирном саставу од 1996. године.
„Свирамо рок музику и живимо рок. Вечерас ћемо свирати 
нешто наших пјесама и нешто обрада – рекао је и додао 
да, када су почињали, нису имали ни инструменте, али су 
имали довољну жељу, тако да и данас свирају и „не знају 
себе без тога“.

Фронтмен групе 4 o’clock Марко Перић казао је 
да постоје пет година и свирају широм Србије, 
Републике Српске, БиХ.
„Ово је оно што волимо и за шта живимо. Покушавамо да 
радимо неку нашу музику, да направимо неки свој стил, да 
се пробијемо у ово данашње, прилично тешко време за ту 
неку стару популарну музику. Наступи на оваквим манифе-

стацијама су значајни јер дају могућност да се упознамо са 
публиком, да им се представимо, да промовишемо оно што 
свирамо.“

03.08.2021. године

ЉУДИ И МОСТОВИ 
 
На мосту краља Александра Првог Карађорђевића органи-
зован је сусрет грађана два града на челу са градоначел-
ником Зворника Зораном Стевановићем и предсједником 
општине Мали Зворник Зораном Јевтићем. Традиционал-
ном догађају, дванаестом по реду, присуствовао је и градо-
начелник грчког града Драма Мамсакос Христодулос који 
борави у посјети нашем граду.
Градоначелник Стевановић рекао је да му је част што на дан 
сусрета на мосту, када показујемо како Дрина није грани-
ца него нас спаја, имамо и уваженог госта, градоначелника 
грчког града Драме.
„Ми се ове године срећемо у једном новом амбијенту, зав-
ршена је коначно реконструкција нашег старог моста. За-
хвални смо за донацију коју смо добили од Републике Ср-
бије, а хвала им и на свим пројектима које су подржали и у 
нашем граду и у цијелој Републици Српској.“
Градоначелник је позвао грађане оба града да уживају у ам-
бијенту старог моста и могућности да га свакодневно пре-
лазе.
„У прилог томе је и чињеница да је овај гранични прелаз 
добио статус међународног тако да преко њега могу да пре-

лазе, не само Зворничани и Малозворничани, као што је 
било до сада, него и сви други грађани са важећом путном 
исправом. У току је наша традиционална манифестација 
Зворничко љето са садржајем прилагођеним пандемијској 
ситуацији. Искористимо је на други начин, дружимо се, 
шаљимо поруке разумијевања, толеранције, љубави свим 
људима који мисле исто као и ми. Нека овај мост буде сим-
бол нашег заједништва, наше слоге и нашег вјечитог пошто-
вања и љубави.“ 
Јевтић је поручио да је ово велики дан за град Зворник и 
општину Мали Зворник и да треба увијек да се састајемо на, 
како је рекао, овом предивном мосту.
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04.08.2021. године

КАБАРЕТИЋ, ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА И ФИЛМ 
НА ОТВОРЕНОМ 
 

Зворничко љето настављено је на платоу испред музичке 
школе, у Дому омладине и на бетонском игралишту код Со-
колског дома Кабаретић шоуом са Тодом, Пеђолином и де-
цом фином, представом „Секс бомб“ и пројекцијом филма 
„Fast and furios 9“.  
Писац Тоде Николетић и дјечији тв аутор Предраг Вуковић 
кроз Кабаретић приредили су драмске игре, анимације, по-
езију, забавне пјесме за дјецу. Николетић је рекао да кроз 

интерактивни програм успостављају контакт са најмлађи-
ма, али их и подстичу на читање тако што их награђују књи-
гама.
„Кроз ове драмске игре и песнички театар развијамо код 
деце пре свега љубав, доброту и све оне карактерне осо-
бине које су потребне да би се друштво излечило. Нарав-
но, то је најлакше постићи кроз хумор, игру, песму и на тај 
начин манифестацијама као што је ова дајемо прави сми-
сао, не претварамо их у једну врсту потрошње и једну врсту 
комерцијалне забаве. Ако се свему овоме дода да уз мене 
наступа и Пеђолино, човек који је урадио 10.000 ТВ емисија 
посвећених деци, онда самим тим знате колико је важно да 
град ангажује такве уметнике и да пре свега деци поставља 
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„Наша два града су један град, једна душа, једно тијело. Ми 
смо увијек ту да једни другима помажемо и види се то и у 
време пандемије. Срећна је околност да је Република Ср-
бија могла да обезбеди све вакцине и да су сви долазили 
код нас у Мали Зворник, али сутра да се окрене нека ситу-
ација, Зворник, Република Српска и БиХ су ту сигурно да и 
они нама помогну.“ 
Христодулос је рекао да му је изузетна част што се налази на 
овако лијепом мјесту и са овако добрим људима. 
„Вјерујем да ће овај мост, осим што представља јединство 
два града, представљати убудуће и симбол уједињења града 

Драма са овим регионом. Желим вам успјешно Зворничко 
љето и верујем да ћемо и ми бити у прилици да угостимо 
градоначелника Зворника, али и предсједника општине 
Мали Зворник на овако лијеп начин.“ 
На овој манифестацији традиционално су послужени пога-
ча и со, а челни људи три града наздравили су за срећу и 
напредак. 
У културном програму на мосту учествовали су ученици 
ОМШ „Војин Комадина“ из Зворника, фолклорци из Малог 
Зворника, а по први пут су овдје били и неки од излагача на 
Љетњем базару.
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праве узоре као једно оздрављење друштва. Зворничани су 
то показали кроз драмске фестивале, кроз фестивал хумо-
ра и сада кроз Зворничко лето, а знајући ко су актери који 
гостују на оваквим манифестацијама ја одговорно тврдим 
да је то прави пут како култура треба да се негује и пре све-
га деци постављати као основ да би се даље развијали.“
Пеђолино је истакао да су он и Тоде цијели свој рад базира-
ли на томе да се дјеца насмију, да им буде лијепо, да пјевају 
и да буду активни док они изводе програм. 
„И овај кабаре направљен је баш тако, да и деца учествују, 
скачу и да се смеју пре свега.“
За љубитеље позоришта Ђорђе Давид, Никола Ивачков, 
Марија Вељковић и Тијана Ћуровић одиграли су пред-
ставу „Секс бомб“.
У питању је бродвејски водвиљ из седамдесетих са помало 
шкакљивом темом. Публика је имала прилику да се смије 
томе како се четворо људи понаша на одређене начине у 
одређеној ситуацији.

„Због самог назива сви очекују не знам шта, али ово је она-
ко, смешно, занимљиво и поприлично животно. Публика 
лепо реагује где год смо играли- рекла је Ћуровићева.
Вече је завршено филмом који је приказан на игра-
лишту код Соколског дома у оквиру љетњег биоскопа.

06.08.2021. године

МАЛИШАНИ СЕ ДРУЖИЛИ СА ВИТЕЗОВИМА, 
ЉУБИТЕЉИ ГУСАЛА СА ГУСЛАРИМА 
 

Пети дан „Зворничког љета“ у наш град стигли су витезови 
из средњевјековног периода који су прошетали градским 
улицама и зауставили се у дјечијем паркићу гдје су их са 
радошћу и знатижељом дочекали мали Зворничани који су 
се са њима фотографисали.
Витезови су из приједорског удружења „Русаг“ чији је пред-
сједник Младен Чикић рекао да им је циљ да се најмлађи 
поистовјете са њима и да се лијепо забаве.
„Бавимо се реконструкцијом средњевјековног периода са освртом на овај простор, највише за вријеме владави-

06.08.2021. године

КОНЦЕРТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

На платоу испред Основне музичке школе „Војин Комади-
на“ концерт су одржали њени ученици и професори.
Директорица школе Дијана Зекановић рекла је да је за њих 
ово посебно вече те да им је од великог значаја то што су 
добили прилику да учествују и увеличају Зворничко љето.
„Заиста је јако тешко било изабрати шта да свирају про-
фесори и ученици, јер имамо добар репертоар. Одлучили 
смо се за 12 тачака, а изведена је, како класична музика од 
италијанских, руских, аустријских аутора, тако и популарна, 
као што су пјесме Здравка Чолића и Прљавог казалишта. 
Концерт је завршен наступом инструменталног састава 
ученика наше школе.“

На крају четвртог дана на бетонском игралишту код 
Соколског дома приказан је филм „Hitman's wife's 
bodyguard“ у оквиру тродневног биоскопа на отвореном. 
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не Твртка Првог Котроманића и свих властелина који су 
заједно са њим владали. Сам наш назив потиче од изворне 
ријечи која је тада значила сабор. Ми се бавимо и израдом 
оруђа, оружја, одјеће и свега онога што је специфично за 
тај период.“ 
У наставку у Дому омладине одржано је Гусларско вече. 
Бошко Голијанин, гуслар из Зворника, члан Гусларског 
друштва „Гаврило Принцип“ из Источног Старог Града, за-
хвалио се Градској управи Зворник јер су их као и више 
пута до сада уврстили у програм „Зворничког љета“. 
На концерту су учествовали гуслари из четири друштва и то 
„Филип Вишњић“ Бијељина, „Романија“ Соколац, „Вук Ка-

раџић“ Лозница и „Гаврило Принцип“ Источни Стари Град. 

„За гусле се зна да су најстарији српски инструмент, пре-
ко њих се некада преносила наша историја и описивани су 
историјски догађаји. Гусле су задржале свој идентитет, своју 
културу која и данас траје и ми одржавамо ту традицију са 
љубитељима гусала – рекао је Голијанин.

Водитељ програма био је књижевник Љутомир Рундић Ро-
манијски.

На бетонском игралишту код Соколског дома публика 
је имала прилику и да погледа филм „G.I. Joe snake eye“ 
чиме је завршен тродневни љетњи биоскоп.

07.08.2021. године

ДРИНА НАС СПАЈА, ДРИНСКЕ РЕГАТЕ 
 

Дринска регата коју заједно организују градови Зворник и 
Лозница и Општина Мали Зворник окупила је више од 600 
учесника у око 100 пловила.
Са лијеве обале ријеке Дрине, из Зворника до одредишта 
- Доњи Шепак, кренуло је око 25 пловила са 200 учесни-
ка. Међу њима је и градоначелник Зворника Зоран Сте-
вановић који је прије поласка рекао да је ово један лијеп 
дан у оквиру Зворничког љета, са демонстрацијом нешто 
опуштенијег живота на ријеци Дрини. 
„Ова регата има сјајну традицију и постала је својеврстан 
бренд нашег града, Малог Зворника и Лознице. Људи воле 
да дођу на Дрину, тако данас имамо госте и из Београда и 
Обреновца. Они желе да буду учесници регате и да доживе 
Дрину у њеном пуном капацитету. Другачија је ова ријека 
кад сте на њој, а другачија када је посматрате са обале. 
Порука свима је да овдје желимо живот без граница и да 

желимо да ширимо поштовање, толеранцију, љубав и вјеру 
у боље сутра.“ 
Истовремено када су учесници регате кренули са лијеве 
обале, кренули су и са десне, одакле је био старт за регата-
ше из Малог Зворника и Лознице.
На циљу регате у Доњем Шепку Градска управа Зворник 
обезбједила је за све учеснике ручак. 

07.08.2021. године

ДЈЕЧИЈЕ ВИТЕШКО СЕЛО  
 

Претпоследњег дана Зворничког љета малишани су мог-
ли да уживају у дјечијем витешком селу које је „никло“ на 
градској плажи. Направили су га чланови Удружења витезо-
ва „Русаг“ из Приједора.
Велики шатор, полигон са луком и стријелом, гађање дру-
гих мета лоптицама, мачевање спужвастим мачевима, 
само су неки од садржаја дјечијег села.
„Дјеца се могу опробати у разним играма, фотографиса-
ти, мачевати са витезовима. То је нека наша традиција, да 
оживљавамо код њих оне приче када они, барем на трену-
так, постају витезови и принцезе – рекао је Младен Чикић 
из Русага.
Смисао ових игара, додао је он, је да што више дјеце дође, 

да се међусобно и са витезовима друже, забављају, да се 
поистовете са њима и да потроше квалитетно неколико 
сати на отвореном и без телефона у рукама. 
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08.08.2021. године

ЗВОРНИЧКИ КОТЛИЋ ОКУПИО ДОБРЕ КУВАРЕ 
 

Последњег дана Зворничког љета на градској плажи шире 
се мириси кухиње, а атмосфера је весела. За то су се по-
бринули зворнички риболовци, али и екипе из Федера-
ције БиХ и Србије, укупно 15, који су се данас такмичили 
у припремању рибље чорбе у оквиру ове манифестације. 
Придружили су им се и ловци који су припремили ловачки 
гулаш, а све су, након проглашења побједника, могли да 
дегустирају Зворничани који су посјетили ову традиционал-
ну манифестацију.
Покровитељ такмичења је Градска управа Зворник која је 
обезбједила дрва за све учеснике, те награде, као и 30 ки-

лограма рибе за 80 литара чорбе која је такође послужена 
Зворничанима.

07.08.2021. године

РТРС КАРАВАН ВИКЕНД ЈУТРО У ЗВОРНИКУ  
 

Караван Викенд јутро, забавно-колажна емисија Радио-те-
левизије Републике Српске емитована је са платоа испред 
музичке школе. У емисији која је трајала шест сати поред 
домаћих учесника наступили су и гости Љубиша Васиље-
вић, Нада Обрић, Тијана Дапчевић, Небојша Дугалић и Бо-
рис Пинговић. 

08.08.2021. године

У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ И СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА 
СЛАВА ГРАДА  
 

Вечерњом службом у цркви Светог Јована Крститеља, све-
чаном литијом кроз град и ломљењем славског колача про-
слављена је слава града Зворника Света Петка Трнова.
Литија коју је предводио епископ зворничко-тузлански Фо-
тије и у којој је учествовао и предсједник Владе Републике 
Српске Радован Вишковић, стала је код спомен обиљежја 
за 1.080 погинулих српских бораца гдје је епископ служио 
помен, након чега су градоначелник Зоран Стевановић и 
премијер положили цвијеће. 
На платоу испред Касине први човјек Зворника заједно са 
владиком и премијером сломио је славски колач. 
У бесједи епископ је истакао да зворничка литија која је по-
стала традиција показује нашу слободу у вери да можемо 
своје празнике да празнујемо и у храму и ван храмова. 
„Свете литије се врше да град буде благословен и сви њего-
ви становници. Добро је да смо данас овдје, на овако див-
ној духовној манифестацији која показује јединство наше 
цркве, нашега народа и наших државних представника, на-
ших градоначелника и свих људи који су у локалној само-
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03.08.2021. године
ПРЕДСТАВНИЦИ ГРЧКОГ ГРАДА ДРАМА 
У ПОСЈЕТИ ЗВОРНИКУ 
 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић разговарао 
је са градоначелником грчког града Драме Мамсакосом 
Христодулосом који са сарадницима борави у тродневној 
посјети Зворнику у оквиру припрема за братимљење Звор-

ника и Драме, а у организацији Министарства за европске 
интеграције и међународну сарадњу Републике Српске и 
Представништва Републике Српске у Грчкој.
Христодулос је рекао да се осјећа прелијепо у Зворнику, а 
разлог томе је што су, како је рекао, Грци и Срби пријатељ-
ски народи које повезују јаке историјске, културне и рели-
гијске везе. 
„Разговарали смо о започињању сарадње у сфери културе 

управи и живе заједно са својом црквом. Ми Срби никоме 
не намећемо ништа и никога ни са чим не угрожавамо, али 
хоћемо да покажемо богатство свога предања, своје право-
славне вере и свога православног учења.“ 

Пожељевши срећну славу грађанима Зворника, премијер 
Вишковић је подсјетио да се у славске дане окупљамо, дру-
жимо и бар за тренутак заборављамо свакодневне пробле-
ме или евентуалне несугласице.
„За град, за општину, за Републику Српску важно је да се 
окупљамо, да саборујемо и да шаљемо поруке да само 
заједништвом, слогом и јединством можемо да сачувамо и 
да градимо Републику Српску која је гарант нашег опстанка 
на овим просторима.“
Премијер је најавио да ће Влада и у наредном периоду 
улагати у Зворник, нагласивши да се и сада у граду реа-
лизује једна од највећих послијератних инвестиција, а то је 
доградња болнице, али да постоје и пројекти и за суд, за 
градску управу и други.
Градоначелник Стевановић честитао је славу суграђанима 
и пожелио да се у здрављу, весељу и сваком добру увијек 
виђамо на истом мјесту на данашњи дан, да се имамо чиме 
похвалити и да стално идемо напријед. Он је поручио да 
морамо чувати своју традицију и да је наш град једна ве-
лика породица гдје свако од нас треба дати свој допринос 
да та породица буде срећна и задовољна, да њени чланови 
расту и напредују. 
„Урадили смо много пројеката за последњу годину, радимо 
их и даље, куда год кренете нешто се ново дешава. Желим 
вам поручити да наша међусобна љубав, толеранција, разу-
мијевање немају цијену. То је најважније што требамо има-
ти да бисмо овдје опстали. Потреба да радимо сваки дан 
више и боље такође је нужност. Учинимо сваки дан нешто 
што ће допринијети квалитету живота наше породице и нас 
лично и, на крају крајева, живота свих наших суграђана и 
нашег града. Да се у добру виђамо, да ова традиција никада 
не буде изневјерена, да ова литија коју 12 година проводи-
мо и која је најбројнија до сада, буде још масовнија.“ 
У музичком дијелу програма наступио је „Изворник“, прво 
зворничко пјевачко друштво.
Прослава је почела, по традицији, светом литургијом у Хра-
му посвећеном Светој Петки Трнови на Ђурђевграду. 
Посљедњег дана Зворничког љета на платоу Касина у 21:00 
час Небојша Дугалић и Борис Пинговић извели су музич-
ко поетски кабаре „Да то су били дани“. Војислав Савић 
и Нина Ћосић били су им пратња на гитари и удараљкама.
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и економије. Ми ћемо се током нашег боравка састати и 
са привредницима града Зворника како бисмо договорили 
будућу сарадњу и са привредницима из града Драма. Вје-
рујемо да ћемо кроз једну европску идеју сарадње локал-
них заједница помоћи, не само нашим градовима, него и 
државама.“ 
Он је додао да им је жеља да кроз овај вид сарадње који 
започињу са Градом Зворником и градоначелником Стева-
новићем приближе и наша два народа. 
„Наши народи су били увијек један поред другог у најтежим 
временима. У току рата на овим просторима 20.000 дјеце 
било је угошћено у Грчкој, а велики број дјеце је био и у гра-
ду Драми. Започињемо и настављамо једно искрено прија-
тељство између наша два народа, наша два града и верујем 
да нам будућност припада.“
Градоначелник је рекао да је овај сусрет почетак сарадње 
два града, Зворника и Драме, односно наставак вјековне 
сарадње и добрих односа наших народа. 
„Они имају огромно искуство, наиме, Драма је један од 
градова у Европи који је повукао највеће износе средстава 
из фондова Европске уније припремајући пројекте, а то је 

само у последњем циклусу било више од 35 милиона евра. 
Ово је сјајан почетак једне сарадње у којој ћемо ми раз-
мијенити искуства и једног дана, надамо се, постати дио 
велике европске породице.“
У делегацији која је посјетила и неке догађаје у оквиру 
Зворничког љета, били су и Јелена Јовановић, шеф Пред-
ставништва Републике Српске у Републици Грчкој, Кали-
никидис Елефтериос, помоћник градоначелника Драме за 
културу и Ангелидис Павлос, савјетник.

03.08.2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК СТЕВАНОВИЋ РАЗГОВАРАО СА 
МИНИСТРОМ ПОПОВИЋЕМ 
 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић разговарао 
је са министром без портфеља у Влади Србије Ненадом 
Поповићем о могућностима за реализацију заједничких 
пројеката на подручју Зворника. 
Градоначелник је рекао да су разговарали о више тема, а 
једна од њих је и отварање старт ап центра у Малом Звор-
нику, односно реализација идеје да се један такав центар 
направи и у нашем граду. 
„Такође смо говорили о још неколико проблема које ћемо 
у будућности кандидовати према Влади Србије, а неки од 
њих су наши заједнички, као што је санација дивље депо-
није на Тилић ади у Каракају. Наравно, није то све ресор 
министра Поповића, али смо га упознали са нашом про-
блематиком. Још једном хвала Влади Републике Србије и 
предсједнику Вучићу и нашем госту на свему што чине и 
што су учинили за град Зворник. Реализовали смо неко-
лико пројеката заједно као што су реконструкција моста 
краља Александра Првог Карађорђевића, реконструкција 
Дома здравља, а Влада Србије је дала значајно учешће и 
за реконструкцију наше Болнице. Очекујемо њихову под-
ршку и убудуће. Србија иде крупним развојним корацима 
напред и сматрам да ће то у периоду који је пред нама бити 
реално и оствариво.“ 

Поповић је изразио задовољство што је гост код градона-
челника Зворника истакавши да је презадовољан оним 
што је видео у нашем граду који се, како је нагласио, раз-
вија одлично. Он је честитао градоначелнику и његовом 
тиму на изврсном раду додавши да је сигуран да ће Звор-
ник ускоро бити ново мјесто на иновационој мапи заједно 
са иновационим центрима у Републици Србији.
„Желимо да у Републици Српској подржимо све пројекте 
који доприносе економској будућности, не само Републике 
Српске него и целе БиХ. Разговарали смо о томе да се овде 
у Зворнику отвори иновациони старт ап центар и да он по-
стане, заједно са 25 оваквих центара у Србији, део једног 
интегрисаног система.“
Током састанка разговарано је и о другим пројектима веза-
ним за екологију и зелену енергетику.
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05.08.2021. године

ПОЧИЊЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА У БРАЊЕВУ 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић и директор 
фирме ГЕОтест д.о.о. Сарајево Дамир Касум најавили су 
почетак активности у оквиру друге фазе изградње канали-
зационе мреже у мјесној заједници Брањево и постројења 
за пречишћавање отпадних вода.
Градоначелник се захвалио, прије свега Влади Републике 
Чешке, односно Чешкој развојној агенцији која финанси-
ра овај пројекат, као и тиму Града Зворника за међуна-
родну сарадњу који успјешно припремају документацију, 
јављају се на међународне позиве захваљујући чему до-
бијамо средства за пројекте која нису мала. 
„Ради се о једном великом пројекту, прва његова фаза је 
у току гдје је Влада Републике Чешке донирала опрему за 
канализациону мрежу на Брањеву вриједности 2.350.000 
КМ, а Град Зворник је обезбједио 960.000 КМ за извођење 
радова. На Брањеву је 500 кућа већ прикључено од око 
900 колико их има. Неке су раније прикључене на по-
стојећу канализацину мрежу која се улива у ову која се сад 
ради. До краја ове године биће завршена канализациона 
мрежа, а комплетан пројекат са пречистачем очекујемо да 
буде завршен 2023. године.“
Градоначелник је истакао да је Град Зворник одредио ло-
кацију на Брањеву за пречистач површине од скоро једног 
хектара. 
„Ово је прва мјесна заједница на овим просторима која ће 
имати комплетну канализациону мрежу са прикљученим 
свим домаћинствима и са пречистачем отпадних вода. 
Циљ нам је да на крају следећег инвестиционог циклуса, 
исти статус имају све наше сеоске мјесне заједнице, а и 
сам град Зворник. Наша је обавеза према ријеци Дрини 
која значи живот у овом граду да у периоду који је пред 
нама осигурамо уклањање односно санацију дивље депо-
није на Тилић ади и обезбиједимо пречистаче за отпадне 
воде. Засад квалитетним водоснабдијевањем нисмо по-
крили комплетну територију града Зворника, остао нам је 

западни дио за шта се припрема пројектна документација, 
а то је водовод од насеља Шћемлија преко Глумине, Ора-
овца, Крижевића, обухваћене ће бити и Китовнице и дио 
Јардана. Очекујемо да ћемо и ту добити значајна и дона-
торска средства, нешто ће финансирати и градски буџет, 
нешто Министарство за повратак Федерације БиХ.“ 
Градоначелник је најавио и да се ради на припреми до-
кументације за канализацију на простору Водовода „Сје-
вер“ чија се последња фаза завршава ових дана, а то је 
изградња водоводне мреже у Локању и дијелу Пилице. 
„Идемо даље са уређењем инфраструктуре у сеоским 
мјеснима заједницама, јер гдје год сте довели воду кана-
лизација остаје проблем. Из тог разлога ми припремамо 
пројектну документацију и за мјесну заједницу Челопек, и 
за простор неколико мјесних заједница које покрива Во-
довод Сјевер, као и за сам град Зворник.“
Према ријечима Касума њихову компанију изабрала је 
Чешка развојна агенција за израду пројектне докумен-
тације посторојења за прераду отпадних вода у Мјесној 
заједници Брањево.

 „Обавили смо геолошка истраживања на локалитету, 
а припремамо и студију за Град Зворник у којој ће бити 
презентоване три варијанте постројења за прераду отпад-
них вода. Биће организовано и једно студијско путовање 
за представнике града. Израда пројектне документације 
биће завршена половином идуће године. Вриједност ове 
фазе коју имплементира наша компанија је 380.000 КМ и 
ради се о грант средствима Владе Републике Чешке.“

10.08.2021.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 

Град Зворник донио је Одлуку о додјели новчане помоћи за набавку уџбеника за 
школску 2021/22 годину дјеци са инвалидитетом, дјеци корисника материјалне 
помоћи и дјеци из хранитељских породица. 

Овом врстом помоћи обухваћено је 80 дјеце, према списковима Центра за со-
цијални рад, из свих основних и средњих школа на територији града, а која нису 
остварила право на бесплатне уџбенике од Владе Републике Српске.
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25.08.2021. године

У ЗВОРНИКУ ВИШЕ ПРВАЧИЋА У 2021. ГОДИНИ 

Завршне припреме за почетак школске 2021/22 године у 
Зворнику су у току. Градска управа спроводи поступак око 
субвенционисања превоза, а школе комплетирају податке. 
У ову школску 2021/22 годину у шест основних школа на 
подручју града Зворника уписано је 355 првачића што је за 
19 ученика више него прошле године. 
Највише ђака првог разреда, њих 134 има у ОШ „Свети 
Сава“ Зворник, док је у ОШ „Десанка Максимовић“Челопек 
113 првачића. Основна школа „Петар Кочић“ Козлук уписа-
ла је 25, а школа у Роћевићу „Вук Караџић“ 52. Укупно 20 
ђака првака сјешће у клупе основне школе „Никола Тесла“ 
у Пилици и њих деветоро у ОШ „Јован Цвијић“ у Дрињачи. 
Школска година у Републици Српској почиње у сриједу, 01. 

септембра 2021. године, а часови ће према најавама Ми-
нистарства просвјете и културе Републике Српске трајати 
45 минута. Настава ће се одвијати нормално са уобичаје-
ним великим и малим одморима.

10.08.2021.
СУБВЕНЦИЈА ПРЕВОЗА ЗА УЧЕНИКЕ 
Према градској Одлуци о субвенцији превоза ученика и 2021. године ово право 
имају сви ученици основних и средњих школа који немају дотацију Министарства, 
у зависности од њиховог статуса. 
Град суфинансира цијену карте у износима од 30 до 100 посто за шта је у градском 
буџету ове године планирано 230.000 КМ.

13.08.2021.

ЗАМЈЕНА КЛУПА И ОБНОВА АМФИТЕАТРА У ЗВОРНИКУ 

Град Зворник финансирао је реконструкцију 13 дрвених клупа у Б блоковима, а 
врши се и замјена дрвених сједишта у амфитеатру испред Касине. 

Укупна вриједност радова је око 3.000 КМ.

12.08.2021.

ОБНАВЉАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

У оквиру редовних активности које спроводи Градска управа Зворник, у току је 
исцртавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју града. 

До почетка школске године биће обновљене ознаке на коловозу, пјешачки прела-
зи и раздјелне линије.

13.09.2021.
ОДРЖАНА ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ПАСА 
У Зворнику је одржана Трећа међународна изложба паса свих раса за коју је 
пријављено 298 паса из Србије, Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Репу-
блике Српске. Градоначелник Зворника Зоран Стевановић отворио је изложбу и 
пожелио учесницима да се лијепо осјећају у Зворнику и да најљепши љубимац 
побиједи. Предсједник Регионалног кинолошког удружења „Канис“ из Зворника 
Владимир Стевановић рекао је да је овогодишњи број пријављених паса рекор-
дан, подсјећајући да је на Другој међународној изложби, која је одржана 2019. го-
дине, било пријављено 275 паса. Покровитељ ове манифестације је Град Зворник, 
а организатор Регионално кинолошко удружење „Канис“ из Зворника. 
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01.09.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЖЕЛИО УЧЕНИЦИМА 
СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић пожелио је 
првачићима срећан први дан у школи, као и да им пред-
стојећи школски дани буду лијепи и успјешни. По тради-
цији сви они ће на почетку основног образовања добити 
пригодне поклоне од свога Града.
Градоначелник је посјетио највећу зворничку основну 
школу, „Свети Сава“, а у поподневној смјени заједно са 
предсједницом Републике Српске Жељком Цвијановић 
боравио је у школи „Вук Караџић“ у Роћевићу. 
Он је свим ученицима пожелио срећу на почетку нове 
школске године истакавши да је најважније да се настава 
ове и сваке следеће године одвија без ограничења, однос-
но да часови трају 45 минута и да нема онлајн наставе.
„Најважније да нам епидемиолошка ситуација дозволи да 
настава и све око ње функционише онако како треба. Ра-
дује ме да на простору града Зворника имамо 355 уписа-
них првака, 19 више него претходне године, и то је први пут 
након неколико година да се тај број значајније повећао. 
Очекујемо да се овај тренд настави и следећих година. 

Обавеза Града и свих нивоа власти јесте да се свакоднев-
но поправљају услови за рад и наставницима и нашим 
ученицима. Град Зворник ће и у периоду који је пред нама 
учинити све да све школе буду на пристојном нивоу како 
бисмо нашим најмлађима омогућили да прве образовне 

кораке праве у што бољим условима. Ми на томе радимо 
15 година и наставићемо и убудуће.“
Директор школе Горан Ивановић истакао је да је ова уста-
нова спремно дочекала нову школску годину. У први раз-
ред уписано је 137 ученика од чега 134 у централну школу и 
три ученика у подручним школама. 

01.09.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОСЈЕТИ-
ЛА ШКОЛУ У РОЋЕВИЋУ 

Поводом почетка нове школске године предсједница Репу-
блике Српске Жељка Цвијановић и градоначелник Звор-
ника Зоран Стевановић посјетили су основну школу „Вук 
Караџић“ у Роћевићу гдје су присуствовали пријему прва-
чића.
Предсједница Цвијановић најавила је финансијску подрш-
ку од 60.000 КМ из Кабинета предсједнице за реконструк-
цију фискултурне сале и мокрих чворова у Основној шко-
ли "Вук Караџић" у Роћевићу код Зворника, која је раније 
и реконструисана уз помоћ овог кабинета.
„Поносна сам сваки пут када можемо учинити да неки 
објекат за нашу дјецу буде бољи и функционалији. Сваки 
почетак школске године је празник за дјецу, родитеље и 
просвјетаре“, рекла је Цвијановић током посјете школи у 
Роћевићу и захвалила свима у Српској који предано раде у 
образовном систему.
Цвијановић је посјетила школу заједно са градоначелни-
ком Зворника Зораном Стевановићем, који је и сам био 
ученик у овој образовној установи.
Основна школа “Вук Караџић” у Роћевићу отворена је 1966. 

године и има двије подручне школе у Кисељаку и Брањеву. 
Обичне клупе за сједење унијете су септембра 1952. године 
у просторију у дому и тада је отворено одјељење првог раз-
реда. Први учитељ је био Никола Симић из Пилице, а прва 
учионица задружни магацин. Тада су уписана 34 првачића. 
Једино наставно средство била је табла.

Директор Школе Драгица Тубић је захвалила предсједнику 
Републике и градоначелнику Зворника за раније донирана 
средства за реконструкцију школског објекта у Роћевићу.
Стевановић је рекао да Зворник има 5.300 ученика, те да 



51

је први пут након пет година више уписаних првачића него 
претходне године, а да је за изградњу и уређење школских 
објеката у Зворнику посљедњих година уложено више од 
10 милиона КМ, уз помоћ Владе Републике Српске и пред-
сједника Републике.

Градоначелник је пожелио да школска година 
траје уобичајено и да вирус корона то не про-
мијени. 
У централној школи и подручним одјељењима наставу по-
хађа 450 ученика, од којих су 52 ђаци прваци.
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01.09.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА ЦВИЈАНОВИЋ ЗАДОВОЉНА 
ОРГАНИЗОВАНОШЋУ ЗВОРНИЧКОГ ПУНКТА ЗА 
ВАКЦИНАЦИЈУ 

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић је, бо-
равећи у Зворнику, заједно са градоначелником Зораном 
Стевановићем посјетитила зворнички пункт за вакцина-
цију.
Она је изразила задовољство што је рад на пункту успјешно 
организован и захвалила се Градској управи и градоначел-
нику који су омогућили да се процес вакцинације одвија 
неометано, као и да се не угрожавају одређене активности 
у самом Дому здравља.
„Све за похвалу, људи су овдје спремни, предано раде, има 
свих врста вакцина, могу да се бирају, може да се дође без 
заказаног термина. Широм Републике Српске је омогуће-
но свим нашим грађанима да приме вакцину. Разумијем 
и бригу наших здравствених радника који с правом нису 
задовољни одзивом на вакцинацију и разумијем њихове 
апеле и желим да им се прикључим. Разумијемо да је је-
дино право средство да се заштитимо од обољевања вак-
цина. Разумијем да постоје и они који имају отпор према 
томе и упућујем их да се, можда, боље информишу, али не 
можемо никога присилити да прими вакцину. Остаје нам 
да апелујемо.“
Предсједница се захвалила и Влади Републике Српске 
и републичким институцијама, јер су уложена огромна 
средства, прво да се направи нова организација у здрав-
ственом сектору услед вируса корона, као и на подршци 
и огромном новцу који је уложен на очувању привреде и 
радних мјеста.
„Још једном захвалност свим нашим здравственим радни-
цима, они су заиста предано радили, уз све своје свако-
дневне тешке и одговорне послове које су имали и мимо 

короне, морали су улагати додатне напоре у име свих нас 
и за све нас. Мислим да је вријеме да се и сви ми сада 
својом одговорношћу захвалимо тим људима и да их у 
наредном периоду поштедимо тог тешког додатног опте-
рећујућег рада, а то можемо урадити и кроз вакцинисање.“
Градоначелник је рекао да се у Градској управи труде да 
увијек буду спремни за сваку нову ситуацију.
„Били смо спремни и кад је вакцинација, нешто раније 
него код нас кренула у Србији и значајан број наших су-
грађана, нарочито из ризичних категорија, је примио вак-
цину управо тамо. Подаци ХЕС-а нашег Дома здравља и из 
Ковид одјељења наше Болнице су нешто што нас упућује 
на озбиљан опрез, на придржавање мјера и на озбиљан 

приступ вакцинацији свима онима који то до сада нису 
учинили.“
Др Цвијета Остојић Васић, начелница ХЕС-а Дома здравља, 
поручила је да у Зворнику има довољно свих вакцина, да 
су врата вакцинационог пункта отворена сваког радног 
дана као и суботом, да ни за једну вакцину нема листе че-
кања, те да се зинтересовани суграђани могу пријавити.
У зворничком пункту до сада је дато око 5.200 доза, од чега 
је 4.800 комплет вакцинисано, а остало је прва доза.

15.09.2021.

ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА 

Република Српска и Република Србија обиљежиле су заједнички празник – Дан 
српског јединства, слободе и националне заставе. На овај дан 1918. године пробијен је 
Солунски фронт. Овим празником симболизујемо јединство српског народа.
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ПРОЈЕКАТ „Е-БЕБА“ ОЛАКШАВА ПРОЦЕДУРУ 
ПРИЈАВЕ РОЂЕЊА ДЈЕТЕТА

У матичној служби Града Зворника у првих мјесец дана 
реализације пројекта „е-беба“ у матичну књигу рођених 
на основу електронске пријаве која се 
попуњава у зворничкој Болници уписане 
су 34 бебе. Након тога, из Градске управе 
Зворник родитељима бесплатно, на кућну 
адресу стижу увјерење о држављанству и 
родни лист. 
Матична служба Града Зворника почела је 
да спроводи пројекат 4. августа, након што 
су матичари претходно прошли обуку за 
рад у овом систему.
Пројекат „е-беба“ олакшава родитељима 
процедуру пријаве новорођенчета, јер се 
цјелокупан процес покреће и завршава у 

породилишту, након чега здравствена установа пријаву о 
рођењу, потписану од стране овлаштеног лица здравстве-
не установе, доставља надлежној матичној служби у па-
пирном и електронском облику. Пријава о рођењу дјетета 
је јавна исправа на основу које се врши упис чињенице 
рођења дјетета у матичну књигу рођених.
Уколико родитељи дјетета нису вјенчани или су један или 

оба родитеља држављани Федерације БиХ, 
после смс поруке преко система „е-беба“, 
дужни су да дођу у матичну службу. 
У случају када новорођенчету није одређе-
но лично име у процес се укључује Центар 
за социјални рад.
Јединствени матични број за новорођенче 
електронски се, од раније, одређује у над-
лежној Полицијској управи. 
Носилац пројекта је Министарство за науч-
нотехнолошки развој, високо образовање 
и информационо друштво Републике 
Српске.
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ДОГОВОРЕНА ЈАЧА САРАДЊА ГРАДА ЗВОРНИ-
КА И ОПШТИНЕ ОСМАЦИ У ОБЛАСТИ ПОЉО-
ПРИВРЕДЕ 

У Зворнику је одржан састанак градоначелника Зорана 
Стевановића, министра спољне трговине и економских од-
носа БиХ Сташе Кошарца, начелника одјељења за привре-
ду и финансије општине Осмаци Миладина Вукичевића, 
представник-а УН Организације за храну и пољопривреду 
(ФАО) Владе Пијуновића и директора Канцеларије за вете-
ринарство БиХ Саше Бошковића. Разговарало се на тему 
јачања пољопривреде и сарадње општине Осмаци и града 
Зворника. 
Градоначелник је истакао да су разговарали о пољопривре-
ди и изради стратешког документа за пољопривредну про-
изводњу.
„Разговарали смо и о начину подизања капацитета за се-
кундарну прераду пољопривредних производа који се уз-
гајају на нашем простору и генерално био је ово један до-
бар састанак. Очекујемо, најприје, да ћемо скупа са ФАО, 
добити средства да урадимо стратегију пољопривредне 
производње града Зворника и општине Осмаци."
Он је додао да су Зворник и Осмаци наслоњени једни на 
друге те да је циљ и једне и друге локалне самоуправе да 
заједно наступају, гдје год је то могуће, и да ће то пружити 
прилику свима да привуку више средстава и поправе стан-
дард живљења у локалним заједницама. 

Кошарац је изразио опредијељеност да са градом Зворни-
ком реализује важне пројекте. 
„На темељу захтјева градоначелника Стевановића спрем-
ни смо да сектор пољопривреде побољшамо у овом граду 
цијенећи да још увијек не постоје услови за интензиван 
развој пољопривреде.“
Он је истакао да међународни пројекти у области пољо-
привреде претежно иду преко министарства на чијем је 
челу, као и други пројекти из неких других сектора.
„Нисам задовољан начином и структуром пласираних 
средстава у општине и привредне јединице у Републици 
Српској. Мислим да постоји неједнак третман и мислим да 
међународне финансијске и неке друге организације које 
имплементирају пројекте, значајно више помажу локалне 
заједнице и привредне субјекте у Федерацији. Моја је улога 
да то исправимо. Једна од организација која је препозна-
ла да је неопходно имати универзалан приступ је УН-ова 
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организација за храну и пољопривреду ФАО и радује ме 
опредјељење ове организације и њених представника да 
интензивно радимо и у општини Осмаци и граду Зворнику."
Министар Кошарац је напоменуо да је током састанка до-
говорио са представницима организације ФАО да укључе 
општину Осмаци и град Зворник у те пројекте, нагласив-
ши да ће постојати висок степен сарадње између локалних 
управа Зворника и Осмака са представницима ФАО, док ће 
министарство пратити све активности. 
Пијуновић је рекао да су на састанку добили основни 
пресјек стања пољопривреде у граду Зворнику и општини 
Осмаци, те да је одлучено да се заједничким снагама кре-
не у израду стратегије т.ј. анализа и поправки политика у 

пољопривреди у ове двије локалне заједнице. 

Директор Канцеларије за ветеринарство БиХ 
Саша Бошковић захвалио се министру Кошар-
цу и домаћину, градоначелнику Стевановићу.

„На иницијативу Министарства спољне трговине довели 
смо представника ФАО и обећали смо да ћемо одређене 
пројекте из домена пољопривреде имплементирати у гра-
ду Зворнику и општини Осмаци. Надам се да је ово само 
први корак ка реализацији осталих активности."

Састанак у Зворнику само је први корак у реализацији 
заједничких активности у наредном периоду, закључили су 
учесници.
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ГРАД СУФИНАНСИРА ТРОШКОВЕ ВАНТЈЕЛЕСНЕ 
ОПЛОДЊЕ ЗА СЕДАМ ПАРОВА 

Седам брачних парова са проблемом стерилитета доби-
ли су рјешења за суфинансирање трошкова вантјелесне 
оплодње из градског буџета.
Ниједан пар који је испуњавао услове градског правилника 
није одбијен и свима је одобрено по 4.000 КМ.
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић упутио им је 
ријечи подршке и захвалности због истрајности у борби да 
се остваре као родитељи. Он је поручио да ће Град увијек 
бити уз њих и зажелио им да њихов следећи сусрет буде на 
прослави рођења њихове дјеце.
„Већ једанаесту годину Град је уз своје суграђане који се 
боре да ријеше проблем стерилитета. До сада смо издвоји-
ли више од 250.000 КМ, али оно што је најважније јесте да 
је 21 беба рођена из овог нашег програма. Данас вам само 
могу пожелити да истрајете у својој борби. Ми смо ту, ако 
вам се појави неки проблем, слободно нас позовите. Ваша 
борба је најхуманија од свих, ми знамо да то цијенимо и из 
тог разлога увијек смо уз вас на вашем путу да се остварите 
као родитељи.“
Градоначелник је нагласио и да се из градског буџета сваке 
године издваја око 75.000 КМ за подршку породицама са 
новорођенчадима и то по 200 КМ за прво и друго рођено 
дијете, а за свако наредно по 500 КМ. 
„Настојаћемо да се и ту издвоје већа средства. Иначе ја сам 
један од заговорника да мајке које роде четворо дјеце тре-
ба по аутоматизму да добију једну врсту националне пен-
зије јер то је наш одговор политици рађања, политици да 
нас на овим просторима буде више, да нам школе не остају 
празне. Хвала овим људима што показују снагу за оства-
рење њиховог родитељског сна, знам кроз какву борбу про-
лазе, бројне прегледе, претраге, терапије, али је жеља да се 
остваре као родитељи најјача и на томе им хвала.“ 

Супружници Сања и Владо имали су три покушаја вантјеле-
сне оплодње у претходних 10 година који су, нажалост, били 
неуспјешни. Сања је рекла да им средства из градског буџе-
та значе много, те се захвалила свима, а нарочито градона-
челнику који је, како је рекла, препознао њихову борбу и 
који је и даље упорно уз њих. 
Предсједница Удружења породица са проблемом стерили-
тета „Бебе 1“ Николина Оро рекла је да за поступке вантје-
лесне оплодње треба доста новца због чега је ова врста под-
ршке овим породицама веома значајна. 

„Прије 11 година, када смо формирали удружење, добили 
смо од Градске управе идеју да суфинансирају вантјелесну 
оплодњу паровима са овим проблемом што је за нас било 
дивно. Са поносом могу рећи да је Зворник први град у Ре-
публици Српској и БиХ који је почео да издваја знатна сред-
ства за вантјелесну оплодњу. И ове године нико ко испуњава 
услове градског Правилника није одбијен, а наш правилник 
је један од најбољих. Прављен је са нама као партнерима 
тако да су обухваћени и парови са неуспјелим поступцима 
које су сами финансирали, парови који су ишли преко Фон-
да здравственог осигурања и они којима је потребна дона-
ција репродуктивног материјала. Дјеца су сврха живота и не 
постоји већа помоћ од оне коју пружате некоме на њиховом 
путу да постану родитељи.“
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УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНО-
ВАЊА У ЗВОРНИКУ 

Одборници Скупштине града на VI редовној сједници 
усвојили су Стратегију развоја социјалног становања у гра-
ду Зворнику (2021-2031). 
Радна група коју је формирао градоначелник прикупила 
је податке од Полицијске управе Зворник, Центра за со-
цијални рад, ЈЗУ Дом здравља Зворник, ЈЗУ Болнице Звор-
ник, Завода за запошљавање РС, те од одјељења и служби 
Градске управе Града Зворник.
Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене 
политике Републике Српске, којим се на системски начин 
обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим 
физичким лицима која из различитих, а првенствено еко-
номских, социјалних и здравствених разлога нису у могућ-
ности да самостално обезбиједе стамбено питање на тр-
жишту, које би било достојно човјека.
Сврха Стратегије је повећање повољнијих стамбених рје-
шења, проширење круга породичних домаћинстава као 
потенцијалних корисника који учествују у стамбеној потро-

шњи да би могли остварити право на овај вид становања 
за стамбено збрињавање рањивих категорија, као и дру-
гих категорија обухваћених овом стратегијом.
Општи стратешки циљ Стратегије је да се обезбиједи до-

ступно социјално становање, те омогући приступ, по ни-
жим цијенама, одговарајућег становања физичким ли-
цима која због различитих разлога не могу самостално 
ријешити стамбено питање, у складу са законским пропи-
сима којима су регулисана питања социјалног становања.
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17.09.2021.
ЕВРОПСКА СЕДМИЦА МОБИЛНОСТИ У ЗВОРНИКУ 

У оквиру Европске седмице мобилности више од 100 грађана Зворника препје-
шачило је стазу од три километра до тврђаве Ђурђев град.

Градска управа Зворник организовала је шетњу и кратко предавање о историјату 
тврђаве. Град Зворник је први пут ове године обиљежио Европску седмицу мо-
билности.

22.09.2021.
ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Одржана је 6. редовна сједница Скупштине града Зворника са дневним редом 
од 15 тачака. 

Одборници су између осталог усвојили Одлуку о уступању амбуланте на Брањеву 
на кориштење Дому здравља; именовали су Комисију за једнакост и равноправ-
ност полова, утврђена је економска цијена боравка дјеце у вртићу „Наша радост“, 
измијењено је кредитно задужење, усвојена Стратегија развоја социјалног стано-
вања у граду Зворнику као и шестомјесечни Извјештај о извршењу буџета града 
Зворника.

23.09.2021.
ГРАД СТИПЕНДИРА БРУЦОШЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

Најбоље рангираних 20 студената прве године Технолошког факултета у Зворни-
ку у академској 2021/22 години има право на стипендију града Зворника у износу 
од по 500 КМ уколико не остварују право на неку другу стипендију.

Бруцоши морају бити уписани као редовни студенти. Технолошки факултет је-
дина је високошколска установа у Зворнику, а град их подржава кроз различите 
активности.
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27.09.2021.
НОВА ОГРАДА ОКО ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА 

У оквиру реконструкције дјечијег игралишта у градском парку постављена је 
ограда. 

„Град је последњих двије године реконструисао у потпуности дјечије игралиште у 
центру с циљем обезбјеђивања адекватног простора за наше малишане. Ми има-
мо и игралиште у Б блоковима, а и оно на обали ријеке Дрине која су такође ре-
конструисана и уређена,“ изјавио је Бојан Ивановић, замјеник градоначелника. 

Ограду је поставило предузеће АД „Водовод и комуналије“, а финансирао је Град 
Зворник.

27.09.2021.
ЗАШТИТНА ОГРАДА КОД ТЕХНИЧКОГ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА 

На игралишту поред Техничког школског центра у Каракају постављена је заштит-
на ограда, поцинчана челична конструкција висине четири метра. Овом оградом 
од нежељених удараца лоптом заштићени су прозори околних зграда. 

Вриједност радова је 26.325 КМ, а у плану је и набавка „CNC“ машине за обуку 
ученика ове школе.

30.09.2021. године

ЗАВРШЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ СРПСКЕ 
У СРБИЈИ“ – ПРЕДСТАВЉЕНИ ПОСЛОВНИ И 
ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗВОРНИКА 

Град Зворник представљен је у Новом Саду у оквиру мани-
фестације „Дани Српске у Србији“, коју је девети пут орга-
низовало Представништво Републике Српске у Србији.
У Привредној комори Војводине одржана је конференција 
„Инвестициони потенцијали Републике Српске на којој 
су учествовали предсједница Републике Српске Жељка 
Цвијановић, предсједник Покрајинске владе Игор Миро-
вић, председник Привредне коморе Војводине Бошко Ву-
чуревић и шеф представништва Републике Српске у Репу-
блици Србији Млађен Цицовић.
На конференцији је речено да је заједничка намјера да 
се помогне развој мањих локалних самоуправа са обје 
стране Дрине, како би се спријечиле миграције ка већим 
градовима и да људи остану у својим срединама. Привред-
ницима су представљени инфраструктурни пројекти и по-
тенцијали с циљем повећања броја инвестиција и укупне 
економије.
Учесници су имали прилику да погледају и филмску пре-
зентацију „Српска - Република могућности“ односно пре-
зентацију пословних и слободних зона Републике Српске у 
Приједору, Градишци, Зворнику, Требињу и Братунцу. 
Туристичка организација града Зворника је посљедњег 

дана манифестације „Дани Српске у Србији“ на Тргу слобо-
де у Новом Саду представила туристичку понуду Зворника 
у склопу понуде Републике Српске. 
„Дани Српске у Србији“, трајали су од 22. до 29. септембра 
2021. године. Догађаји у оквиру манифестације су органи-
зовани у Београду, Новом Саду, Крушевцу, Краљеву, Шиду, 
Крагујевцу, Кикинди, Зрењанину, Сечњу, Нишу и Суботици.
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04.10.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК У ДЈЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ МАЛИ-
ШАНИМА ВРТИЋА УРУЧИО КЉУЧ ГРАДА 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић заједно са 
својим сарадницима, у оквиру обиљежавања Дјечије не-
деље, угостио је малишане Дјечијег вртића „Наша радост“ 
којима је симболично предао кључ града на седам дана, а 
подијељене су им и градске функције.
„Једна сјајна недеља је пред нама, ово је прилика да чује-
мо наше најмлађе чији глас треба слушати, јер они врло 
често трезвеније и боље размишљају од нас старијих. Тре-
ба уважавати њихове потребе и Град Зворник и комплетно 
друштво треба да улажу у стварање услова како би њихов 
живот кроз цијело одрастање и школовање био што без-
брижнији и удобнији, а они могли да упијају сва знања и 
да једног дана преузму одговорност вођења и овог града и 
стварања дохотка и на крају крајева вођења државе – по-
ручио је градоначелник.
Градоначелник је подсјетио да је претходних година 
обезбјеђено нових 150 мјеста у вртићу, да се улаже у по-
прављање услова у постојећим објектима, те додао да оче-
кује да ће у идућој години бити обезбијеђено још простора 
како не би било дјеце на листи чекања.
„Ми смо прије три године, након што смо уселили вртић у 
Б-блоковима, били без листе чекања, а сада нам опет не-
достају мјеста, јер имамо више од 80 малих суграђана који 
чекају за боравак у вртићу. Обавеза нам је да улажемо и у 
предшколско и у школско образовање како би наши најм-
лађи суграђани расли здраво и од њих једног дана постали 
добри људи, бољи него што смо ми данас.“ 
Дјевојчица Милица Петровић је примила кључ града од 
градоначелника и она ће током Дјечије недеље били гра-

доначелница. Милица је „поручила“ да ће се трудити да 
дјеца добију још један вртић, да малишани из другог објек-
та „Наше радости“ добију кутак напољу, као и да купи мно-
штво играчака.
Директор вртића „Наша радост“ Вукомир Станковић изра-
зио је задовољство оним што Градска управа чини за ову 
установу и дјецу. 

„Наравно, никада није довољно када су дјеца у питању, 
увијек треба тражити могућност више да би услови били 
још бољи и у овом моменту приоритет нам је дјечије игра-
лиште за објекат у Б-блоковима. Желим се захвалити Град-
ској управи на свему што су урадили за ову дјецу, а мали-
шанима пожелити да ураде још више за ових седам дана. 
Нека им свака недеља буде дјечија, да увијек буду сретни 
и задовољни, да их мазимо и пазимо и да им живот свима 
буде безбрижан.“ 
Малишани Дјечијег вртића „Наша радост“ градоначелни-
ку су предали поклон који су израдили са својим васпи-
тачима, а они су, од својих домаћина добили слаткише и 
балоне. 

06.10.2021.
ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАДЕ О ГРАЂАНСКОМ АКТИВИЗМУ 
У Зворнику је одржана радионица за младе на тему Грађански активизам коју је 
организовала Градска управа у сарадњи са „Коалицијом за позитиван Зворник“ 
и Мисијом ОЕБС-а у БиХ.
Циљ оваквих активности је да подстакне младе људе да се у својој локалној зајед-
ници почну активније бавити темама које су од интереса за младе, али и за све 
грађане. Више од 20 ученика двије зворничке средње школе учествовало је у 
радионици.

06.10.2021.
ГРАДСКИ ЦРВЕНИ КРСТ У ДЈЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ
Поклони за вишечлане породице, као и за дјецу у дјечијем вртићу „Наша радост“, 
часови у основним школама посвећeни дјечијим правима и подјела пригодног 
пропагандног материјала активности су које Градска организација Црвеног крста 
Зворник проводи у Дјечијој недељи, која се традиционално обиљежава у првој 
седмици октобра.
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13.10.2021. године

НАЧЕЛНИК ЦВИЈЕТИНОВИЋ ИСПРАЋЕН 
У ЗАСЛУЖЕНУ ПЕНЗИЈУ

Дугогодишњи начелник Одјељења за привреду и друштве-
не дјелатности Градске управе Зворник Милан Цвијетино-
вић 13. октобра испраћен је у пензију на свечаности упри-
личеној у кабинету градоначелника Зорана Стевановића и 
у присуству његових најближих сарадника.
Градоначелник је поручио да је Милан оставио значајан 
траг у Градској управи те да су многи од њега учили како 
да раде, дају најбоље резултате, али и како да се понашају 
у односу са странкама и колегама.
У кризним периодима за наш град и суграђане какви су 
били у вријеме поплава 2010. и 2014. године био је неко ко 
је својим несебичним радом помогао 
рјешавање новонасталих проблема и 
ситуације. Примао је странке, свакога 
саслушао и настојао да му помогне, 
био пун разумијевања за раднике 
који су, захваљујући његовом бога-
том радном и животном искуству, 
увијек од њега могли да добију добро-
намјерне савјете. Давао је приједлоге 
за унапређење рада, увео позитивне 
новине, припремао и водио рачуна 
да све прође како треба на манифе-
стацијама и другим догађајима из ре-
сора његовог одјељења. Изгарао је на 
послу, подједнако у радно вријеме и 
послије њега.
Изузетан сарадник на кога се градо-
начелник увијек могао ослонити, до-
бар шеф, успјешан руководилац, а 
прије свега добар човјек – ријечи су које најбоље описују 
Милана Цвијетиновића који је у општинској управи почео 
да ради у јулу 2007. године. Тешке здравствене проблеме 
доживио је 2018. године, а у заслужену пензију отишао 
је са мјеста стручни савјетник начелника за привреду и 
друштвене дјелатности.
У пријатној и ведрој атмосфери током свечаног испраћаја 
градоначелник му је пожелио срећне пензионерске дане и 
да сачува ведар дух који га је красио свих година. 
Милан Цвијетиновић у Градској управи Зворник радио 
је стално још више, давао је своје знање, искуство и стр-
пљење и странкама и колегама и постао узор који је тешко 
достижан. 
„Када вам дође пуно људи и већина од њих тражи посао, 
а ви, наравно, не можете свима да удовољите, морате 
дипломатски наступити како би они од вас ипак отишли 

задовољни. Морате им посветити пажњу, 
иако је било странака које су заслужиле и да 
будете нељубазни, али никад нисам био та-
кав,“ започиње разговор Милан. 
У Општину Зворник дошао је из Металног гдје је радио пу-
них 27 година.
Након завршеног факултета запослио се у Универзалу, 
како се Метално тада звало, 16. фебруара 1980, а године 
проведене у тој фирми остале су му у лијепом сјећању. То 
је његово прво запослење, када, како је рекао, постајете 
човјек, почињете да привређујете, имате економски осло-
нац, формирате породицу, стичете радне колеге.
Цвијетиновићево прво радно мјесто било је референт за 
образовање и развој кадрова, руководно мјесто у служ-
би за опште, правне и кадровске послове у оквиру радне 
заједнице. 

„Директор радне заједнице постао сам 1984. године, а ди-
ректор предузећа 1989. године. Тада смо имали 980 рад-
ника. Постизање фамозне цифре од 1000 радника стално 
је било актуелно. Ми смо годишње планове за запошља-
вање увијек испуњавали, имали смо разна занимања која 
су била потребна другим предузећима у Зворнику, тако да 
је Универзал словио за расадник зворничких кадрова, од 
квалификованих радника до факултетски образованих. 
Предузеће је било изузетно успјешно, а потврда тога је 
да смо 1989. године добили Повељу, годишње признање 
Привредне коморе Југославије за најуспјешније предузеће 
у металској индустрији.“
Долазак у Општину Зворник за њега је био, како каже, 
као да је пао с неба, јер била је то друга дјелатност, други 
систем рада и одлучивања у односу на то гдје је до тада 
радио. 
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„Првих шест мјесеци долазио сам раније на посао и остајао 
до 18:00, па и 19:00 часова и то и суботом. Морао сам у пр-
вим данима више да радим, да читам прописе, искуства тог 
посла, јер не смије ваш сарадник, референт, да зна више 
од вас, онда ви нисте руководилац. Он може у појединости-
ма да зна боље и то само у оном дијелу посла који он ради, 
али у гро плану не може,“ сматра Цвијетиновић.
Када су уводили неке нове ствари и процедуре у његовом 
одјељењу, онда је он заједно са сарадницима остајао и по-
слије радног времена, па и суботом. 
Већ 2008. године, као први у Републици Српској, на Цвије-
тиновићеву иницијативу уведено је оснивање предузет-
ничке радње за један дан.
„Градоначелник, тада начелник општине, Зоран Стевано-
вић пита ме једном, мало изнервиран, зашто нека стран-
ка није добила рјешење за оснивање радње, а предао је 
захтјев прије 25 дана. Пита ме колики је рок и може ли се 
то завршити за 10 дана, а ја кажем може за један дан, али 
да ми за то требају млађи радници. Тако је и урађено. За-
иста је било лијепо да подносилац захтјева, док оде и по-
пије кафу, највише за сат и по, добије рјешење, то је било 
нарочито битно за грађане који су живјели изван градског 
језгра, из Пилице, Локања, Козлука, Дрињаче, да не долазе 
три пута, губе вријеме, а и троше новац за превоз.“
Још једна новина уведена је 2009. године када је предло-
жено укидање таксе и накнаде за отварање предузетничке 
радње први пут.
„Градоначелник је и то прихватио водећи се интересима 
грађана и са жељом да им што више побошља услове за 
привређивање. Нису то биле неке паре за буџет, а грађани-
ма је значило да не плате те таксе и накнаде које су износи-

ле од 150 до 250 КМ. Тиме смо 
подстакли и запошљавање.“
За поплаве из маја 2014. го-
дине истиче да су биле мучне 
јер су нанијеле велике штете 
грађанима и привреди.
„Добио сам задатак да фор-
мирам комисије за процјене 
штета у домаћинствима, пре-
дузећима и другом. Било их 
је седам и осма централна. Е 
тада смо радили 46 дана сваки 
дан, продужено радно врије-
ме и двије ноћи цијеле. Чудно 
је било што смо током тог пе-
риода знали који је датум, али 
нисмо знали који је дан. То је 
био тежак период, јер су по-
плаве изазвале велике штете, 
а нисмо били у могућности да 

сву штету одмах надокнадимо.“
Како додаје, странке није наручивао, али су оне долазиле 
јер је био на челу одјељења које је покривало неколико 
области. 
„Имате 64 удружења грађана чији су представници долази-
ли са захтјевима, приједлозима, са некима су заједно ор-
ганизоване манифестације, а долазили су и пољопривред-
ници и други грађани.“
Узајамно поштовање са градоначелником и осталим са-
радницима, красило је Миланов рад. Волио је да се наша-
ли, када је највећи стрес да мало опусти ситуацију, али је 
посао морао да се уради. Додаје и да није било случајева 
да се странке жале на његове сараднике.
Начелник Цвијетиновић је сваком послу озбиљно и про-
фесионално прилазио, све је пажљиво анализирао, про-
блеме рјешавао. Био је потпуно посвећен раду и како каже 
велики до неба онда када заврши важан посао.
 „Могу се похвалити да сам био судионик неких капитал-
них инвестиција, догађаја, дешавања, као што је изградња 
двије потпуно нове деветогодишње школе у Каракају и у 
Брањеву, изградња фискултурних сала у ОШ „Десанка Мак-
симовић“ у Челопеку, у СШЦ „Петар Кочић“ и подручној шко-
ли на Брањеву, изградња Дома омладине, успостављање 
противградне заштите на територији цијеле општине са 10 
противградних станица. Било је и других лијепих тренута-
ка. Рецимо када смо заједно покренули иницијативу да се 
јавно промовишу и награде на годишњим скуповима нај-
бољи ученици основних и средњих школа.“
Милан је истакао да ће му у лијепом сјећању остати године 
проведене у Градској управи и да је веома захвалан на од-
носу који је имао и пријатељствима која је стекао.
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07.10.2021.
ГРАД ОБЕЗБИЈЕДИО АУТО СЈЕДИШТА 
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Града Зворника Дарко 
Стефановић уручио је осам ауто сједишта за дјецу градским удружењима „Дје-
чија нада“, „Окриље“ и „Наши анђели“, чиме се жели указати на важност без-
бједности најмлађих у саобраћају и најосјетљивијих категорија какве су оне које 
окупљају ова три удружења. 

Прије уручења ауто сједишта за дјецу приказан је едукативни филм о томе како 
их правилно изабрати, како исправно користити и са другим важним савјетима.

08.10.2021.
ПОЧИЊЕ ГРЕЈНА СЕЗОНА У ЗВОРНИКУ 
Због пада дневних температура предузеће А.Д. „Зворник стан“ одлучило је да 
грејну сезону 2021/22 године почне седам дана раније.
„Зворник стан“ има 1.650 корисника централног гријања, од чега је 1.550 станова, 
око 100 пословних објеката, а сви добијају топлотну енергију путем три рејонске 
котларнице. Грејна сезона траје до 15. априла 2022. године. 

15.10.2021. године

ЗВОРНИК ОТВОРЕН ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

„Зворник је у овој години учинио додатни напредак када је 
добијен Сертификат повољног пословог окружења (БФЦ) 
и када су многе процедуре за потенцијалне инвеститоре 
поједностављене,“ рекао је градоначелник Зворника Зо-
ран Стевановић након састанка са извршном директори-
цом Вијећа страних инвеститора Сањом Миовчић.
Вијеће страних инвеститора – ВСИ (Foreign Investors Council 
– FIC) је непрофитна пословна асоцијација основана 2006. 
године која представља интересе страних инвеститора 
присутних у Босни и Херцеговини. Асоцијација окупља 
70 највећих регионалних и интернационалних компанија 
које су до сада инвестирале у БиХ више од девет милијар-
ди КМ, те запошљавају више од 20.000 грађана Босне и 
Херцеговине. Чланице ВСИ долазе из различитих секто-
ра: прерађивачка индустрија, рударство, грађевинарство, 
енергија, трговина, информационе технологије, правне и 
финансијске услуге, телекомуникације, производња хране 
и пића и многи други.
На састанку је разговарано о могућностима инвестирања у 
граду Зворнику, сарадњи са постојећим инвеститорима, те 
актуелним инвестиционим пројектима.
Посебна тема састанка била је иницијатива отварања сло-
бодне зоне на подручију града Зворника, која због близи-
не границе са Републиком Србијом има одличан потен-
цијал за олакшан спољно-трговински промет, а тиме би се 
омогућило отварање нових радних мјеста у овом граду.

Директорица Вијећа страних инвестито-
ра, госпођа Миовчић истакла је да би успо-
стављање и унапређење режима слободних 
зона у Републици Српској довело и до повећања 
износа директних страних инвестиција.

„Слободне зоне као интегрални дио спољно-трговинске 
политике представљају изузетан механизам за привла-
чење страних инвестиција. Искуства из региона Западног 
Балкана показују да слободне зоне привлаче значајан број 
страних инвеститора који тренутно играју важну улогу у 
економијама ових земаља,“ рекла је Миовчић.
Након одржаног састанка делегација је посјетила швај-
царску компанију „Зеохем“ која је 2018. године у Зворнику 
отворила фабрику и покренула производњу за прераду 
зеолита и хроматографских гелова. У реализацију ове ин-
вестиције уложено је више од девет милиона швајцарских 
франака.
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21.10.2021.

ОБУКА О ПИСАЊУ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА 

Развојна агенција Републике Српске реализује четвородневну обуку у Зворнику о 
инструментима за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката 
за учеснике са подручја Зворника, Осмака, Власенице и Милића. 

Полазници раде на конкретним пројектним приједлозима, на развијању пројект-
ног приједлога, логичкој матрици и буџету пројекта. 

18.09.2021.
У ТОКУ ИЗРАДА ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА ЗВОРНИКА 

У Градској управи Зворник презентовано је до које фазе се стигло са израдом 
Географско информационог система (ГИС) Града Зворника, односно паметних 
мапа. Презентацију је одржала фирма „АјКу Центар“ из Бијељине која израђује 
и имплементира ГИС. 

Географски информациони систем садржи податке који се односе на регула-
ционе планове, катастарске парцеле, такође значајне туристичке дестинације, 
локације индустријских постројења, налазишта минералних сировина и изво-
ришта минералних вода, локације дивљих депонија, ловна и риболовна под-
ручја и друго.
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11.10.2021.
КАМПАЊА „НИЈЕ СВАКИ ИНВАЛИДИТЕТ ВИДИЉИВ“ 
Градска управа Зворник подржала је кампању зворничког 
удружења „Дјечија нада“ под називом „Није сваки инвали-
дитет видљив“ те ће у наредном периоду предност у свом 
раду давати странкама које буду носиле траку са сунцокре-
тима.
Поред инвалидних лица, трудница, мајки са малом дјецом и 
старих особа, предност у Градској управи од данас ће имати 
и особе са невидљивим сметњама.

12.10.2021.
ПРЕДАВАЊЕ О ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
Њемачка хуманитарна организација „АСБ“ и Град Зворник 
реализују пројекат „ Директна социо-економска помоћ изу-
зетно угроженим породицама у локалним заједницама у БиХ 
за 2021. годину“ у оквиру којег је 10 корисника предложених 
од стране Центра за социјални рад Зворник и изабраних од 
стране имплементатора добило пластенике. 
За њих је организована стручна обука о томе шта и како тре-
ба узгајати у оквиру затвореног простора, односно пласте-
ника и како могу остварити најбоље производне резултате.
Пројекат финансирају Савезно министарство спољних по-
слова Њемачке и Град Зворник.
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17.10.2021. године

ПЛАНИНАРСКИ ПОХОД „ЈЕРИНИНОМ СТАЗОМ 
СТРАСТИ“

Планинарско еколошко удружење „Корак“ у сарадњи са 
градском Туристичком организацијом и под покровитељ-
ством Града Зворника окупило је више од 130 учесника 
планинарског похода „Јеринином стазом страсти“ која 
води од градске капије до средњевјековног Ђурђев Града.
Стаза која обилује лијепим видиковцима дуга је 800 ме-
тара. Поред Јеринине стазе страсти, за учеснике који нису 
били спремни за изазове које она нуди организована је 
шетња и другом стазом са блажим успоном. На циљу Јери-
нине стазе страсти представник ПЕУ „Корак“ Зоран Смиља-
нић захвалио се учесницима јер су били дисциплиновани 
и пажљиво пратили сва упутства која су добили прије стар-
та, док је Туристичка организација међу зидинама горњег 
града одржала и предавање о историји зворничке тврђаве. 
Поред планинара из два зворничка удружења „Корак“ и 
„Младост“ стазом су прошли и планинари из друштава из 
Хан Пијеска, Власенице, Братунца, Бијељине, Шапца, Лопа-
ра, као и грађани из Зворника и Малог Зворника.
Директор Туристичке организације Ивана Ђокић Милано-
вић истакла је да је угошћено доста планинара како би се 
промовисала „Јеринина стаза страсти“ која је од великог 
туристичког значаја за град Зворник, као и да је у овој 
фази припремљена само за најискусније планинаре и 
грађане који воле изазове.
„У наредном периоду у сарадњи са Градском управом она 
ће бити уређена и припремљена за све посјетиоце који 
желе да се овом стазом попну до средњевјековне тврђаве 
која је национални споменик.“
Смиљанић је нагласио да стаза није дуга, али је захтјевна 
и адреналинска, јер тражи савладавање успона са полазне 
тачке која се налази на 140 метара надморске висине па 
све до 420 метара надморске висина на којој се налази 
Ђурђев Град.
Претходно су, крајем августа, чланови „Корака“ уз подрш-
ку Градске управе Зворник, очистили од растиња, шибља и 
грања Јеринину стазу страсти. Иако је температура ваздуха 
била висока планинари Зоран Смиљанић, Максо Милоше-
вић и Миодраг Мијатовић посвећено и упорно прионули су 
послу и очистили стазу, прилазне путеве и градску капију. 
Дали су нови изглед овом дијелу града, а стазу оспособили 
за шетњу. 
Јеринина стаза страсти, осим што је у предивној природи 
и нуди дивне видиковце, с обзиром да води кроз средње-
вијековне грађевине, буди и машту - како се то некада гра-
дило, ко је градио, какве приче чувају ти остаци... 
„Јединствен је доживљај за све љубитеље природе и исто-

рије који ходајући овом стазом тајновитог карактера дола-
зе до старих, али добро очуваних зидина зворничке тврђа-
ве које, са друге стране, свједоче о важним историјским 
догађајима – рекла је директор Туристичке организације 
града Зворника Ивана Ђокић Милановић. 
 „Јеринина стаза страсти“ име је добила по легенди о 
проклетој Јерини која је заводила младе јунаке из своје 
пратње, а затим их ноћу бацала кроз тајна врата с највише 
куле у Дрину, да би се без свједока сачувале тајне ноћног 
живота. Ово је висинска стаза и има рекреативни значај. 
Представља спој историје, занимљивих легенди, авантуре, 
пјешачења и планинарења. На њој је свакако најатрактив-
нија Донжон кула, висока 20 м, рађена у романском стилу 
и туристички је интересантна јер је то мјесто одакле је про-
клета Јерина, по легенди, бацала младе јунаке.
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22.10.2021. године

УРУЧЕНА ПОСТХУМНА ОДЛИКОВАЊА ПОРОДИ-
ЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ВРС

Изасланик предсједника Републике Српске Слободан 
Жупљанин уручио је у Зворнику постхумна одликовања 
породицама погинулих бораца Војске Републике Српске 
са подручја Зворника, Власенице и Братунца. 
Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић, пово-
дом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске и 15. 
септембра, Дана погинулих и несталих у одбрамбено-отаџ-
бинском рату Републике Српске, у 2021. години постхумно 
је одликовала Медаљом заслуга за народ 396 погинулих 
бораца Војске Републике Српске од којих су 12 из Зворни-
ка и по два из Власенице и Братунца.
Изасланик предсједника Републике Слободан Жупљанин 
рекао је да на овај начин Република Српска жели још јед-
ном да укаже своје поштовање, прије свега тим породи-
цама и да укаже на значај жртве коју су њихови најмилији 
дали у борби за стварање и очување Српске.

Начелник Одјељења за борачко инвалидску заштиту 
Жељко Смиљанић поручио је да ће Град Зворник и у на-
редном периоду, као и до сада, пружати подршку породи-
цама погинулих бораца и ратним војним инвалидима кроз 
различите пројекте.
Отац погинулог борца Петко Ђукић из Китовница захвалио 
се на постхумном одликовању, рекавши да тако држава 
показује своје поштовање. 

25.10.2021.

ГРАД ЗВОРНИК ДИО ПРОЈЕКТА „CIRCULA MARE“

Њемачко друштво за међународну сарадњу (ГИЗ) одабрало је градове Зворник и 
Горажде за реализацију пројекта „Морски круг“ (Circula Mare). 

Циљ овог регионалног пројекта је истраживање и анализа стања у области 
управљања отпадом и његове количине, а с циљем спровођења мјера у будућ-
ности које ће довести до смањења плутајућег пластичног отпада у сливу ријека 
Дрине и Саве.

05.11.2021.
ОДРЖАНА ВЈЕЖБА „СИСТЕМ 2021“

Припадници Службе цивилне заштите Града Зворника и Градска организација 
Црвеног крста Зворник учествовали су у Оперативно-тактичкој вјежби субјеката 
и система заштите и спасавања у Србији “Систем 2021”.

Вјежба, чији је циљ да се покажу опремљеност, обученост и спремност за адеква-
тан одговор у случају природне непогоде и катастрофе, реализована је истовре-
мено у 50 градова и општина Србије и у Зворнику на обали Дрине и на самој 
ријеци узводно од шепачког моста.

05.11.2021.

НАЦРТ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

Члановима радне групе представљен је Нацрт плана управљања отпадом са сту-
дијом изводљивости за еколошки прихватљиво управљање отпадом и логистику 
за град Зворник, који је дио пројекта „Покретање финансирања животне средине 
у сврху ниско-карбонског урбаног развоја“ (УРБАНЛЕД).
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03.11.2021. године

ПРИЈЕМ ЗА ВИЦЕШАМПИОНА СВИЈЕТА У 
КИК-БОКСУ НИКОЛУ ДРОБЊАКА 

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић честитао је 
кик-боксеру Николи Дробњаку освајање сребрне медаље 
на Свјетском првенству. 
На пријему организованом у част нашег суграђанина који 
је вицешампион свијета у спорту којим се бави, градона-
челник је истакао да он није само успјешан у кик-боксу 
него и у другим животним областима.
„Николу познајем већ 7,8 година, ради се о младом човје-
ку који у свом животу ништа није запоставио, он је неко 
на кога требају да се угледају млади људи и млади спорти-
сти, да иду путем који је он трасирао за себе. У име Града 
Зворника и своје лично честитам му на свим постигнутим 
резултатима, а нарочито на овом последњем. Град Звор-
ник ће увијек стати уз њега, буде ли прилике да учествује 
на Олимпијским играма и ту ћемо се потрудити да му обе-
збиједимо довољно средстава да може квалитетно и адек-
ватно да се припреми.“ 
Дробњак је рекао да се 12 година бави кик-боксом и да му 
је ово највећи успјех до сада.
„Последње Свјетско првенство било је у Италији, органи-
зација WAKO је највећа и најмасовнија кик-бокс органи-
зација на свијету и једина призната од стране Олимпијског 
комитета. Успјех је велики пошто сам ја већ сениор у овом 
спорту и да први пут постанете вицешампион свијета је по 
мени равно сензацији јер кик-бокс није једино чиме се ја 
бавим у животу, ту је породица, ту је посао, у тренутку кад 

сам студирао био је ту и факултет. Зато је ова 
сребрна медаља за мене позлаћена, јер сам 
се борио са професионалцима, људима који 
живе од тог спорта, а ја с друге стране, имам 
друге ствари у животу које нисам запоставио.“
Говорећи о плановима Дробњак је рекао да ће учинити све 
што је до њега да оде на Олимпијаду. „Није све до мене, 
постоје двије дисциплине које вагају да ли ће та моја дис-
циплина у којој сам вицешампион – „лоу кик“ или друга 
„К1“ бити на олимпијским играма. Од тога ће зависити да 

ли ћу покушати да одем, а ја ћу дати све од себе да кренем 
на пут ка томе.“ 
Он је нагласио да, што се тиче подршке његовом раду од 
стране Града, она никада није изостала. Поручио је да је 
Зворник његов град који му је пружио оно што му је нео-
пходно за рад како би био конкурентан на спортском тр-
жишту, али и у професионалном животу.

03.11.2021. године

ПОМОЋ ИЗ СРБИЈЕ ЗА НАСТАВАК 
ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ У ЗВОРНИКУ

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић изразио је 
још једном захвалност, прије свега Србијагасу, на разу-
мијевању које су показали за грађане преко ријеке Дри-
не и што су од количина гаса које су увезли из Мађарске 
обезбједили педесетак хиљада кубика на дневном нивоу 
како би функционисала фабрика глинице и наша градска 
топлана. До прекида испоруке гаса дошло је 01. новембра 
због квара на гасоводу у Бугарској.
„Практично смо уз њихову помоћ и наравно уз озбиљну 
енергију Гас Рес-а и, да кажемо и људи из Зворник стана 
одржали континуитет у гријању наших објеката, прије све-
га школских, болнице, вртића, свега што је неопходно за 
нормално одвијање живота. У једном тренутку помислили 

смо да треба обуставити наставу на дан-два, но када смо 
добили интервентне количине гаса до тога није дошло 
тако да раде и школе, вртићи, Болница, а и станови пове-
зани на градску топлану су топли. Још једном захвалност 
свима који су дали свој допринос.“



64

08.11.2021. године

ФК „ЈЕДИНСТВО“ ИЗ РОЋЕВИЋА ОБИЉЕЖИО 
ПОЛА ВИЈЕКА ПОСТОЈАЊА
 
Фудбалски клуб „Јединство“ из Роћевића код Зворника 
свечано је обиљежио 50 година постојања у присуству 
својих ветерана, ветерана Фудбалског клуба „Црвена звез-
да“ из Београда, најстаријих навијача, љубитеља овог клу-
ба, те других гостију. 
Ветерани роћевићког клуба и „Црвене звезде“ одиграли 
су пријатељску утакмицу која је завршена резултатом 2:2. 
„Јединство“ и Роћевић угостили су Звездине легенде Ми-
лоша Шестића, Неђу Милосављевића,Здравка Боровницу, 
који су истакли да се на овакве позиве увијек одазивају, а 
поготово у Републици Српској. Они су рекли да им је част 
што су промотери Црвене Звезде, те да током 
оваквих догађаја дјеца од њих могу много 
научити, како о спорту тако и о фер плеју 
у животу.
Поводом 50 година фудбалског клуба 
„Јединство“ додјељена су и посебна 
признања.
Златну плакету добили су: 
Александар Писић, Милан 
(Цвике) Станојевић, Мирко 
Милошевић, Бранислав Јовић, 
Стево Савић, Милорад Писић и 
Радо Писић. 
Златна плакета и ретро дрес уручена је и градоначел-
нику Зворника Зорану Стевановићу за велику подршку 
клубу у протекле двије деценије, а који је и сам својеврем-
но носио зелено-бијели дрес у јуниорској секцији „Једин-
ства“.
Постхумно Златна плакета је додијељена и Благи Јовићу, 
Митру Писићу, Милораду Јовићу, те играчима погинулим у 
протеклом одбрамбено-отаџбинском рату Зорану Томићу, 
Бранку Трифковићу и Сави Стјепановићу.
Сребрену плакету добили су Град Зворник, Фудбалски са-
вез Републике Српске, Подручни фудбалски савез Бијељи-
на и Градски фудбалски савез.
Сребрна и Бронзана плакета уручена је и другим заслуж-
ним појединцима, док су захвалнице уручене спонзорима 
и пријатељима клуба.
Овом приликом и ФК „Јединство“ добио је Златну плакету 
Подручног фудбалског савеза Бијељина коју је предсјед-
нику клуба Александру Писићу уручио Радика Марић.
Александар Писић је између осталог истакао да је историј-
ски успјех остварен 2002. године када је Јединство ушло у 
Другу лигу и са успјехом играло три друголигашке сезоне. 
На прослави су били присутни бројни свједоци историје 

Јединства, легенде клуба, играчи који су припадали пр-
вим генерацијама које су наступале за Јединство, чланови 
Управе, вриједни спортски радници.
Предсједник Организационог одбора Зоран Стевановић 
нагласио је да је ово значајан и велики датум у историји и 
Роћевића и окружења и града Зворника. 
„Педесет година је озбиљан временски период, ја памтим 
прву екипу и прве утакмице,све утакице сам гледао из тог 
времена. Није фудбалски клуб само утамица у оних 90 
минута, много је обавеза, труда, ако хоћете и новаца по-
требно да се дође до саме утакмице. О тим људима желим 
да сви водимо рачуна, да им покажемо више поштовања, 
који за сатисфакцију немају ништа осим што њихов клуб 
игра утакмицу и што помажу своје село.“
Додао је и да Град Зворник годинама улаже у спортску 
инфраструктуру, те да данас постоји бар пет сеоских ста-

диона који испуњавају услове да се на њима 
играју озбиљне утакмице, који имају врло 

квалитетне свлачионице са топлом водом, 
са врло квалитетним травњацима, огра-
дама, трибинама.
Стевановић је честитао ФК „Јединство“, 

те се захвалио организационом 
одбору и свима онима који су 

носили дрес овог клуба.
Славко Бојанић, некадашњи 

фудбалер Јединства захвалио се 
на признању додавши да им је још 

драже виђење након 50 година. Милан 
Ц. Станојевић рекао је да је имао срећу да му је повје-

рено да у два наврата води клуб те да је то нешто посебно, 
јер је вријеме проводио са људима посебног духа. 
Током прославе у име Фудбалског савеза Републике 
Српске обратио се генерални секретар Огњен Ваљић који 
је рекао да му је част и задовољство да присуствује зеле-
но-бијелој вечери.
„Сваки клуб нам пуно значи, посебно овако мали и орга-
низовани. Знам да вам Подручни фудбалски савез Бијељи-
на и ваш градски Фудбалски савез помажу, а наравно и 
Фудбалски савез Републике Српске свакако вам стоји на 
располагању за било какву помоћ. Педесет година је зна-
чајан јубилеј и значи нам да опстанете још најмање толи-
ко, а ми ћемо сигурно бити ту за вас – рекао је Ваљић. 
Јединство се пробијало из Општинске лиге Зворник. Пут их 
је водио до Међуопштинске лиге Зворник, Подручне лиге, 
Групне и Међуопштинске лиге Тузла, Треће лиге, па све 
до Друге лиге Републике Српске, уједно и највећег успје-
ха клуба. Мјесне заједнице Роћевић и Пађине, заједно су 
живјеле, а и живјеће за Јединство. 
Јединство је три пута освајало пехар у такмичењу за Куп 
Зворника, а у сезони 1998/99. године, и један од највећих 
успјеха клуба, играње у четвртфиналу Купа Републике 
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Српске.Током пет деценија постојања, дрес Јединства је 
обукло око 350 играча, највећи број из Роћевића и Пађи-
на, док је са стране наступало 143 играча. 

На почетку обиљежавања јубилеја у просторијама клуба 
потомци су открили спомен плочу посвећену тројици фуд-
балера који су погинули у отаџбинском рату.
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ПОЗИВ ЗА МЛАДЕ ИЗ ЗВОРНИКА 

Млади Зворничани узраста од 13 до 19 година имају прилику до 13. децембра да 
се пријаве за eUPSHIFT онлајн радионицу и освоје новчане награде од 3.000 КМ. 

Тимови састављени од троје до петоро младих који у својим локалним заједни-
цама уоче неки проблем, уз подршку ментора и тренера, учиће како да осмисле 
рјешење проблема и такмичиће се за новчане награде које ће им помоћи да 
реализују своја рјешења.

Пету eUPSHIFT радионицу у БиХ имплементира Хуманитарна организација “Genesis Project” у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у БиХ кроз 
пројекат “Јачање здравствене и социјалне заштите у БиХ у одговору на Ковид-19” уз финансијску подршку УСАИД-а у БиХ.

09.11.2021.

НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 

На сједници Савјета за образовање и запошљавање града Зворника презентован 
је Нацрт акционог плана образовања и запошљавања града Зворника за период 
2021-2023. година који је израђен у оквиру пројекта подршке развоју предузет-
ништва који се реализује у сарадњи са Инвестицијском фондацијом "Импакт". 

Акциони план представља смјерницу за дјеловање надлежних институција с 
циљем рјешавања питања незапослености и проблема неусклађености образов-
ног система са потребама на локалном тржишту рада.
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15.11.2021. године

ГРАД ЗВОРНИК ДИО ПРОМОЦИЈЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ МОГУЋНОСТИ 
ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У Градској управи Зворник одржан је састанак на коме 
је представник Инвестиционо-развојне банке Републике 
Српске упознао замјеника градоначелника Бојана Ивано-
вића о активностима које спроводе у циљу промоције ин-
вестиционих могућности на подручју локалних заједница и 
привлачења страних инвеститора.
Небојша Гргић из ИРБ РС појаснио је да ће прикупљени 
подаци о пословним зонама, инвестиционим локацијама, 
природним ресурсима, транспортној инфраструктури, ло-
калним таксама, накнадама, субвенцијама и олакшицама 
и свему ономе што може бити важно бити обједињено на 
интернет страници ИРБРС-а и лако доступни потенцијал-
ним инвеститорима.
Циљ активности је база података за комплетну Републику 

Српску која ће се редовно ажурирати, а која треба бити 
завршена у наредном периоду. 
На састанку је речено да Град Зворник успјешно сарађује 
са свим институцијама које се баве промоцијом инвести-
ционих потенцијала, односно привлачењем страних ин-
веститора. Град Зворник има много тога да понуди, а са-
радња са ИРБ-ом представља нови канал комуникације ка 
инвеститорима.

24.11.2021. године

ПОДРШКА БОКСЕРСКОМ КЛУБУ „ОБИЛИЋ“

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивано-
вић угостио је предсједника Боксерског савеза 
Србије Ненада Боровчанина, предсједника 
зворничког Боксерског клуба „Обилић“ Сла-
вена Ристића и тренера Мирка Ждрала. 
На састанку се разговарало о актуелној 
ситуацији у овом клубу, предстојећим 
великим такмичењима, као и о 
обезбјеђивању већих средстава 
у циљу подршке његовом раду и 
шампионкама које је клуб изње-
дрио. 
„Обилић је наш клуб који у 
задње вријеме биљежи значај-
не резултате који говоре о озбиљно-
сти рада, да то није на аматерском, 
него на много вишем нивоу. Град Звор-
ник издваја значајна средства за спорт-
ске колективе, па тако и за „Обилић“, а 
настојаћемо да их додатно помогнемо, 
јер очекујемо да врло брзо у наш град 
стигне још нека европска или олим-
пијска медаља“, рекао је Ивановић. 
Боровчанин је истакао да овај бок-
серски клуб има дјевојке које су 
олимпијске наде боксерског спорта.

„И Сара Ћирковић и Драгана Јовановић су девојке које 
су својим резултатима и победама у рингу доказале да у 
њих вреди улагати, да је то будућност не само зворничког, 
него уопште српског спорта и да ће многима помрсити кон-
це у европским и светским ринговима на предстојећим 

првенствима. Ја се искрено надам да ће обе узети злато 
на олимпијским играма у Паризу уколико их будемо 

подржавали и правилно улагали у њих.“
Ристић, који је већински власник компаније Тех-

нички ремонт Братунац, рекао је да су се одувијек 
трудили да препознају таленте, те да је свако ула-
гање у спорт за њих улагање у будућност. Ждра-
ло се захвалио свима који су уз Боксерски клуб 
„Обилић“ и изразио наду да ће у будућности 
још више моћи да допринесу спорту у Репу-

блици Српској и Србији.“
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30.11.2021. године

ОДРЖАНА 7. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИКА

Скупштина града Зворник усвојила је Нацрт ребаланса 
буџета за 2021. годину у износу од 36.812.000 КМ, а раз-
лози су промјена у структури издатака односно расхода и 
повећање прихода за 1.200.000 КМ.
Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да се 
то повећање мора распоредити на расходовној страни. 
Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић најавио 
је да ће у наредном периоду бити спроведене јавне распа-
ве о нацрту ребаланса буџета, напоменувши да ће јавност 
правовремено бити информисана о датуму и времену 
одржавања. 
Усвојена је и Одлука о куповини пословног простора у 
Зворнику за потребе Центра за социјални рад корисне по-
вршине 509 квадратних метара по цијени од 1.449.514 КМ. 
Замјеник градоначелника је нагласио да ће се половина 
овог простора користити за дневни боравак дјеце са по-
себним потребама. 
„Свакодневно имамо 55 корисника Центра чије су просто-
рије у згради Основне школе „Свети Сава“. Међутим, оне 
нису адекватне за њихове потребе и одлучили смо се да 
им створимо боље услове – рекао је замјеник градоначел-
ника.
Одборници су прихватили и Информацију о стању у 
привреди и запошљавању града Зворника на дан 30. сеп-
тембра текуће године. На територији града послује 847 
предузетничких радњи што је за 53 радње више у односу 
на 31. децембар протекле године. Констатовано је да је у 
овој години евидентирано највеће повећање броја радњи 
за последњих неколико година. Начелник за привреду и 
друштвене дјелатности Дарко Стефановић истакао је и да 
Град Зворник спада у ред градова са највећом покривено-
шћу увоза извозом, јер је скоро два и по пута извоз већи од 

увоза. Информација садржи и податке о броју 
запослених и незапослених, броју пензионе-
ра, висини просјечне пензије. 
Одлуком о заштити изворишта „Ђевање“ која је такође да-
нас усвојена, утврђене су његове зоне санитарне заштите, 
величина и границе, мјере и режим заштите. Утврђивање 
зона санитарне заштите и заштитних мјера врши се у циљу 
заштите воде изворишта, са којег се врши снабдијевање 

потрошача на подручју града Зворника, од свих видова за-
гађења и штетних утицаја који могу неповољно дјеловати 
на хигијенску исправност воде за пиће или на издашност 
изворишта. 
На сједници су усвојени и Програм рада зимског одржа-
вања градских улица, тротоара, паркова, приградских 
насеља и локалних путева на подручју града Зворника за 
2022. годину, те Извјештај о успјеху ученика у прошлој и 
упису ученика у основним и средњим школама за школску 
2021/22 годину. 
Усвојене су и информације о стању водоснaбдјевања 
на подручју града Зворника, као и пружању других ко-
муналних услуга, стипендирању студената из градског 
буџета у школској 2020/21. години и о програмима рада 
Средњошколског центра „Петар Кочић“ и Техничког школ-
ског центра за 2021/22 школску годину.
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26.11.2021.

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

У организацији градског Црвеног крста у Зворнику одржано је Регионално так-
мичење из Програма упозоравања на опасности од мина под називом „Мисли 
мине“ на коме је најбоље знање показала екипа основне школе „Свети Сава“ 
Зворник.

Учествовале су и школе „Алекса Шантић“ Осмаци, „Вук Караџић“ Власеница и 
Прва основна школа Сребреница.
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ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „ПРВИ КАДАР“ 

У Зворнику је 29. и 30. новембра одржан 15. Међународни 
филмски фестивал документарног филма „Први кадар“. 
Свечано отварање било је у Дому омладине у оквиру чега 
је премијерно приказан филм „Келти“ редитељке Милице 
Томовић.

Поводом ове манифестације која се организује у Зворнику 
и Источном Сарајеву градоначелник Зворника Зоран Стева-
новић уприличио је пријем за екипу фестивала и специјал-
ног госта глумца Миодрага Микија Крстовића, лауреата 15. 
Првог кадра.

Градоначелник се захвалио гостима јер су одабрали Зворник 
за једног од домаћина 
ове манифестације.

„То је један од доказа 
да Зворник препо-
знаје културна деша-
вања и значајан дио 
буџетских средстава 
у току године издваја 
у том смјеру. Треба 
рећи да се наш Дом 
омладине у неком 
смислу самофинанси-
ра, захваљујући прије 
свега пројекцијама 
филмова и то таквим 
да у нашем биоско-
пу гледамо најновија 
остварења, одмах 
након пројекција у 
неким великим гра-
довима. Томе је допринос дала и Градска управа, али, прије 
свега, мислим да је одржавање Фестивала подстакло наше 
суграђане да посјећују биоскоп, упркос пандемијским мје-
рама које су на снази.“

Он се захвалио госту Микију Крстовићу кога смо гледали у 
познатим филмовима и серијама које су снимане у бившој 
југословенској кинематографији, а данас и у српској. Градо-
начелник је познатом глумцу уручио поклон у знак сјећања 
на посјету Зворнику.

Крстовић се захвалио, истакавши да осјећа велику радост, 
задовољство и понос. 

„Дивно је што овај фестивал постоји и срећан сам што сам 
на овом јубилеју.“ 

Умјетнички директор и селектор Фестивала Александра Ми-
трић-Штифанић истакла је да је едукација филмске публике 

једна од најзначајнијих мисија „Првог кадра“, не само кроз 
Фестивал, него и кроз филмски караван и бројне радионице 
које организују у Републици Српској. 

Фестивал у Зворнику почео је и прије званичног отварања, 
27. новембра, када је са радом кренула радионица аними-
раног филма у сарадњи са Студијом цртаног филма из Ниша 
и Сликарском радионицом „Палета“ из Зворника. У оквиру 
те едукације средњошколска публика имала је прилику да 
присуствује докмастеркласу проф. Драгана Елчића и едука-
тивним филмовима у продукцији „Застава филма“. У такми-
чарском програму било је 40 филмова у шест селекција, али 
и значајна остварења из области играног филма. 

Карте за премијерно приказивање филма „Келти“ поклон су 
Градске управе Зворник. 

Овогодишњи „Први кадар“ отворио је глумац Крстовић 
након што му је, по 
одлуци Савјета Фе-
стивала, директор 
Витомир Митрић 
уручио Плакету „Лик 
кнеза Павла Раде-
новића“ за трајање, 
несебичан допри-
нос и широк спектар 
различитих видова 
унапређивања екс-ју 
кинематографије до 
данас. 

Министарство про-
свјете и културе Ре-
публике Српске гене-
рални је покровитељ 
овогодишње манифе-
стације коју финанси-
ра свих досадашњих 

година. Савјет Фестивала донио је одлуку да се поводом 
јубилеја - 15 година ове манифестације Министарству до-
дијели Плакета „Лик кнеза Павла Раденовића“ за успјешно 
спровођење културне политике и стратешких циљева у де-
централизацији културе кроз подршку Фестивала и филмске 
умјетности у Српској како би културу учинили доступном ши-
рим слојевима друштва. 

Градоначелник Зоран Стевановић пожелио је добродошли-
цу гостима и љубитељима филма на четврти по реду „Први 
кадар“ у нашем граду. 

„Циљ подршке Зворника Фестивалу јесте да кроз активности 
„Првог кадра“допринесемо да се наша дјеца и наши млади 
људи окрену биоскопским пројекцијама. То је оно што сма-
трамо да је важно у њиховом развоју. Хвала вам што сте ве-
черас са нама и што смо сви заједно учинили све да биоскоп 
у нашем Дому омладине живи.“ 
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Свечаност отварања Фестивала увеличао је Дјечији хор Дома 
омладине „Звончићи“ под руководством Христијане Сандић. 

Крстовић је похвалио градску власт, појаснивши да не би 
било ни Фестивала, ни биоскопа, ни Дома омладине да она 
није одвојила средства из градског буџета, тако да једно без 
другог не може. Он је истакао да је за културу важно да по-
стоје овакви Фестивали, јер се захваљујући биоскопу и њима 
ствара публика и одржа-
ва култура.

Митрић-Штифанић је 
рекла да је Град Зворник 
већ четврту годину рав-
ноправан домаћин као и 
Источно Сарајево.

„Можемо рећи да је то 
мјесто где желимо да раз-
вијамо филмску умјет-
ност и културу. Оно што је 
важно, 15 година фести-
вала је 15 година борбе 
и великог ентузијазма 
али уз подршку Града 
Зворника, Министарства 
просвјете и општине 
Источног Сарајева дошли 
смо до овог јубиларног 
фестивала. Ми се водимо 
значајном мисијом, а то 
је ширење љубави према 
филму и повратак публи-
ке у биоскоп. Мислим да 
филмска остварења која 
доносимо сваке године 
доприносе томе, као и 
наша филмска школа Пр-
вог кадра.“

У оквиру вечери награђе-
них филмова уручене 
су награде "Печат кнеза 
Павла Раденовића" за 
најбољи кратки играни 
филм у селекцији кратке 
приче режисеру из Црне 
Горе Александру Вујо-
вићу за филм "Дуга" и Специјална награда „Двадесет пети 
фрејм“ за ТВ документарац „Генерал Светомир Ђукић“ реди-
тељима Огњену Ракчевићу и Милану Тодоровићу.

Након додјеле награда у зворничком Дому омладине прика-
зани су филмови "Дуга", "Плава граница" Ивана Милосавље-
вића, "Табу" Олге Косановић и "Мир наше Госпе" Владимира 
Перовића, док је филм „Генерал Светомир Ђукић“ пројек-

цију имао раније у току дана. 

Стручни жири радио је у саставу професор 
Драган Елчић, предсједник и чланови филмски 
критичар Дејан Дабић и режисер Игор М. Тохољ.

Елчић је рекао да је овај фестивал израстао у један од 
најзначајнијих филмских фестивала у региону, а успио се 

задржати и очувати и у 
вријеме пандемије, није 
прекинут континуитет и 
напротив, квалитет је на 
још израженијем нивоу. 

У оквиру Фестивала при-
казан је и Елчићев доку-
ментарни филм "Брани-
ли су небо отаџбине".

Према његовим рије-
чима, овај филм је за-
борављена прича о 134 
српска пилота који су 
почетком априла 1941. го-
дине херојски погинули, 
али се о њиховој жртви 
дуго није јавно говорило. 

Митрић-Штифанић је 
истакла да је Савјет ово-
годишњег фестивала до-
нио одлуку да у оба града, 
и Зворнику и Источном 
Сарајеву, буду организо-
ване вечери награђених 
филмова тако да ће на 
затварању фестивала у 
Источном Сарајеву бити 
додијељење и остале фе-
стивалске награде.

У Дому омладине одр-
жан је и Кидс Фест - из-
бор кратких анимираних 
филмова који су наста-
ли у продукцији Студија 
цртаног филма 98 Ниш, 
као и Продукцији Првог 
кадра, те најбоља оства-

рења Међународног фестивала анимираног филма „Кон-
стантинов златник“ Ниш. Публика је имала прилику да види 
и филмове које су направили најмлађи Зворничани у окви-
ру радионица анимираног филма Филмске школе.

Фестивал су подржали Град Зворник и општине Источно 
Ново Сарајево и Источна Илиџа. Филмску школу суфинанси-
ра Министарство културе и информисања Србије.
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07.12.2021. године
ГРАД ЗВОРНИК И ФОНДАЦИЈА ИМПАКТ - 
БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ 
ПЕТОРО ЗВОРНИЧАНА 

У Зворнику је у оквиру Импакт инкубатора пословних 
идеја одржана презентација најбоље оцијењених послов-
них идеја и за пет Зворничана бесповратно су додијељена 
средства у износу од по 5.000 КМ.
Ради се о дизајнерско-архитектонском студију, оживља-
вању старих заната, производњи накита, производњи 
меда и других пчелињих производа и узгоју воћа са фо-
кусом на разраду пословне идеје сушења воћа. Они су 
успјешно завршили обуку, те представили своје идеје ко-
мисији која је процијенила да су оне одрживе и адекватне 
за даљу подршку. 
Средства су добили Марина Арнаут Перић - МАП студио, 
Бојана Ковачевић - „БО-КО БРЕНД“, Радојка Савић - „Уни-
катни накит и декорације Тања“, Татјана Шурбат - „Пче-
ларство Сања“ и Српко Горанчић - „Комерцијално пољо-
привредно газдинство Радојка Савић”. 
Градоначелник Зворника Зоран Стевановић рекао је да 
је циљ активности које Град Зворник заједно са Инвести-
цијском фондацијом Импакт предузима у задњих неко-
лико мјесеци пружање помоћи суграђанима у разради и 
оживљавању њихових идеја како би се осамосталили и 
једног дана они и њихове породице живјели од тих послов-
них активности. 
„Ми смо увијек ту за све оне који подржавају овакве идеје 
и нарочито за све људе који живе у нашем граду, а имају 
пословне идеје које треба подстицати како би се преду-
зетништво развијало. Да смо учинили позитивне кораке 
говоре и подаци да је број регистрованих самосталних 
предузетничких радњи у нашем граду значајно већи у овој 
години него што је то било 2019, а нарочито 2020. године 
када смо имали ситуацију да су неки предузетници одлу-
чили да привремено одјаве радње због пандемије вируса 
корона.“

Мирела Омеровић испред фондације Импакт рекла је да је 
пет грађана Зворника који су у последњих годину дана или 
покренули властити бизнис или тек намјеравају да реги-
струју своје предузетничке дјелатности презентовало своје 
пословне идеје. 
„Овај програм реализујемо у сарадњи са Градском упра-
вом Зворник која је поред суфинансирања осигурала и 
простор и стручну и менторску подршку учесницима. Про-
грам се састоји од неколико корака, први је била предузет-
ничка обука гдје смо у последњих мјесец и по дана са учес-
ницима радили на разради њихових пословних планова и 
модела. Обезбиједићемо промотивну подршку за њихове 
производе и услуге, као и стручну подршку у складу са про-

цјењеним потребама. Посебно је битно нагласити да по-
стоји могућност умрежавања, сарадње, развоја тржишта.“ 
Бојана Ковачевић је дошла на идеју да региструје умјетнич-
ки занат који подразумијева традиционалне ручне радове, 
штрикање, плетење, хеклање, шивење. „Ту сам нашла шан-
су да као самостални предузетник успијем. Ова средства су 
ми значајна за почетак рада, односно за отварање радње.“ 
Програм се реализује уз подршку Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу. Укупна вриједност је 25.000 КМ од 
чега градски буџет учествује са 15.000 КМ, а фондација са 
10.000 КМ.

02.12.2021.
ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗВОРНИКА 
Зимско одржавање градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и ло-
калних путева на територији града Зворника на снази је од 1. новембра, према 
Програму за 2021. годину. Програмом су предвиђени приоритети чишћења по 
данима, а извођач врши одржавање по налогу и у координацији са овлаштеним 
представником Града. АД „Водовод и комуналије“ у оквиру својих радних задата-
ка, из уговора о одржавању чистоће у граду, у зимском периоду ангажује раднике 
на чишћењу снијега и леда са тротоара, степеништа, парковских стаза и паркинга 
и врши посипање сољу. У градском буџету за реализацију Програма зимског одр-
жавања планирано је 130.000 КМ.
Програмом рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији 
града Зворника за 2022. годину обухваћен је период од 1. јануара до 1. априла 2022. године и од 1. новембра до 31. децембра 2022. 
године. 
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07.12.2021. године

ВЕЛКА И ИГОР ГЕЛИЋ - МАЈКА И СИН ХРАБРОСТ

Од краја децембра 2018. године до јула 2021. године, три-
десеттрогодишњи Игор и његова мајка Велка прешли су 
дуг, тежак и неизвјестан пут борећи се за Игоров спас и 
оздрављење. Показало се да ништа није немогуће и да 
мајчинска љубав и пожртвованост за своје дијете немају 
границе. Потврдило се, исто тако, и да су свугдје око нас 
хумани и добри људи који нису остали нијеми на апеле за 
помоћ, јер је требало обезбиједити новац за операцију у 
Италији. 
На том путу помогли су многи добри људи, Игорове радне 
колеге из Касарне „Козара“ и Велкине из Градске управе 
Зворник. Огромну подршку имали су и имају од градона-
челника Зорана Стевановића и његовог замјеника Бојана 
Ивановића. Помогао је и Фонд здравственог осигурања. 
Сви су били уједињени да би коначно стигле добре вије-
сти-Игору је у Италији успјешно извршена некомпатибил-
на АБО трансплантација бубрега (крвне групе 0+ и Б+) 13. 
јула 2021. године. Донор је - мајка. 
А све је почело изненада, неочекивано, ненадано, као 
гром из ведра неба. Игору се живот преко ноћи промије-
нио у потпуности и он је од здравог младића завршио у по-
стељи усљед отказивања оба бубрега. Лијечен је најприје 
у Универзитетско клиничком центру у Бањалуци одакле 
је упућен на даље лијечење на Војно медецинску акаде-
мију у Београд. Отпуштен је уз установљену дијагнозу N185 
„Morbus renalis chronicus, gradus 5“ и живот је наставио ве-
зан за дијализу. Tрансплантација бубрега једини је начин 
лијечења за њега. Речено је да, нажалост, мајка и брат не 
могу бити донори због неподударања. Игоров отац преми-
нуо је девет година раније од посљедица можданог удара. 
За њега је једини излаз био да се овај оперативни захват 
обави у Падови у Италији за шта је у том моменту речено 
да треба издвојити 65.000 евра, мада је тај износ на крају 
био далеко већи. Тада је услиједио апел за помоћ, покре-
нут је и хуманитарни број и активирана је „машинерија“ 
коју чине добри, хумани људи. Напоредо са тим припрема-
ли су се за одлазак у Падову.
Велка је претраживала на интернету све о транспланта-
цији, гдје би и како њен син могао добити бубрег од каде-
веричног донора и дошла до сазнања да та могућност не 
постоји у Републици Српској, као ни државама у окружењу. 
У мејловима је прослиједила комплетну медицинску доку-
ментацију и упите здравственим установама у Француској, 
Аустрији, Хрватској, Србији, Италији, Турској, а одговор је 
увијек био негативан, јер није постојао уговор ни са јед-
ном поменутом државом. То их није поколебало. Претра-
живала је и да ли постоје друге могућности, да би на крају 
сазнала да у Италији и Турској раде замјенске транспланта-

ције, односно да она може некоме да да свој 
бубрег, како би њено дијете добило одгова-
рајући орган. 
„Ми смо урадили типизацију бубрега, то је лична карта бу-
брега, нажалост ништа се није подударало, нисмо ни иста 
крвна група. На итернету сам нашла шта је потребно од 
докумената, преводила сам уз помоћ гугл преводиоца и 
све то сам послала мејлом и у Падову и Истанбул. У суботу, 
4. децембра, напуниле су се три године од тада. Сјећам се, 
било је Ваведење Пресвете Богородице, ја се прекрстим и 
напишем да ја желим некоме да донирам свој бубрег да 
би мој син добио одговарајући. Рекла сам себи ко први 
одговори, тамо идемо. Тог 19. јануара 2020. године стиг-
ла нам је порука из Италије да му ја могу бити донор. И 
мојој срећи није било краја. Заказан нам је разговор за 14. 
фебруар. У Италији имају ту методу уз помоћ плазмафере-
зе - измјене крвне плазме уз уклањање антитијела и свих 
штетних твари, и тако одемо тамо, најприје на низ испити-
вања. Опција да му ја дам бубрег уз метод плазмаферезе 
је много ризичнија и дупло скупља, али другу опцију да ја 
дам бубрег некоме, а да Игор добије одговарајући, можда 
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никада не бисмо дочекали. Пристанемо на први метод, ура-
димо неке претраге и позову нас да урадимо типизацију. И 
20. маја 2020. године, када је због короне све било блоки-
рано, кад нико нигдје није могао изаћи ни из свог града, 
а камоли земље, ми смо отишли у Италију. Претходно сам 
писала мејлове министру унутрашњих послова Хрватске да 
ли можемо ући у Хрватску, словеначким надлежним орга-
нима и италијанској амбасади и сви су нам одобрили. Оде-
мо и урадимо крос меч, испитивање да ли се може урадити 
трансплантација. Након мјесец дана, колико се чекају ре-
зултати анализе, они нам пошаљу мејл и јаве да су Игорова 
антитјела 250, што је високо и ризично, али да није толико 
драстично да не могу да покушају трансплантацију.“ 
У међувремену пандемија короне се појачала и за њих је 
уследило ново разочарење. Обавијештени су да се транс-
плантација одлаже до даљњег. Потом слиједе мјесеци туге, 
очаја, неизвјесности. 
„Чим је у Србији објављено да почиње вакцинација, ми смо 
се одмах пријавили и 20. јануара мој син и ја смо прими-
ли вакцину. Кад смо се ревакцинисали, обавјестила сам 
докторицу, као и да смо све вријеме били здрави. Морала 
сам да се чувам од сваке врсте повреда, болести, јер би то 
све додатно одложило трансплантацију. Након седам дана 
обавијештени смо да можемо да наставимо са нашим про-
цесом. Затим је услиједило ново разочарење, Игорова ан-
титјела повишена су на 500, а требало је да се спусте на 
осам. Упозорени смо на висок ризик трансплантације у тим 
околностима. Иако свјесни ризика, пристали смо на захват. 
Послије тога имали смо разговор са члановима италијан-
ске етичке коморе из Рима. Једно од питања које ми је по-
стављено јесте зашто мој други син, који је млађи, није дао 
бубрег свом брату. Одговорила сам да не могу дозволити 
да моја оба сина буду животно угрожени. Рекли су ми да би 
тако свака мајка урадила и дали су нам одобрење.“ 
Услиједиле су припреме за одлазак у Италију предвиђен за 
10. јуни, мјесец дана прије термина за трансплантацију, јер 
је код Игора требало започети десензибилирајући третман 
који подразумијева уклањање антитијела из крви кроз по-
ступак који се зове афереза и инхибирање производње ан-
титијела против стране крвне групе. 
„Након завршеног третмана, вратили смо се кући јер је 
трансплантација заказана за 13. јул. Већ 4. јула били смо у 
Италији. Игор је одмах сутрадан примљен у болницу, а ја на-
кон седам дана. За то вријеме боравила сам у изнајмљеној 
соби у Падови. И ту почињу нове муке, јер су му за три-чети-
ри дана скинули антитјела на 130, а онда су почела да расту, 
иако је сваки дан по 20 сати био на апаратима и терапија-
ма. За седам дана је смршао осам килограма, био је све ис-
црпљенији. У суботу, пети дан у болници, он не може више 
ништа да узме у руке, сав је у завојима, медицинске сестре 
га чувају да не падне и није био заинтересован за храну. 
Кроз стакло ми је тихо рекао да неће бити трансплантације. 

Питала сам како неће, а он ми је одговорио да су сви љека-
ри заједно са директором потврдили да је немогуће јер су 
после пет плазмафереза његова антијела порасла на 150 
и расту и даље, окренуло се све контра. То је за мене био 
невиђен и неочекиван шок, али сам била свјесна да ја не 
смијем поклекнути, због њега. Смогла сам снаге, и, ни сама 
не знам како, рекла да није све изгубљено и запитала сам 
га гледаш ли ти утакмице, па знаш кад у задњој секунди дају 
го и ураде немогуће, тако и ми, имамо још два дана. Њега 
су одвеле сестре, а ја сам наглас почела да плачем, плачући 
сам ишла и кроз Падову до стана. Ту ноћ сам се молила богу, 
а чим је свануло почела сам да гледам у телефон, пратила 

да ли је Игор на мрежи, јер знам да кад није то значи да су 
га опет негдје одвели на неки третман. Касно поподне сам 
му написала питање могу ли доћи да му донесем да једе, он 
је одговорио да могу. Када сам стигла видим да је он мало 
другачији и онда ми каже да су му ујутро извадили налаз 
на антитјела и да су у 11 сати дошли сви доктори из транс-
плантационог тима да му кажу да се ноћас десило чудо. Сат 
послије поноћи антитјела су престала да расту и они су му 
одмах дали друге лијекове да би их спустили, јер сад је већ 
било лако. Након тога сам у њиховом суду потписала да до-
бровољно дајем бубрег, таква је процедура.“ 
Сама, из мале собице у Падови, Велка се упутила у болницу 
на трансплантацију. 
„Игора сам само видјела на пет минута, обоје су нас одве-
ли на припреме и прегледе. И даље још увијек ништа није 
сигурно. Око 12 сати пуно љекара је дошло код мене и ја 
сам знала да нешто није добро. Довели су преводиоца и 
питали ме зашто сам их обманула, зашто им нисам рекла 
за ангину пекторис и за тромбофилију. Ја сам им рекла за 
висок притисак, као и да сам оперисала очи, али нисам за 
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тромб који ми се откачио приликом те операције, јер да сам 
рекла не би ме примили. Моје ноге су имале тромбофилију 
у првом степену, ни једну интервенцију не смијем радити, 
рекао ми је доктор у Фочи. Замолила сам преводиоца да 
дословце преведе да сам ја то свјесно урадила, јер да сам 
рекла истину, сигурно ме не би примили, а мом дјетету нико 
не би дао бубрег и читав живот би био на дијализи. Доктор-
ица анестезиолог ме је након тога загрлила и рекла једна 
је мајка.
Са мојим Игором сам провела ноћ уочи трансплантације. 
Око 7:30 су дошли по мене, обукли ми чарапе због тромбо-
филије. Око два сам се полупробудила, довезли су ме у собу 
и ја сам инстиктивно почела да руком тражим мој рез. Није 
га било. Почела сам наглас да плачем јер сам мислила да су 
Игору опет порасла антитијела и да операције није ни било. 
Смирила сам се када је једна сестра схватила шта је у пи-
тању, узела моју руку и спустила је на дно мог стомака. Мали 
рез је био ту, они су мој бубрег извукли лапараскопски, а 
онда је услиједило ишчекивање, дуго као вјечност, само сам 
мислила да ли ће Игорово тијело прихватити мој бубрег. 
Истог дана око 20 часова у моју собу улази тим љекара и са-
општава ми да је трансплантација извршена успјешно и да 
је бубрег код Игора пропрадио одмах на столу. Мојој срећи 
није било краја, било је то олакшање и услиједиле су сузе 
радоснице. И најрадоснији тренутак у животу мог сина био 
је управо тај када је након операције осјетио да мокри, тада 
је знао да је трансплантација извршена и да бубрег ради.“
Велка је у болници била пет дана, а Игор 22 дана. Сама је 
изашла и била у изнајмљеној соби. Храна јој је била при 
крају, није имала никога ко би јој донио, а њој, тек опериса-
ној, било је далеко да оде. Другог дана јој је позлило, успје-
ла је да позове хитну помоћ, сналазећи се и савладавајући 
језичке баријере уз помоћ интернета. Када су је довезли у 
болницу мислили су да јој се покренуо тромб, како каже, 
сјекли су јој вене, стављали је у мрачну комору. Једном је 
изгубила свијест и помислила је да је умрла. 
„Имала сам високу температуру, а притисак 250/140. Рекли 
су да ми се упалило мјесто гдје је био бубрег. Увјерена сам 
да не бих преживјела да некако нисам успјела позвати хит-
ну помоћ.“ 
Игор је изашао из болнице 23. јула, а тек 3. септембра су 
стигли у Зворник. Данас се осјећа добро, једе препоручену 
храну, а за своју душу ради вјежбе са теговима, као и раније. 
Једном мјесечно иде на контролу у Италију, а сваких седам 
дана у Бањалуци ради налазе, које прослеђује италијанској 
клиници.
Према Велкиним ријечима, ово је била јако ризична транс-
плантација и једина таква до сада урађена у Италији. Ина-
че, центар у којем је хируршки захват обављен је највећи 
трансплантациони центар у Европи.
Мајка и син храброст...Упустили су се у непознато и неиз-

вјесно, свјесни да се ради о борби за живот без 
дијализе. Ниједна препрека на том путу није их 
поколебала, ни непозната и далека земља, ни 
страни језик, ни то што нису имали познанике 
који би им се нашли при руци. Све су издржали и успјели. 
Игор зна добро енглески, али не и италијански језик. Велка 
је научила како се кажу дијелови тијела на италијанском, 
намјештај, како да се понаша у трговини, како да затражи 
помоћ. 
Али, како рече, узалуд би био њен бубрег, Игорова борбе-
ност и њена љубав, да није било новца, односно добрих 
људи који су помогли у његовом прикупљању. 

Сама трансплантација коштала је око 50.000 евра, типиза-
ције ткива више од 4.000 евра, око 8.000 су дали у мају и 
јуну прошле године само за припреме. Једна плазмафаре-
за је 4.300 евра, а Игор их је имао девет. Узимање њеног 
бубрега такође се плаћа, а били су и други трошкови као 
што је станарина. Дио трошкова у наставку лијечења сноси 
Фонд здравственог осигурања Републике Српске, али је до-
ста других које Игор плаћа сам. 
У вријеме када је овај текст настао Велка и Игор су се при-
премали на још једну контролу у Италији. 
А до тада Игор слика на платну, некада му је то било спас 
и утјеха, а сада га релаксира и брже му пролази вријеме 
које проводи у кући у ишчекивању дана када ће се поново 
вратити на посао у Касарну „Козара“ међу своје другове да 
настави живот тамо гдје је стао прије три године, надајући 
се бољем и љепшем. 
Игор и Велка се захваљују свим хуманим људима, радним 
организацијама и свима који су помогли на било који на-
чин у њиховој тешкој борби из које су изашли као побјед-
ници.
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08.12.2021. године

ОДРЖАНА 7. СЈЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 
ГРАДА ЗВОРНИКА 

На 7. сједници Привредног савјета града Зворника једно-
гласно су усвојене све тачке дневног реда. Сједницу је во-
дио предсједник савјета, градоначелник Зворника Зоран 
Стевановић.
Информацију о стању у привреди и запошљавању на дан 
30. септембра текуће године презентовао је начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко 
Стефановић који је истакао да су у њој, кроз дијаграме 
приказани неки основни подаци о пословању привред-
них субјеката. Број предузетничких радњи забиљежио је 
највећи раст за протеклих неколико година. Између оста-
лог, Стефановић је нагласио да град Зворник има највећу 
покривеност увоза извозом од свих градова у Републици 
Српској. 
Савјету су презентоване и Одлуке о усвајању Нацрта ре-
баланса буџета града за текућу годину, Нацрт буџета гра-
да за 2022. годину и План капиталних инвестиција Града 
за период 2022-2024. година. Замјеник градоначелника, 
члан овог тијела, Бојан Ивановић, рекао је да ребаланси-
ран буџет износи 36.812.000 КМ и за 1.200.000 КМ је већи 
у односу на план. Превасходни разлози за уравнотежење 
буџета су значајно повећање прихода од ПДВ-а. 
„Та средства су усмјерена, прије свега, у финансирање 
пројеката који су започети. Пројекти који се реализују или 
су реализовани током 2021. године су изградња водовода 
Локањ-Пилица, вриједности око 7.500.000 КМ, гдје ће у пр-
вој фази која је при крају око 280 домаћинстава добити 
прилику да се прикључе на градску воду. Кренуло се и са 
другом фазом од Брањева према Пилици којом ће бити 
обухваћено око 150 домаћинстава. Битан пројекат је из-
градња канализационе мреже за око 800 домаћинстава у 
мјесној заједници Брањево који се реализује захваљујући 
донацији Чешке развојне агенције. Укупна вриједност 
пројекта који се ових дана завршава је око 3.500.000 
КМ. На Гробницама тренутно радимо замјену водоводне 
и канализационе мреже у једној улици, а врло брзо кре-
нуће се и са реконструкцијом улице Патријарха Павла у 
дијелу изнад градског стадиона. У овој години финанси-
рана је и израда пројектне документације за обалоутврду 
ријеке Дрине од ушћа ријеке Хоче до ушћа ријеке Сапне 
у дужини од три километра. Са радовима ће се кренути 
следеће године, а вриједност је око 6.000.000 КМ. Завр-
шена је пројектна документација за изградњу просторија 
за Окружни и Привредни суд, Тужилаштво и Правобрани-
лаштво. Средства су обезбијеђена у републичком буџету, 
а носилац пројекта је Министарство правде. Врло брзо 
биће завршена и пројектна документација за изградњу 
нове зграде Градске управе, као и водовода Запад који 

обухвата девет мјесних заједница са 1.100 домаћинстава. 
Вриједност пројекта је између 6.300.000 и 6.500.000 КМ, 
дио средстава ће обезбједити Влада Републике Српске, 
дио Град, а дио Федерално министарство расељених особа 
и избјеглица. Највећи пројекат који се тренутно реализује у 
Зворнику је изградња новог блока Болнице, Град Зворник 
је преузео обавезу да плати ренту у износу од 270.000 КМ, 
као и да да дио земљишта у свом власништву, а дио смо 
обезбиједили куповином и расељавањем једне стамбене 
зграде са четири стана. У току ове године реализован је 
пројекат енергетске ефикасности у Дому здравља, вријед-
ности 1.300.000 КМ од чега је скоро 1.000.000 донирала 
Влада Републике Србије, а остало Град Зворник. Започети 
су, али тренутно, због погоршане ситауције изазване ви-
русом корона, и обустављени радови на уређењу просто-
ра око Дома здравља. Битан пројекат је и реконструкција 
амбуланте Брањево вриједности око 300.000 КМ чиме је 
омогућено да становници ове и мјесних заједница које јој 
гравитирају, у њој добију здравстевене услуге за које су мо-
рали ићи у Зворник.“ 

Ивановић је саопштио и да је Нацртом буџет града за 
2022. годину планиран у износу око 35.000.000 КМ. Када 
су у питању пројекти у 2022. години то су, између осталих, 
увођење наплате паркинг простора.
„Средства тако обезбјеђена користиће се искључиво за 
изградњу инфраструктуре у граду, односно прије свега за 
проширивање паркинг простора. Очекује се да полови-
ном године крене реализација пројекта водовод Запад, 
те изградња пречистача отпадних вода, једног у Брањеву 
за шта опрему донира Чешка развојна агенција, а радове 
финансира Град Зворник и једног у Табанцима што финан-
сира градски буџет. Планиране су и активности на уређењу 
Пословне зоне „Јадар“, прије свега поправци комуналне 
инфраструктуре и свих прикључака, а потом и постојећих 
објеката. Током 2022. године планирамо формирање и по-
словне зоне у мјесној заједници Брањево гдје имамо сву 
могућу инфраструктуру и сматрамо да је то потенцијално 
перспективна локација за будуће инвеститоре. Планирали 
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смо и изградњу два бунара у Тилић ади и на Брањеву како 
би повећали сигурност у снабдијевању града и простора 
водовода Сјевер. Током следеће године очекују се и ра-
дови на регулацији ријеке Хоче у дужини од око 1.100 ме-
тара које ће финансирати Воде Републике Српске, а Град 
ће имати обавезу да регулише имовинско-правне односе. 
Планирана је и изградња видео надзора у граду са око 100 
камера у циљу веће безбједности грађана и имовине. По-
ред тога биће извршена замјена постојеће расвјете новом 
савременом лед расвјетом. За пројекте које сам побројао 
обезбјеђена су потпуно или највећим дијелом средства и 
она су уврштена у План капиталних инвестиција.“
Приједлогом одлуке о утврђивању пореске стопе за опоре-
зивање непокретности на подручју града за 2022. годину 
предвиђено је да она остане иста као и претходних година, 
односно 0,14 посто, док је за опорезивање непокретности у 
којима се непосредно обавља производна дјелатност 0,07 
посто.
Предсједник Савјета, градоначелник Стевановић, рекао 
је да ће Град Зворник бити увијек на услузи и помагати 
привредницима. Одговарајући на нека од питања присут-
них он је рекао да Град припрема пројекат за ревитализа-
цију Ђурђев Града. Истакао је да постоје идеје у смислу да 
се на том простору обезбиједе неки садржаји, добар види-
ковац, жичара, за шта су потребна огромна средства. 
„Ми интензивно радимо и на обезбјеђивању пречистача 
отпадних вода у граду, чија је вриједност око 15.000.000 
евра. Припремамо нека идејна рјешења, јер без пројек-
та не можете се обратити никоме за средства. Дакле, има 
много изазова – рекао је Стевановић који је напоменуо да 
је у задњих 4-5 година обезбјеђено више од 20.000.000 КМ 
за уређење водотока на подручју града. 
„Да би добили тај новац морамо имати грађевинску до-
зволу, а да би нам била издата морају бити ријешена имо-
винско правна питања. Само за регулацију корита ријеке 
Сапне имали смо више од 300 физичких лица, а нажалост 
наилазили смо и на проблеме, иако се све ово ради из нај-
бољих намјера са циљем да се сачува имовина од попла-
ва. Ових дана треба да буде расписан тендер за извођача 

радова на регулацији корита ријеке Хоче од 
магистралног пута до ушћа у Дрину. Кад се 
уради и дио обалоутврде Дрине између два 
ушћа и дио корита Хоче узводно у дужини 400 
метара од магистралног пута ми смо ријешили најкрупније 
ствари у циљу заштите од бујичних водотока. Са ова два 
пројекта то је преко 30.000.000 КМ. Та средства смо доби-
ли од УНДП-а, Вода Српске, Владе Републике Српске, а је-
дино учешће из градског буџета било је за експропријацију 
земљишта од становништва.“ 
Информишући присутне о иницијативама са претходне 
двије сједнице Привредног савјета, Биљана Милић, шеф 
Одсјека за управљање развојем и међународну сарадњу, 
презентовала је да су по основу њих у План капиталних ин-
вестиција града Зворника уврштени реконструкција пута 
Шћемлија-Глумина и изградња кружног тока у Каракају, 
док остале иницијативе Град рјешава у сарадњи са надлеж-
ним институцијама.
Привредни савјет упознат је и са Акционим планом обра-
зовања и запошљавања града Зворника за период 2021-
2023 година који представља смјернице за дјеловање 
надлежних институција са циљем рјешавања проблема 
недовољне усклађености образовног система са потреба-
ма тржишта рада, подстицања запошљавања и стварања 
додатне вриједности која ће унаприједити квалитет живота 
на подручју града Зворника. 
У оквиру Иницијативе о увођењу нових образовних профи-
ла у Техничком школском центру саопштено је да се она 
односи на профил грађевински техничар, што је дефици-
тарно занимање. За ученике који се одлуче да га упишу 
Градска управа ће највјероватније у потпуности финанси-
рати превоз до школе и обезбиједити стипендије. Имајући 
у виду да смо гранични град и имамо велики број транс-
портних предузећа друго ново занимање за које се сматра 
да је перспективно је техничар логистике и шпедиције. 
Привредни савјет је савјетодавно тијело које јача комуни-
кацију јавног и приватног сектора. Чланови су из привред-
ног сектора, јавних предузећа, јавних установа, организа-
ција цивилног друштва и Градске управе.

11.12.2021.
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЛАНИНА

Планинарско еколошко удружење „Корак“ обиљежило је 11. децембар - Међуна-
родни дан планина. 

У сарадњи са Домом омладине у овој установи у петак, 10. децембра, одржана је 
изложба фотографија под називом „Изгубљено царство“ и путописно казивање о 
Монголији аутора Слободана Симикића, планинара и авантуристе из Републике 
Српске.

Шетња на Гркињи и волонтерска акција чишћења Планинарског дома у Лијешњу 
организована је у суботу, 11. децембра.
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АМБАСАДОР ШВАЈЦАРСКЕ: ЗВОРНИК ИМА ПО-
ТЕНЦИЈАЛ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЈАЧАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА
 
Његова екселенција амбасадор Швајцарске у БиХ Данијел 
Хун боравио је у Зворнику гдје се састао са градоначел-
ником Зораном Стевановићем и том приликом изразио 
велико задовољство својом првом посјетом нашем граду.
„Са градоначелником смо разговорали о доброј сарадњи 
коју имамо између Швајцарског програма сарадње и Гра-
да Зворника, посебно када је ријеч о подршци старт апо-
вима, али и нашим плановима за унапређење сарадње у 
области здравства гдје првенствено мислим на пројекат ја-
чања сестринства. Такође, разговарали смо о потенцијалу 
за развој приватног сектора. У том погледу данас смо били 
у прилици посјетити и швајцарског инвеститора, компанију 
„Зеохем“, која има у плану да даље шири своје капацитете. 
Ова компанија пребацила је у Зворник и своје одјељење 
за развој, што говори у прилог томе да овдје постоји потен-
цијал за унапређење и јачање инвестиција.“
Амбасадор је додао да му је у разговору са представни-
цима Зеохема истакнута важност стабилности и за неке 
будуће активности у земљи, првенствено мислећи на по-
литичку стабилност. 
„Увјерен сам да можемо привући додатне инвестиције и 
свакако радујем се поновном доласку овдје – рекао је ам-
басадор Швајцарске у БиХ који је истакао да је неколико 
пута био у овом региону, да је велики љубитељ ријеке Дри-
не и њених обала нагласивши да управо захваљујући овој 
ријеци овдје види и велики потенцијал за развој туризма. 
Градоначелник је представио наш град истакавши задо-
вољство што амбасадор долази из земље чији су инвести-
тори први из западне Европе који су дошли у Зворник и на-
правили пројекат гринфилд инвестиције, то је компанија 
Зеохем. 
„Задовољни смо што је прије посјете Градској управи бо-
равио у овој компанији гдје су му запослени презентовали 

да су имали једну свесрдну подршку и приликом изградње 
свог пословног објекта, као да и данас имају добру са-
радњу са Градском управом. Очекујемо да ће у периоду 
који је пред нама доћи до проширења капацитета компа-
није, да ће градити још објеката и запошљавати још наших 
суграђана. Осврнули смо се и на врло вјероватан долазак 
једне њемачке компаније која већ ради на просторима 
Републике Српске и БиХ, као и на туристичке потенцијале 
Зворника, њихов развој и афирмацију. Захвалили смо се 
Амбасади Швајцарске која подржава неколико пројеката 
у оквиру међународне заједнице и УНДП-а, у којима уче-
ствује и наш град. Последњи је био прије пар дана када 
смо у оквиру ИМПАКТ програма за пет наших суграђана са 

најбољим пословним идејама дали по 5.000 КМ за почетак 
њихових старт ап бизниса.“

14.12.2021.
ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ 

Одјељење за финансије Градске управе Зворник организовало је јавне расправе о Нацрту 
ребаланса буџета Града Зворника за 2021. годину и Нацрту буџета за 2022. годину за буџет-
ске кориснике, грађане, представнике удружења, невладиних организација, политичких пар-
тија и мјесних заједница.

Нацртом ребаланса буџет града за 2021. годину већи је за 1.200.000 КМ у односу на план, док 
је Нацртом за 2022. годину буџет предвиђен у износу од 34.734.000 КМ.



77

15.12.2021. године

У ЗВОРНИКУ ОДРЖАНА 18. СЈЕДНИЦА КООР-
ДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ТОРС-А

У Зворнику је одржана 18. редовна сједница Координацио-
ног одбора Туристичке организације Републике Српске на 
којој је усвојен Програм рада ТОРС-а за следећу годину. 
Говорило се и о заједничким промотивним активностима 
туристичких организација у 2022. години, пројектним ак-
тивностима и међународној сарадњи, стању туристичке 
сигнализације у општинама и градовима, развоју нових 
туристичких производа и онлајн промотивним активности-
ма туристичких организација. 
Помоћник министра трговине и 
туризма Републике Српске Драга-
на Чавка истакла је да је састанак 
идеална прилика за осврт на акту-
елну туристичку годину.
„Након овог одбора министарство, 
које потенцира развој домаћег 
туризма и домаће понуде, орга-
низоваће регионалне састанке 
гдје ћемо покушати да нађемо рје-
шења за идентификоване пробле-
ме у локалним срединама – истак-
ла је Чавка.
Миодраг Лончаревић, директор Ту-
ристичке организације Републике 
Српске, оцијенио је да је 2021. го-
дина била успјешна са становишта 
туризма јер је евидентирано 49 по-
сто више посјета и 31 посто више 
ноћења у Републици Српској за 
првих десет мјесеци у односу на 
претходни период. 
Програмом рада за наредну годи-
ну ТОРС је планирао представљање 
на међународним сајмовима и регионалним манифеста-
цијама. У наредном периоду радиће се на обнови и успо-

стављању туристичке сигнализације тамо гдје 
недостаје, те на постављању фото фрејмова 
на познатим дестинацијама широм Српске, а 
један такав биће и на Ђурђев Граду, значајном 
зворничком туристичком потенцијалу.
Предсједник Координационог одбора ТОРС-а Ивана Ђокић 
Милановић која је и директор Туристичке организације 
града Зворника, истакла је да су током два дана учесни-
цима састанка, кроз туристички обилазак приказали Звор-
ник. Она је нагласила да су у Туристичкој организацији 
града Зворника изузетно задовољни 2021. годином, јер је 
туристички промет много већи, не само у односу на 2020. 
годину, него и на 2019. годину. 
„Имаћемо близу 20.000 ноћења до краја године што је 

изузетан податак. Зворник иде правим путем и ми радимо 
на развоју садржаја који ће привући туристе.“
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30.12.2021.

ВИРУС КОРОНА - АНАЛИЗА СТАЊА У ЗВОРНИКУ 

Укупно је у протеклој години вирусом корона заражено 1427 лица из Зворника, 
преминуле су 104 особе, а у Ковид одјељењу зворничке Болнице лијечено је 859 
пацијената из Зворника и других општина. Још 602 пацијента била су у болничкој 
изолацији.

Највише нових случајева заразе било је у октобру, 251, док у јулу није евидентиран 
ниједан новозаражени Зворничанин.
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16.12.2021. године
ОДРЖАНА 8. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ЗВОРНИКА

Скупштина града Зворника усвојила је Одлуку о ребалансу 
буџета за 2021. годину у износу од 36.812.000 КМ. Разлози 
су промјена у структури издатака односно расхода и по-
већање прихода за 1.200.000 КМ. 
На засиједању одборници су усвојили и Нацрт буџета града 
Зворника за 2022. годину у износу од 34.534.000 КМ. Поре-
ски приходи се планирају остварити у износу од 20.169.580 
КМ, непорески у износу од 4.387.620 КМ, а остало су гран-
тови, трансфери јединицама локалне самоуправе, прими-
ци/приливи, неискориштена средства по основу кредита и 
обвезница из претходне године. 
Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић иста-
као је да ће бити настављена реализација бројних пројека-
та и започети неки нови. 
„Зворник ће идуће године бити велико градилиште. Из-
међу осталог, настављамо изградњу канализационе мре-
же у мјесној заједници Брањево, водовода Локањ–Пи-
лица и водовода Запад, реконструкцију градских улица, 
постављање видео надзора у граду и изградњу лед расвје-
те.“ 
Он је истакао да ће кад је ријеч о новим пројектима вје-
роватно најзначајнија средства бити уложена у водовод 
Запад, око 6.500.000 КМ, чиме ће се створити услови да 

се око 1.100 домаћинстава из девет мјесних заједница 
прикључе на градску водоводну мрежу.
Локални парламент усвојио је Закључак да се на следећој 
сједници Скупштине града, 30. децембра, разматра стање 
о снабдијевању електричном енергијом на подручју града 
Зворника. 
Донесена је и Одлука којом је пореска стопа за опорези-
вање непокретности на подручју града Зворника за 2022. 
годину утврђена у висини од 0,14 посто и на нивоу је прет-
ходних година. И пореска стопа за опорезивање непокрет-
ности у којима се непосредно обавља производна дје-
латност такође је непромијењена и износи 0,07 посто. Од 
плаћања овог пореза могу бити ослобођене дефицитарне 
дјелатности за шта одлуку доноси Скупштина.

30.12.2021. године
ОДРЖАНА 9. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ЗВОРНИКА

На 9. сједници одборници су, по закључку Скупштине града са 
претходне сједнице, разматрали и прихватили Информацију 
„Електро-Бијељине“ о снабдијевању електричном енергијом 
купаца на подручју града за првих шест мјесеци 2021. год. 
Сједници је присуствовала и извршни директор за теренске 
операције у „Електро-Бијељини“ Гордана Трампић, која је, 
између осталог рекла да су дистрибутивни системи пројекто-
вани тако да имају одређене границе и да се, услед невреме-
на, може десити да изађу из нормалног у хаваријски режим 
рада што доводи до прекида редовног напајања купаца.
„Нова управа „Електро-Бијељенe“ је препознала старосну 
структуру 35 КВ водова и у фази смо расписивања тендера 
за избор најбољег понуђача за њихову реконструкцију. Како 
би свака локална заједница добила један сигуран правац 
напајања ми смо за наредну годину у план инвестиција ста-
вили реконструкцију по једног далековода.“ 
Трампићева је напоменула да сваки купац има право да се 

путем услужног центра, контакт центра или мејла обрати 
дистрибутеру приговором за насталу штету, који ће бити раз-
матран од стране њихових комисија, додавши да ће сваки 
оправдан бити ријешен.
Градоначелник је истакао да је присуство представника „Елек-
тро-Бијељине“ на сједници наставак разговора које је руко-
водство Града са њима започело прије више од три мјесеца.
„Ми смо захтијевали, прије свега од техничког дијела руко-
водства „Електро-Бијељине“, да заједно са предсједницима и 
представницима мјесних заједница и са запосленима из по-
словне јединице Зворник мапирају критичне тачке снабдије-
вања електричном енергијом на простору нашег града. У сле-
дећој години очекујем конкретне резулатате, да ће се урадити 
сви планирани расјеци око далековода и да ће бити замијење-
ни стари стубови. Мислим да су озбиљно схватили проблем 
снабдијевања струјом грађана Зворника и да ћемо у времену 
које је пред нама дефинитивно ријешити тај проблем.“
Он је нагласио да није добро ни када струја нестане на 10-15 
минута, а камоли више сати и више дана какав је био недав-
ни случај. 
Одборници су усвојили Буџет града Зворника за 2022. го-
дину у износу од 34.772.000 КМ, који је у односу на Нацрт 
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увећан за 238.000 КМ, те други ребаланс буџета града Звор-
ника у износу од 37.770.000 КМ.
Разлог другог ребаланса су средства од 955.800 КМ која је 
Град добио од Владе Републике Српске за одређене зајед-
ничке инвестиције.
У Информацији о стању пописа и уписа имовине града 
Зворника која је разматрана и усвојена наведено је да је до 
децембра 2021. године Комисија за попис имовине иден-
тификовала, евидентирала и процијенила имовину града у 
укупној вриједности од 91.988.701 КМ. 
На сједници је прихваћен и Извјештај о изградњи у граду 
Зворнику у 2021. години у којем је наведено да је поднесе-
но 527 захтјева за издавање локацијских сагласности, одо-
брења за градњу, одобрења за употребу, за легализацију и 
осталих захтјева и дописа. 
У току ове године издато је 38 одобрења за градњу од 45 
поднијетих захтјева што је мање него 2020. године када је 
издато 60 одобрења. Одобрења су дата за изградњу или ле-
гализацију 11.841 квадратних метара бруто, односно 8.752,81 
квадрата корисног простора свих објеката укупне предра-
чунске вриједности 8.806.704 KM. 
У овој години започета је изградња нових око 8.000 ква-
драта бруто простора пословних, производних и услужних 
објеката.
Одборници су донијели и Одлуку о висини вриједности непо-
кретности за шест градских и шест ванградских зона на дан 
31. децембар текуће године. Цијене су, сходно кретањима на 
тржишту, веће од прошлогодишњих.
Усвојена је и Одлука о допунама Одлуке о субвенцији 
трошкова у поступку легализације бесправно изграђених 
индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-по-
словних објеката. 
Одлуком која је донесена прије три године предвиђене 
су субвенције накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта и ренту, а донесеним допунама одобрене су и суб-
венције накнада за легализацију. Ово се односи на бесправ-
но изграђене објекте бруто грађевинске површине мање 
од 400 квадрата чији су инвеститори лица која се налазе у 
стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане по-
моћи у складу са прописима о социјалној заштити, породице 

погинулих бораца, ратни војини инвалиди I или II категорије, 
односно члан њиховог породичног домаћинства, цивилна 
лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи 
и његе другог лица и лица која су дјелимично зависна од по-
моћи и његе другог лица, борци, ратни војни инвалиди од III 
до X категорије, избјеглице, расељена лица или повратници 
и жене жртве рата. 
Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је 
ово јако битна одлука за све суграђане који нису легализо-
вали своје објекте.
„Захваљујући допунама смањили смо им још један дио 
трошкова. А омогућили смо им, за разлику од претходног 
периода када су уплате вршили једнократно, и плаћање на 
рате, што ће им још више олакшати да дођу до коначног 
циља односно легализације објекта.“ 
Одборници су прихватили и годишње програме рада и 
финансијске планове за 2022. годину јавних установа чији 
је оснивач Град Зворник и то „Дома здравља“, Дјечијег вр-
тића “Наша радост“, „Центра за социјални рад“, „Рекреатив-
но спортског центра“, „Дома омладине“, „Дома за старија 
лица“, „Туристичке организације“ и „Народне библиотеке и 
музејске збирке“.
На сједници је усвојен и Програм рада Скупштине града 
Зворник за 2022. годину којим су утврђени послови и зада-
ци овог законодавног органа, начин извршавања, носиоци 
послова и рокови за разматрање појединих питања из рада 
локалне заједнице.
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31.12.2021.
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЈЕСТА 

На подручју града у периоду од августа до децембра хоризонталном саобраћајном 
сигнализацијом обиљежено је 1.100 од укупно 1.394 јавних паркинг мјеста. Обиље-
жавање јавних паркинг мјеста спроведено је у складу са Одлуком о паркирању на 
паркиралиштима у граду Зворнику, којом је дефинисана и наплата паркинга и три 
зоне – црвена, плава и зелена. Предвиђене су и повлаштене паркинг карте које 
искључиво могу узети станари, те претплатне и резервисане карте. Циљ Градске 
управе је да се увођењем наплате паркирања регулише саобраћај у градској зони, али и шире. Очекује се мањи прилив возила у 
сам град и рјешавање неких проблема у динамичком саобраћају који се јављају у индустријској зони Каракај. На подручју града 
има и 350 приватних паркинг мјеста.
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24.12.2021. године

ИНТЕРВЈУ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ 
НОВИ ПРОЈЕКТИ У НОВОЈ ГОДИНИ 
– ЗВОРНИК СЕ ГРАДИ 

Последње двије године свијет се бори са пандемијом виру-
са корона, а последице које ова битка оставља на човјечан-

ство тек ће бити дефинисане у годинама које долазе. 
Зворник је у овој години имао и добрих 

и лоших тренутака. По свему 
судећи добрих је било више. 

Настављена је реализа-
ција бројних пројеката 

из претходних година, а 
започети су и нови.

Остало је још не-
колико дана до 
краја 2021. годи-
не. Како бисте 

описали годину 
која је иза нас?. 

Ова година која 
је на измаку 
била је иза-

зовна као 
и 2020. 
година. 

Јесте 
да смо 

доста 
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научили о вирусу корона, али нисмо успјели да се избори-
мо са њим. Ситуација у Зворнику је мање-више иста као и 
у другим земљама и градовима, барем што се епидемије 
тиче. Наше институције, здравствене установе, фирме и 
грађани се дисциплиновано понашају и надамо се да ћемо 
из борбе са вирусом изаћи као побједници. 

Што се тиче осталих дешавања у 2021. години, било је ту 
доста добрих ствари. Радили смо на капиталним инфра-
структурним пројектима, припремали неке нове, плани-
рали измјене у многим подручјима. Све у свему, доста се 
радило у години иза нас. 

Шта је то што бисте истакли као најтеже у 2021. 
години? 

Пандемија је најугроженијим категоријама додатно оте-
жала живот, а локалној самоуправи је донекле смањила 
приходовну страну. Тиме смо се нашли у позицији да не 
можемо помоћи све угрожене категорије у обиму у коме 
би било потребно. Додатно, десио се проблем са падави-
нама и нестанком електричне енергије. Ми у том случају 
нисмо имали много опција да предуприједимо штету која 
је настала у домаћинствима без струје. Превентивне епи-
демиолошке мјере су и ове године имале велики утицај на 
многе привредне гране. Обим посла се смањио, а обавезе 
су остале отприлике на истом нивоу, а можда и веће. Затим 
по политичкој кризи која се дешава у нашем непосредном 
окружењу. Такође, памтићу је по томе што смо први пут по-
слије три године добили или смо на прагу да добијемо јед-
ну гринфилд инвестицију, што значи да ће доћи страни ин-
веститор, који ће да купи земљиште, припреми пројектну 
документацију и отвори своје нове погоне. Оно што ћемо 
такође запамтити јесте број уписаних првачића, који није 
мањи од прошлогодишњег, а то је у данашњем времену 
изузетан резултат. 

Који су били највећи изазови у вашем раду?

Свакако се може рећи да је у овим тешким временима 
сваки дан изазов. Како смањити утицај пандемије на сва-
кодневни живот грађана, како обезбиједити да систем 
функционише, затим организовати да живот тече да каже-
мо у нормалном тону без обзира на оно што се дешава на 
свјетској сцени, а не само код нас. Често, ако не и пречесто, 
прозивају вас грађани и за оно што није у вашем опису 
посла. Стрпљење је можда у рјешавању оваквих изазова 
најважнији моменат. 

На шта сте посебно поносни?

Поносан сам што је у Зворнику током 2021. године на-
стављена реализација великих инфраструктурних пројека-

та и што смо наставили планирање будућих. 
Једноставно, схватили смо да без обзира на 
све морамо унапређивати животни простор 
нашим грађанима. 

Шта очекујете у 2022. години и која је ваша нового-
дишња порука?

Ми ћемо ову годину обиљежити највјероватније пуштањем 
у рад новог блока Болнице. Наставићемо реконструк-
цију градских улица. Надам се да ћемо кренути у израду 
пројектне документације за санацију дивље депоније у 
2022. години, када ћемо поновити јавни позив за избор 
најбољег понуђача у оквиру овог пројекта. Очекујемо и 
почетак пројекта „Водовод Запад“, који обухвата 10-так 
мјесних заједница западно од центра града, почевши од 
мјесне заједнице Шћемлија и закључно са мјесном зајед-
ницом Крижевићи. Следеће године очекујемо и завршетак 
радова на канализацији и изградњу пречистача у мјесној 
заједници Брањево, као и још једну фазу водовода Сјевер у 
Локању и Пилици. Завршетак реконструкције зграде Дома 
здравља очекује се у наредној години. Средства за овај 
пројекат у износу од 500.000 евра обезбиједила је Влада 
Србије, а Град Зворник је суфинансирао са 300.000 КМ. 
Оно што се надамо да ће бити започето у следећој години 
јесте и изградња новог блока и доградња зграде Основног 
суда у Зворнику како бисмо институције које нам је про-
шле године у ово вријеме додијелила Народна скупштина 
Републике Српске преселили у наш град. Ради се о Окруж-
ном суду, Окружном тужилаштву, Правобранилаштву и 
одјељењу Привредног суда. 

Све у свему, 2022. биће интересантна година у погледу 
инфраструктурне изградње у Зворнику. Очекујемо и један 
нови инвестициони циклус у оквиру којег ће бити отворена 
нова радна мјеста. У јануару мјесецу бисмо требали добити 
потврду доласка једне њемачке компаније из области ау-
то-индустрије. Све припреме су обављене и мислим да ће 
се то десити већ до краја јуна, када ће се највјероватније 
запослити први радници њихове компаније у нашем граду. 

Прижељкујемо у наредној години завршетак стечаја у фа-
брици глинице „Бирач“ што би за наш град значило пуно, 
у смислу доласка неких нових инвестиција и нових инве-
ститора, а најаву већ имамо за запошљавање између 250 
и 300 нових радника.Предвиђам да ћемо остати без неза-
послених лица евидентираних на бироу крајем 2022. или 
почетком 2023. године.

Оно што Зворничани свакако желе јесте још нових садр-
жаја, више радних мјеста и да нам се рађа више дјеце, а то 
је оно што им и ја желим у 2022. години.
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31.12.2021. године

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЗВОРНИК 
У 2021. ГОДИНИ 

Бројним активностима зворничка Народна библиоте-
ка током 2021. године обиљежавала је значајне датуме, 
истовремено приближавајући ову установу и књиге Звор-
ничанима, прије свега најмлађима. Прослављен је и ве-
лики јубилеј – 75 година постојања, те набављен значајан 
број књига.
Пригодним манифестацијама обиљежени су међународни 
дани читања наглас, поезије, књиге за дјецу, књиге и аутор-
ских права, умјетности, Дан побједе над фашизмом, међу-
народни дани писања писама, писмености, Дан српског 
јединства, слободе и националне заставе, Европски дан 
језика, Дјечија недеља. Поводом Међународног дана да-
ривања књига поклонили су 285 књига новоформираној 
библиотеци Студентског дома у Фочи, а у оквиру обиље-
жавања Међународног дана матерњег језика потписали су 
Споразум о сарадњи са Библиотеком Вуковог завичаја из 
Лознице. 
У овој установи реализоване су активности и за Међуна-
родни дан жена, док су поводом Дана града Зворника 
спроведени ликовни конкурс „Мој Зворник“, виртуелни 
обилазак музејске збирке путем зум апликације, као и он-
лајн изложба посвећена историји града. 
Организована је и манифестација „Дани Марка Марко-
вића“, те у оквиру пројекта „Шест деценија од смрти звор-
ничког Страдиварија“ презентација о Николи Васићу у 

свим основним и средњим школама на подручју града, а у 
оквиру програма „Важни датуми у седмици иза нас“ изра-
дили су 29 видео снимака. У оквиру издавачке дјелатности 
библиотеке свјетлост дана угледале су четири књиге. 
Уприличене су промоције књига, организоване радионице 
програмирања за све узрасте на којима је било преко 50 
учесника. Реализован је и програм „Седмице националних 
књижевности“ са представљањем француске, њемачке, 
шпанске, италијанске, енглеске, америчке, југословенске 
и руске књижевности.
Током године имали су акције бесплатног учлањења и упи-
са по промотивној цијени. У години која је завршена дигита-
лизовали су дио Завичајне збирке, реновирали поткровље, 
те опремили канцеларије са столовима и полицама.

30.12.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК НАЈАВИО ДОЛАЗАК ИНВЕ-
СТИТОРА И НОВА РАДНА МЈЕСТА У НАРЕДНОЈ 
ГОДИНИ

На последњој сједници Скупштине града Зворника градо-
начелник Зоран Стевановић пожелио је одборницима до-
бро здравље у новој години, успјех на сваком плану, што 
више уважавања и поштовања, а што мање тешких ријечи 
према било коме, како би односи у заједници и друштво у 
цјелини били што бољи.
„Мислим да је овај парламент радио добро, мада је било 
и бољих година. Завршили смо једну тешку годину у којој 
смо се трудили да радимо што се радити могло, а у наред-
ној нас очекују нови изазови.“
Градоначелник се захвалио одборницима градске 
Скупштине на досадашњој сарадњи и изразио очекивања 
да ће она бити успјешно настављена и у наредној години 
на добробит свих грађана Зворника.
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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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