
                  ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 17. редовној сједници, одржаној 28. децембра 2022. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана капиталних инвестиција града 2023-2025. година 

 
I 

Усваја се План капиталних инвестиција града Зворник 2023-2025. година. 
 
II 

Саставни дио ове одлуке је План капиталних инвестиција града 2023-2025. година 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од  дана објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Рeпублике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21) којим је у ставу (5) прописано је да 
самосталне надлежности општина и градова обухватају „доношење планова и програма развоја јединице 
локалне самоуправе, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних инвестиција“.  
 

 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Разлози за доношење ове одлуке садржани су у томе што системски приступ планирању капиталних 
инвестиција омогућава боље искоришћавање капацитета локалног буџета и бољи приступ вањским 
изворима финансирања у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој заједнице. 

  
 ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Реализација предложених пројеката предвиђа заједничко финансирање средствима из буџета Града и 
средствима која су већ обезбјеђена или се очекују из кредита, од виших органа власти, јавних предузећа и 
донаторских организација.  
 
Предлаже се Скупштини, да након евентуалних приједлога за измејну и допуну, усвоји ову одлуку. 
  
 
ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                    ПРЕДЛАГАЧ 
ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ                                                                             ЗАМЈЕНИК 
 И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
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1. УВОД 

План капиталних инвестиција 2023-2025. година је припремљен од стране Радне групе за израду 
приједлога Плана капиталних инвестиција 2023-2025 (у даљем тексту: Радна група) која је 
именована Рјешењем број 02-111-37/2022 од 31.10.2022. године. 

Радна група је донијела Пословник о раду и Смјернице и критеријуме за оцјењивање пројектних 
приједлога, Образац за достављање пројектних приједлога и Упутство за попуњавање Обрасца за 
достављање пројектних приједлога те припремила Јавни позив за достављање пројектних 
приједлога.  Сва ова документа су била објављена на огласној табли и званичној интернет страници 
Града Зворника. Јавни позив је био отворен 21 дан. Достављено је 7 пројектних приједлога. За један 
пројекат је процијењено да се треба сврстати у редовне послове надлежног одјељења Градске 
управе. Осталих шест је ушло у даљу процедуру. Радна група их је оцјенила и утврдила ранг листу. 
Након тога је извршила приоритетизацију и у План капиталних инвестиција 2023-2025. (у даљем 
тексту: План) укључила свих шест пројеката. 

План представља ажурирану верзију Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година. Ослања се 
на Стратегиу интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година (у даљем тексту: 
Стратегија) и План имплементације Стратегије за период 2022-2024. година те нацрте 
Средњорочног и Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе за 2023. годину. Усклађен 
је са Планом буџета Града Зворника за 2023. годину и финансијским процјенама за наредне двије 
године. 

Све то значи да План садржи капиталне пројекте1 који су наведени у претходно поменутим 
документима, али и друге капиталне пројекте за којима се у међувремену указала потреба и/или 
прилика за реализацију те пројекте који су предложени од стране јавности. Ради се о укупно 35 
пројекта за чију реализацију ће се у 2023. години издвојити 29.383.000 КМ од којих је 2.850.000 КМ из 
буџета, 23.133.000 КМ из донација, и 3.400.000 из кредита. 

2. ПРОФИЛ ГРАДА ЗВОРНИК 

Зворник се простире на територији површине 371,95 km2 и спада у ред развијених јединица 
локалне самоуправе у Републици Српској2.  

Обухвата 68 насељених мјеста која су организована у 61 мјесну заједницу.  

Граничи се са општинама Братунац, Милићи, Власеница, Шековићи, Осмаци, Сапна, Угљевик и 
градом Бијељина.  

Везу са друмском и жељезничком мрежом сусједне Републике Србије остварује преко четири 
моста на ријеци Дрини3: 
 Каракај – међународни гранични прелаз I категорије у друмском саобраћају, 
 Шепак – међународни гранични прелаз за путнички промет у друмском саобраћају, 
 Зворник – међународни гранични прелаз за жељезнички саобраћај, 
 Зворник Стари мост – гранични прелаз за погранични саобраћај. 

Готово подједнако је удаљен од већих градова у земљи и региону – Сарајева 140 км, Новог Сада 
154 км, Београда 170 км и Бања Луке 216 км. 

Попис из 2013. године је показао да на територији града Зворник живи 54.407 становника који 
образују 17.690 домаћинства и имају 23.336 станова. 
                                                           
1 Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна 
финансијска улагања (100.000 КМ и више) и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може 
сматрати изградња нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, 
улична расвјета, сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних 
простора (дјечија игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година 
(ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и сл). 
2 Одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 
(Службени гласник Републике Српске, број 62/16) и Одлука о степену развијености јединица локалне 
самоуправеу Републици Српској за 2017. годину (Службени гласник Републике Српске, број 93/16) 
3 Одлука о одређивању граничних прелаза у БиХ, Службени гласник БиХ број 39/12. 
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У градском језгру живи 11.082 или 20,36% становника. У пет приградских насеља (Каракај, Улице, 
Економија, Дивич, Кула Град) има 7.100 или 13,04% становника. Преосталих 36.225 или 66,6% 
становника насељава рурално подручје - највећи број житеља имају мјесне заједнице Брањево, 
Козлук, Локањ, Пилица и Крижевићи.  

3. ПРИВРЕДА 

Број привредних субјеката који су регистровани на подручју града Зворника се константно 
повећавао у претходним годинама - 2018. године 900, 2019. године 1.145. Због епидемије вируса 
корона и њених негативних последица на привреду, 2020. године број пословних субјеката је 
смањен на 1.124. Након тога је настављен позитиван тренд тако да је 2021. године било 1.159, а на 
дан 30.09.2022. године чак 1.213 привредних субјеката. 

Међу тим пословним субјектима је 331 привредно друштво (подаци Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге).  

Највећи број привредних друштава се бави дјелатностима трговине на велико и мало, 
прерађивачке индустрије, саобраћаја и складиштења, умјетности, забаве и рекреације, 
грађевинарства и осталим услужним дјелатностима.  

Привредна друштва која запошљавају највећи број радника и остварују највећи промет су из 
прерађивачке индустрије. Ипак, велики удио у укупном промету имају и грађевинске, трговачке, 
угоститељске и друге компаније које се баве услужним дјелатностима. 

Слична ситуација је и у области предузетништва. Године 2018. су била 791, а 2019. године 815 
предузетника. Због епидемије вируса корона, 2020. године је дошло до смањења броја 
предузетника – тада их је било 794. Већ наредне 2021. године је дошло до новог раста. Тада је 
било 829 предузетника. Тренд је настављен 2022. године -  на дан 30.09.2022. године су била 882 
предузетника. Највећи број тих предузетника се бави трговином, занатством и угоститељством.  

4. ПОСЛОВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Како би се подстакао раст и развој постојећих и отварање нових пословних субјеката, те 
покретање производних дјелатности и улагање домаћих и страних инвеститора на подручју града 
Зворник, основана је Пословна зона „Јадар“. Она се налазила у власништву Владе Републике 
Српске која је крајем 2020. године донијела одлуку о преносу права власништва на Град Зворник. 
Налази се у Каракају, приградском насељу у непосредној близини граничног прелаза са функцијом 
робног царинског терминала и магистралних саобраћајница (М4 и М19). Простире сe на 
јединственој парцели површине 8,08 hа и има изграђену инфраструктуру која се треба уредити и 
ставити у функцију4.  

С намјером да прошири понуду инвестиционих локација, Град Зворник је од „Инжењеринг“ АД у 
стечају откупио 5,8ha земљиштa које се наслања на Пословну зону „Јадар“ и на коме је изграђено 
10 објекaтa укупне површине 3.900m2. У оквиру Пословне зоне доступно је још 2462.5 m2  

земљишта  (greenfield локација), управна зграда површине 518 m2  са двориштем од 2.583 m2, једна 
барака од 518 m2  са 547 m2  дворишта (brownfield).  

Са истим циљем је од „Нови извор“ АД  у стечају откупљено земљиште у широј индустријској зони 
у Каракају. Међутим, оно није изграђено и представља „greenfield“ локацију. 

У плану је формирање пословне зоне „Сјевер“. 

5. ЗАПОСЛЕНОСТ 

Године  2018. је било 9.479 запослених са просјечном бруто платом 1.338,00 КМ, а 2019. године 
9.761 запослених са просјечном бруто платом 1.394,00 КМ (подаци Републичког завода за 
статистику Републике Српске).  

                                                           
4 Приступни и унутрашњи путеви, водоводни и канализациони прикључци, гасне инсталације и електро и 
телекомуникациона мрежа су изграђени у складу са потребама некадашње Дрвне индустрије „Јадар“ па се 
може јавити  потреба да се њихове карактеристике и капацитети прилагоде новим корисницима 
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Број запослених у 2020. години износио је 9.531. Смањење броја запослених у односу на 
претходну годину је у директној вези са смањењем броја привредних субјеката на подручју 
Зворника, али и смањења броја запослених у појединим предузећима која су наставила пословање 
у условима епидемије вируса корона. До поновног пораста броја запослених је дошло наредне 
2021. године када их је било 9.564. У 2022. години је број запослених остао на истом нивоу - на дан 
30.09.2022. године је било 9.560 запослених5. 

Највише је запослених у прерађивачкој индустрији и трговинској дјелатности. Слиједе образовање, 
здравствена заштита и социјални рад, јавна управа и одбрана, саобраћај и складиштење, 
грађевинарство, хотелијерство и угоститељство. 

Број незапослених лица је имао тренд смањења до 2020. године – 2018. године је било 3.982, а 
2019. године 3.865 незапослених лица. Међутим, у 2020. години је дошло до повећања броја 
незапослених што је одраз смањења број запослених и броја привредних субјеката услед 
негативних последица епидемије вируса корона. Тада је на евиденцији Завода за запошљавање 
Републике Српске, Биро Зворник било регистровано 4.278 лица која активно траже запослење.  Са 
опоравком привреде у 2021. години, број незапослених је пао на 3.844, да би у 2022. години (на 
дан 30.09.2022) дошао на 3.736.  

6. ПОЉОПРИВРЕДА 

Кроз евиденцију Пословне јединице Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге 
у Зворнику (АПИФ), од 2013. године до 2020. године је прошло укупно 1.137 пољопривредних 
газдинстава. Године 2020. је 256 пољопривредних газдинстава обновило регистрацију да би 2021. 
године то учинило 276 пољопривредних газдинстава. 

Од биљних култура највише су заступљени кукуруз и стрмна житa. Стабилна производња ових 
ратарских култура представља добру основу за развој сточарства, односно производњу меса и 
млијека. Константно се врши тов говеда. Међутим, због увоза великих количина меса на нивоу 
државе, диспаритета цијена грла за тов и утовљених грла, недовољно развијене понуде силажних 
хранива и недостатка организованог откупа, производња меса се смањује. Свињогојство даје 
нешто више меса. Њиме се углавном баве индивидуална домаћинства ради задовољавања 
сопствених потреба, али постоји и неколико фарми које производе товљенике. Међутим, велике 
осцилације на тржишту не доприносе стабилности њиховог пословања.  Поред тога, због повећања 
цијене сточне хране, падају откупне цијене и нередовне исплате од стране мљекара6 те кашњења 
премија, долази до смањења броја музних крава и производње млијека. Овчарство и живинарство 
су 90% орјентисани на задовољавање сопствених потреба домаћинстава и повремену продају 
(постоје само двије фарме које врше услужни тов пилића за познатог купца).  

Измјена сортимента и примјена адекватних агротехничких и превентивно-заштитних мјера 
допринијели су унапређењу воћарске производње (већи приноси, побољшање квалитета воћа). На 
површинама под воћем најзаступљенија је још увијек шљива „пожегача“, али је постепено 
потискује „чачанка“. Видљив је и тренд раста производње јабука, крушака и другог воћа.  

Поврће се гаји ради подмирења властитих потреба пољопривредних произвођача и продаје на 
пијаци. Интензивнијим наводњавањем и подизањем затворених простора (стакленика, пластеника) 
остварили би се већи приноси повртларских култура чији би пласман на тржиште имао позитиван 
ефекат на укупну пољопривредну производњу. С тим циљем је започета реализација мјера за 
унапређење пластеничке производње која се наставља и у народнем периоду. 

7. ТУРИЗАМ 

Изузетан географски положај и значајна природна, прије свега хидролошка богатства и културно-
историјско наслијеђе представљају туристичке потенцијале града Зворника. Најзначајнији су ријека 

                                                           
5 С обзиром да подаци Републичког завода за статистику за 2021. годину још увијек нису доступни, а да ће за 
2022. годину бити објављени тек крајем 2023. године, ови подаци су прибављени од Пореске управе 
Републике Српске. 
6 Ранија прерада млијека је била везана за мљекару „Бјанка“ доо Зворник  која се налази у стечају. Тренутно 
откуп млијека врше двије мљекаре од којих је једна из Козарске Дубице, а друга из Градачца. 
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Дрина и Зворничко језеро, извори минералне воде у Витиничком Кисељаку, планина Гркиња, 
римски каменолом у Дардаганима те средњевијековна тврђава Ђурђев Град.  

Дрина је ријека богата рибом (пастрмка, сом, штука, младица, мрена, шкобаљ, итд) и станиште је  
дивљих патки „глувара“. Због тога пружа могућност за бављење риболовом и ловом, али и 
активностима које привлаче активне туристе (пливање, сплаварење, скокови у воду). 

На Зворничком језеру се могу возити кајаци, кануи и народни чамци. У његовом приобаљу су мале 
плаже и велики број викенд кућа које могу примити туристе након што се спроведе процес 
легализације њихове градње и регистрације као туристичких домаћинстава и/или објеката за 
смјештај. Град Зворник је 2019. године формирао Комисију за категоризацију објеката приватног 
смјештаја. Од укупно шест до сада категорисаних објеката, пет је на Зворничком језеру и то четири 
куће за одмор и један апартман. Они  

Језеро је „улазна капија“ у Национални парк Дрина. На њега и околно подручје се пружају погледи 
са бројних видиковаца на планинарској стази „Гркиња“ која иде по истоименој планини. Спада у 
ниже стазе и средње је захтјевна. Манифестација „Поход на Гркињу“ уврштена је у календар 
догађаја Планинарског савеза Републике Српске за мјесец октобар. За даљи развој понуде за 
активне туристе може се искористити и стаза на сусједној планини Удрч, као и неколико стаза у 
околини града, под условом да се уреде и маркирају. Носилац ових активности су планинарска 
удружења којима је Град Зворник уступио на кориштење школски објекат у Лијешњу с циљем 
отварања планинарског дома. У току је његова реконструкција и привођење новој намјени. 

Витинички Кисељак посједује одређене елементе туристичке атрактивности – осим изворишта 
минералне воде, има очувану животну средину, добру повезаност са већим срединама те 
традиционално гостопримљиво становништво. Због тога је до 90-их година прошлог вијека овдје 
годишње долазило између 6.000 и 7.000 посјетилаца. Међутим, данас се о Витиничком Кисељаку 
не може говорити као о туристичкој дестинацији, јер нема изграђених угоститељско-смјештајних 
капацитета и организованих спортско-рекреативних, културно-забавних и других садржаја. 
Туристичка организација града Зворника и Град Зворник су реализовали пројекте у оквиру којих су 
уређене двије стазе и постављени излетнички павиљони. 

Археолошко налазиште у Дарадаганима представља највећи и најбоље очувани камени римски 
споменик јамског типа у Европи. На њему су вршена истраживања мањег обима, али су активности 
у правцу заштите, уређења и стављања локалитета у функцију визиторског центра, заустављене 
због нерјешених имовинско-правних односа и недостатка средстава.  

Исти проблеми постоје и у вези са Ђурђев градом који је стављен под заштиту државе - нерјешени 
имовинско-правни односи, непостојање пројектно-техничке документације и обим, сложеност и 
цијена конзерваторских, рестаураторских и других радова који се касније требају предузети како би 
се од тврђаве створила туристичка атракција, захтјевају јачу сарадњу са надлежним републичким 
и државним институцијама те донаторским организацијама. 

Ипак, 2018. године је било 13.500, а 2019. године 15.133 ноћења туриста. Због пандемије вируса 
корона, 2020. године је број ноћења туриста пао на 10.708. До краја 2021.године је порастао за 
скоро 50% и износио је 22.250. Тај тренд је настављен 2022. године – закључно са 30.11.2022. 
остварено је 27.950 ноћења туриста. 

8. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ  

На подручју града Зворника постоји 6 централних основних школа које имају укупно 18 подручних 
одјељења. Све централне школе и пет подручних одјељења су деветогодишње, а остале су 
петогодишње. Њих је школске 2018/2019 године похађало 4.032 ученика, школске 2019/2020 
године 3.942 ученика, школске 2020/2021 године 3.797 ученика, а школске 2021/2022 године 3.647 
ученика. Школске 2022/2023 године основну школу похађају 3.504 ученика. 

Стање школских објеката у смислу расположивости и уређености простора се стално унапређује. У 
2022. години је урађена замјена крова на подручној школи у Петковцима. Извршене су и друге 
мање интервенције, али је потребно и даље радити на побољшању материјално-техничких услова 
у школама, реконструкцији и провођењу мјера енергетске ефикасности на школским објектима и 
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обезбјеђивању довољног броја стручног кадра за реализацију, нарочито инклузивног, наставног 
плана и програма. 

На подручју града Зворника постоје и двије средње школе које похађају и ученици из сусједних 
општина Републике Српске, Федерације БиХ и Републике Србије (укупно 1.489 школске 2018/2019, 
1.486 школске 2019/2020, 1.469 школске 2020/2021, 1517 школске 2021/2022 и 1.617 школске 
2022/2023 године). Иако су објекти обе школе релативно добро уређене и опремљене школским 
намјештајем, постоји потреба за обезбјеђивањем услова и набавком машина и других помагала за 
извођење практичног дијела наставе. У том смислу, 2022. године се радило на припремама за 
уређење ђачког ресторана у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“, а планира се и набавка ЦНЦ машине за ЈУ 
Технички школски центар. 

Технолошки факултет је једина високошколска установа на подручју града Зворник. Смјештен је у 
приградском насељу Каракај. У непосредној близини се налази и ЈУ „Студентски центар“ Зворник 
који пружа услуге смјештаја (100 лежаја) и исхране студентима и тамо запосленим лицима. Објекти 
обе установе су изграђени за потребе некадашње фабрике обуће „Стандард“ па се структура и 
распоред просторија требају адаптирати у складу са савременим стандардима извођења наставе и 
студентског живота. Током 2022. године су извођени радови на утопљавању главне зграде 
Технолошког факултета.  

Технолошки факултет је школске 2018/2019 године похађало 307, школске 2019/2020 године 300, а 
школске 2020/2021 године 258 студената. На основу тога се може закључити да број редовних 
студената опада. Исти тренд је настављен и школске 2021/2022 године кад је уписано 229 
студената на основне студије. Боља је ситуација са бројем студената на мастер студијама - 
школске, школске 2018/2019 године било је уписано 26, школске 2019/2020 године 23, а школске 
2020/2021 године 32 студента. Школске 2021/2022 године дошло је до повећања те је за ту годину 
на мастер студије уписано 58 студената.  Број доктораната је сваке године на приближно истом 
нивоу. 

ЈУ „Библиотека и музејска збирка“ Зворник је једна од седам матичних библиотека у Републици 
Српској. У њој се осим библиотечке, обавља и музејска дјелатност. Смјештена је у згради Касина – 
архитектонски вриједном објекту из аустро-угарског периода чијој реконструкцији и заштити треба 
посветити посебну пажњу.  

ЈУ „Дом омладине“ Зворник је основана са циљем да подстиче креативно стваралаштво младих у 
области културе, као и да утиче на побољшање културног живота града Зворник. У овиру објекта 
ове установе постоји биоскопска сала која је опремљена савременим пројектором. Упркос томе, 
постоји потреба за даљим унапређивањем услова за рад ове установе.  

ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник се бави пружањем услуга у области спорта и физичке 
културе. Располаже са објектом корисне површине 3.500m2 у коме се обављају спортске и 
рекреативне дјелатности, те одржавају културне приредбе. Да би се унаприједили услови за 
тренирање и омогућило организовање спортских такмичења, неопходно је наставити са  
реконструкцијом овог објекта и рјештити питање спортске сале „Српски соко“ која је у његовом 
саставу те приступити изградњи новог мултифункционалног спортског центра, али и рекреативних 
садржаја на отвореном. Потреба за тим је произашла из чињенице да на подручју града Зворник 
активно дјелују 44 спортска клуба са преко 2.500 чланова који остварују значајне резултате на 
домаћим и међународним такмичењима, нарочито у области борилачких спортова.  

Примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине на подручју града Зворника и 
општине Осмаци пружа ЈЗУ Дом здравља Зворник у којој је запослено 178 медицинских радника 
међу којима је 60 љекара7, 118 медицинска техничара и 71 осталог особља. Услуге се тренутно 
пружају у главној згради ЈЗУ Дом здравља смјештеној у градском језгру (4.774 м2) и пет амбуланти 
у насељима Челопек, Брањево, Козлук, Петковци и Дрињача, као и у двије амбуланте на подручју 
општине Осмаци (амбуланта у Осмацима и амбуланта у Цапардама). Извршена је реконструкција 

                                                           
7 То значи да на 1.000 становника долази 0,90 љекара што је скоро четири пута мање од европског просјека 
(3,4 љекара на 1.000 становника). 
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главне зграде и дограђена је амбуланта Брањево. Тренутно се уређује плато испред главне 
зграде. 

ЈЗУ Болница Зворник пружа секундарну здравствену заштиту становницима града Зворника и 
општина Осмаци, Шековићи, Милићи, Сребреница и Братунац. У току је пројекат реконструкције 
постојећег и изградње новог болничког блока који ће бити опремљени савременом медицинском 
опремом. 

ЈУ Центар за социјални рад Зворник се бави пружањем свих врста социјалне заштите 
појединцима, породицама и угроженим групама са подручја града Зворник. Објекат у коме је био 
смјештен није испуњавао стандарде и норме у погледу приступачности инвалидним лицима и није 
дозвољавао обављање дјелатности дневног центра за којом постоји изражена потреба. Због тога 
је извршена куповина и опремање новог простора у којем ЈУ Центар за социјални рад од недавно 
обавља своју дјелатност. 

Према подацима Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске, Одсјек Зворник, 
у колективним центрима Каракај Инжињеринг и Каракај Метално и у алтернативном колективном и 
индивидулном смјештају живи 129 расељених лица. Да би се рјешило њихово стамбено питање, 
изграђена је зграда социјалног становања. Након извођења завршних радова на вањском уређењу 
и опремања, очекује се усељавање. 

Повратника је 16.775 (30,83% укупног броја становника). У сарадњи са државним и ентитетским 
министарствима надлежним за питања повратка и страним донаторима, континуирано се ради на 
изградњи друштвених објеката, путева, водоводне и канализационе мреже, као и на 
електрификацији, економској одрживости, миру и помирењу. 

На основу „Процјене угрожености града Зворник од елементарних непогода, природних и других 
несрећа и техничко-технолошких акцидената“ израђени су документи којима је предвиђено 16 
мјера цивилне заштите од реалних опасности по подручје града међу којима су прије свих 
опасности од поплава (ријека Дрина и бујични водотокови Сапна и Хоча), пожара, клизишта, 
снијега и снијежних наноса, као и угроженост од експлозивних средстава заосталих из рата те 
опасности од бране црвеног муља који настаје у процесу производње у „Алумина“ ДОО, 
магистралног гасовода и објеката на њему. У складу са тим, континуирано се ради на регулацији 
ријечних корита, као и изградњи и одржавању обалоутврда. 

9. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1. САОБРАЋАЈ 

Мрежу саобраћајница на подручју града Зворник чини 60,4 km магистралних путева, 21,3 km 
регионалних путева, 167,5 km локалних путева, 14,6 km улица у градском језгру Зворнику и око 700 
km некатегорисаних путева. 

Магистрални путни правци су магистрални пут првог реда М-1 (стара ознака М-19) који иде 
паралелно са ријеком Дрином дуж цијеле територије града (54,5 km) и магистрални пут првог реда 
М-1 (стара ознака М-4) који води од Каракаја, преко Цапарди до Махале и даље ка унутрашњости 
БиХ (12 km). На њиховом укрштању долази до стварања гужви и застоја па се предвиђа изградња 
кружног тока. 

Дужина регионалног пута првог реда Р-1 (стара ознака Р-454) на подручју града Зворник износи 9 
km, а регионалног пута првог реда Р-1 (стара ознака Р-456) 12 km. На укрштању другог наведеног 
регионалног пута са М-1 се такође стварају гужве и застоји па се и ту предвиђа изградња гружног 
тока. 

Магистрални и регионални путеви су под надлежношћу ЈП „Путеви Српске“ са којим се сарађује на 
реализацији посебних пројеката. Растерећењу магистралних и регионалних путева значајно ће 
допринети планирана реконструкција локалног пута Шћемлија-Глумина. 

Од укупно 168,8 km локалних путева, 153,3 km (90,8%) је са асфалтним застором, док је 24,5 km 
макадама. Од укупно 700 km некатегорисаних путева, асфалтирано је само 250 km. Преосталих 
550 km је макадамског типа.  
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Градску уличну мрежу чине улице чија укупна дужина износи 14,6 km. Због конфигурације терена, 
већином су са великим уздужним нагибима и уског попречног пресека који је закован ивичном 
изградњом објеката. Овим последњим је узрокован и проблем недовољне ширине тротоара или 
њиховог потпуног недостатка дуж појединих дјелова уличне мреже. Због тога се треба 
континуирано радити на изградњи и реконструкцији градских улица. 

Улице Светог Саве, Вука Караџића, Симе Перића, Браће Југовића, Мајевичка и Карађорђева улица 
и Трг краља Петра I Карађорђевића чине главне градске улице8. То за посљедицу има њихово 
високо саобраћајно оптерећење са значајним учешћем транзитног саобраћаја. Рјешење може 
представљати ограничење кретања и задржавања моторних возила9. Предуслов за то је 
успостављање одрживог система паркирања. У ову сврху је извршена набавка софтвера, хардвера 
и опреме за паркинг који се требају ставити у употребу. 

Упркос сталним улагањима у санацију и изградњу саобраћајне инфраструктуре, због природе 
терена присутни су проблеми одрона, клизишта и деформација како на категорисаним, тако и на 
некатегорисаним путевима. Због тога се треба наставити са изградњом и реконструкцијом путне 
инфраструктуре у мјесним заједницама. 

9.2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

На градски водоводни систем којим управља АД “Водовод и комуналије“ Зворник, повезано је 
урбано подручје града Зворник, приградско насеље Каракај са индустријском зоном, насеља која 
гравитирају градском центру и насеља уз доводни цјевовод Дрињача и Дивич. Процјењује се да је 
на њега прикључено нешто више од 27.700 (51%) становника. 

Улагањима вршеним у задњих пет година, дужина водоводне мреже је повећана за више од 90 km. 
Њена тренутна дужина је 265 km. На њу су прикључена укупно 11.585 домаћинства и 734 правна 
лица. 

Да би се унапредила услуга водоснабдијевања, наставља се са изградњом водоводног система 
„Пилица-Локањ“ и креће са изградњом водоводног система „Ораовац-Крижевићи“ (Зворник Запад). 
На овај начин ће бити омогућено да се број домаћинстава која имају редовно снабдијевање водом 
повећа за око 3.000. 

Истовремено се планира изградња новог бунара на локалитету Тилић ада ради сигурности 
водоснабдијевања града и приградских подручја путем водоводног система „Зворник“ и 
реконструкција водоводне мреже у насељу Козлук с циљем повезивања водоводног система 
„Зворник Сјевер“ на козлучка изворишта као алтернативна. 

Канализациона мрежа на подручју града Зворник није развијена у довољној мјери. Дужина 
канализационих водова је око 80 km. На њима има 5.060 прикључака за физичка лица и 580 
прикључка за правна лица.  

При томе је 95% становника градског језгра прикључено на градску канализацону мрежу. С 
обзиром да нема пречистача, све отпадне воде из ове канализационе мреже завршавају у ријеци 
Златици и Дрини. То представља проблем који се треба ријешити у наредном периоду. 

Канализационе мреже постоје и у приградским насељима Улице, Економија, Дивич и Кула Град. На 
њих је прикључено између 85% и 90% овдашњих домаћинстава. Остала приградска насеља су 
само дјелимично покривена канализационом мрежом - Фагум 60%, Насеље 5. јул 40% и Каракај 
35%. Канализациона мрежа постоји још у Козлуку, Табанцима и у Брањеву. У току је пројекат 
изградње пречистача у Табанцима и завшетка изградње канализационе мреже са пречистачем у 
Брањеву, а планира се и изградња канализације „Зворник Сјевер“. 

9.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Извођење Програма одржавања јавне хигијене, поверено је АД „Водовод и комуналије“ Зворник. 
Ово предузеће тренутно прикупља и одвози отпад са подручја 45 мјесних заједница, односно од 
11.120 физичких лица и 1.016 правних лица.  

                                                           
8 Поједине улице се укрштају са магистралним путевима. 
9 Дугорочни циљ Стратегије безбједности саобраћаја града Зворник 
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У мјесним заједницама које нису или су само дјелимично обухваћене услугом прикупљања и 
одвоза отпада, отпад бива спаљен или бачен директно у токове или на обале ријека (Дрина, 
Сапна, Хоча, Златица). Увале, јаруге, шуме и неискрчене живице поред саобраћајница су, такође, 
мјеста на којима ничу нелегална одлагалишта.  

Скоро 10 година се сав прикупљени отпад без икаквог претходног третмана одвозио и одлагао на 
локалну депонију „Тилић ада“ која се налази на самој обали ријеке Дрине, у непосредној близини 
насељених мјеста и изворишта воде. Како није ограђена и нема рјешен проблем процједних вода и 
штетних испарења, она представља опасност по животну средину, здравље и безбједност људи 
који живе у непосредној близини и шире. Доказ за то представља дизање и даље плутање отпада 
током високог водостаја ријеке Дрине, као и појава пожара чије посљедице се највише осјете у 
сусједној општини Мали Зворник, у Републици Србији. Због тога, али и због уговорне обавезе о 
затварању постојећег одлагалишта по завршетку изградње и отварању тијела ЈП АД „Регионална 
депонија“ Зворник, од Фонда за заштиту животне средине Републике Српске је обезбјеђен дио 
средстава потребних за израду дијела пројектно-техничке документације која ће показати коју 
врсту и  којим обим радова је потребан за санацију и рекултивацију локалитета. У току је израда 
Студије стања животне средине на локацији депоније „Тилић ада“ којој ће уследити план санације 
и рекултивације. 

Трентно се сав прикупљени отпад одвози и одлаже на регионалну депонију. Како би се смањиле 
количине одложеног отпада, односно омогућило издвајање компоненти за рециклажу и правилно 
збрињавање посебних врста отпада, планира се изградња рециклажног дворишта. 

9.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Топографске карактеристике подручја града Зворник условиле су одсуство већих парковских 
површина.  

Рекреационо највреднија је обала ријеке Дрине на којој је изграђено шеталиште дужине 1,6km те 
градска плажа дужине 0,5km. Међутим, она је у сталној опасности од поплава-минимум два пута 
годишње бива потопљена тако да ранија улагања у мобилијар и додатно уређивање нису имала 
жељене дуготрајне ефекте. Због тога се ради на детаљном пројекту уређења градске плаже који 
ће пружити одржива рјешења. 

Друге, мање површине које се сврставају у зелене нису довољно уређене. Њихово обогаћивање 
садницама и мањом парковском опремом је неопходно како би се задовољиле потребе 
становништва за боравком на отвореном. У том контексту се ради на уређењу платоа преко пута 
Робне куће. С тим у вези је и иницијатива за изградњу рекреативних садржаја дуж уређеног дијела 
корита ријеке Сапне. 

9.5. ЈАВНА РАСВЈЕТА 

Систем јавне расвјете града Зворник чини подземна и надземна кабловска мрежа са поцинчаним 
металним, армираним бетонским и дрвеним стубовима. На њима је инсталисано око 3.100 живиних 
и натријумових свјетиљки које се напајају са 149 мјерних мјеста и годишње утроше 1.385МWh 
електричне енергије у вриједности 260.000 КМ. На територији самог града су у употреби метални 
поцинчани стубови који су у релативно добром стању и натријумове светиљке снаге 2x250W које 
су повезане подземном кабловском мрежом. На подручју ужег градског језгра постављено је 600 
ЛЕД свјетиљки. 

Акционим планом енергетски одрживог развоја града Зворник (СЕАП) предвиђено је да се у 
наредном периоду поставе ЛЕД свјетиљке са оптималним регулационим уређајима на свим 
градским улицама, те да се унаприједи стање јавне расвјете у руралном дијелу града.  

10. АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ 

Зворник се може сматрати административним центром регије Бирач - у њему су смјештене 
филијале или подручни центри више републичких институција (нпр. ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске, Пореска управа Републике Српске,итд). 

Основни суд у Зворнику мјесно је надлежан за територију града Зворник и општине Осмаци, а 
стварно за суђење у кривичним, грађанским и други предметима у првом степену. У току је 
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обезбјеђивање услова за повратак Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и 
Правобранилаштва. 

Градска управа града Зворник нема довољне техничко-информационе капацитете што значи да 
њене потребе у значајној мјери превазилазе техничке могућности расположиве информатичке 
опреме, баш као и просторне капацитете објекта у коме је смјештена. Због тога се реализује 
пројекат изградње новог објекта и припрема пројекат реконструкције старог објекта Градске 
управе. 

11. НАЦРТ ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
Екон. 
Код 

О п и с 
Буџет за  

2022.  

Нацрт 
буџета за 

2023. 

Нацрт 
ребаланс
а буџета 
за 2022. 

Индекс 
  

1 
 

2 3 6 5 6 7=6/5*100 
      БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 26.024.200 31.369.500 32.936.200 120,54 
    71 А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 20.169.580 25.273.800 24.416.746 125,31 
  711000 711 Приходи од пореза на доходак и добит  300 0 300 0,00 
1   711100 Порези на доходак 300 0 300 0,00 
1.1   711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 300 0 300 0,00 

  713000 713 
Приходи на лична примања и приходи од самосталне 
дјелатности 

1.500.520 3.110.510 3.283.191 207,30 

2   713100 
Порез на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

1.500.520 3.110.510 3.283.191 207,30 

2.1   713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 300.000 330.000 300.000 110,00 

2.2   713112 
Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном 
износу 

500 500 500 100,00 

2.3   713113 Порез на лична примања  1.200.000 2.779.990 2.982.671 231,67 

2.4   713114 
Порез на лична примања лица која самостално обављају 
привредну и професионалну дјелатност 

20 20 20 100,00 

  714000 714 Порез на имовину 853.240 852.050 853.240 99,86 
3   714100 Порези на имовину 852.190 852.000 852.190 99,98 
3.1   714111 Порез на имовину 2.000 2.000 2.000 100,00 
3.2   714112 Порез на непокретности 850.190 850.000 850.190 99,98 
4   714200 Порез на наслеђе и поклон 50 0 50 0,00 
4.1   714211 Порез на наслеђе и поклон 50 0 50 0,00 
5   714300 Порез на финансијске и капиталне трансакције 1.000 50 1.000 5,00 
5.1   714311 Порез на пренос непокретности и права 1.000 50 1.000 5,00 
  715000 715 Порез на промет производа и услуга  85.520 141.240 213.915 165,15 
6   715100 Порез на промет производа   3.520 130.240 122.915 3700,00 
6.1   715111 Општи порез на промет по општој стопи 200 70.000 69.920 

 
6.2   715112 Општи порез на промет по нижој стопи 3.000 60.000 52.675 2000,00 

6.3   715113 Општи порез на промет на деривате нафте 100 50 100 50,00 

6.4   715114 Општи порез на промет на дуванске прерађевине 50 50 50 100,00 
6.5   715115 Општи порез на промет алкохолних пића 100 100 100 100,00 
6.6   715116 Општи порез на промет кафе 50 20 50 40,00 
6.7   715117 Општи порез на промет лож уља 20 20 20 100,00 
7   715200 Порез на промет услуга 1.000 10.000 10.000 1000,00 
7.1   715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи 1.000 10.000 10.000 1000,00 
7.2   715212 Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу 0 0 0 #DIV/0! 
8   715300 Акцизе  на деривате нафте 81.000 1.000 81.000 1,23 
8.1   715311 Акцизе  на деривате нафте 81.000 1.000 81.000 1,23 
  717000 717 Индиректни порези дозначени од УИО 17.660.000 20.990.000 19.900.000 118,86 
9   717100 Индиректни порези дозначени од УИО 17.660.000 20.990.000 19.900.000 118,86 
9.1   717111 Индиректни порези дозначени од УИО 17.660.000 20.990.000 19.900.000 118,86 
  719000 719 Остали порески порези 70.000 180.000 166.100 257,14 
10   719100 Остали порески порези 70.000 180.000 166.100 257,14 
10.1   719113 Порез на добитке од игара на срећу 70.000 180.000 166.100 257,14 
    72 Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.387.620 4.330.700 3.185.120 98,70 

  721000 721 
Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика  

28.000 20.000 28.000 71,43 

11   721200 Приходи од закупа и ренти 19.000 11.000 19.000 57,89 

11.1   721222 
Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-
јавних служби који се финансирају из буџета општина 

15.000 10.000 15.000 66,67 
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11.2   721223 Приходи од земљишне ренте 1.000 1.000 1.000 100,00 
11.3   721224 Приходи од закупнине земљишта у својини републике 3.000 3.000 3.000 100,00 
12   721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 9.000 9.000 9.000 100,00 

12.1   721311 
Приходи од камата на новчана средства на редовним 
трезорским рачунима  

4.000 4.000 4.000 100,00 

12.2   721312 
Приход од камата на новчана средства на намјенским 
трезорском рачунима 

5.000 5.000 5.000 100,00 

  722000 722 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 4.003.620 4.003.700 3.051.120 100,00 
13   722100 Административне накнаде и таксе 171.000 171.000 171.000 100,00 
    722118 Посебна републичка такса на нафту 1.000 1.000 1.000 100,00 
13.1   722121 Општинске администартивне таксе 20.000 20.000 20.000 100,00 
13   722131 Градске административне таксе  150.000 150.000 150.000 100,00 
14   722300 Комуналне  накнаде и таксе 1.476.100 950.600 285.600 64,40 
14.1   722312 Комуналне таксе на фирму 650.500 30.000 60.000 4,61 

14.2   722313 
Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних 
возила 

500 500 500 100,00 

14.3   722314 
Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у пословне сврхе 

70.000 70.000 70.000 100,00 

14.4   722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 100 100 100 100,00 

14.5   722316 
Комуналне таксе за приређивање музичког 
програма у угоститељским објектима 

5.000 5.000 5.000 100,00 

14.6   722317 
Kомунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван 
пословне просторије 

0 0 0 #DIV/0! 

14.7   722318 Комунална такса за кориштење рекламних паноа 40.000 40.000 40.000 100,00 

14.8   722319 
Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила 
на мјестима које је за то одредила општина 

700.000 800.000 100.000 114,29 

14.9   722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 10.000 5.000 10.000 50,00 
15   722400 Накнаде по разним основама 1.780.120 2.050.100 2.010.120 115,17 
15.1   722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 420.000 450.000 420.000 107,14 
15.2   722412 Накнаде за коришћење грађевинскoг земљишта-рента 460.000 460.000 460.000 100,00 

15.3   722424 Накнада за коришћење минералних сировина 180.000 180.000 180.000 100,00 
15.4   722425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 60.000 60.000 60.000 100,00 

15.5   722435 
Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за 
развој неразвијених дијелова општине остварена продајом 
шумских сортимената 

30.000 20.000 20.000 66,67 

15.6   722437 
Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у 
приватној својини 

15.000 15.000 15.000 100,00 

15.7   722442 Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању 10.000 60.000 55.000 600,00 

15.8   722443 
Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за 
људску употребу 

30 30.000 25.030 
 

15.9   722444 Накнада за воду за наводњавање 0 10 0 #DIV/0! 

15.10   722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе за 
флаширање 

10.000 10.000 10.000 100,00 

15.11   722446 
Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних 
средстава која користе нафту или нафтне деривате 

90.000 90.000 90.000 100,00 

15.12   722447 Накнада за испуштање отпадних вода 150.000 300.000 320.000 200,00 

15.13   722448 
Накнада за производњу електричне енергије добијене 
коришћењем хидроенергије 

90 90 90 100,00 

15.14   722463 Накнада за извађени материјал из водотока 25.000 25.000 25.000 100,00 

15.15   722465 
Накнаде за  воде за индустријске процесе, укључујући и термо 
електране 

80.000 80.000 80.000 100,00 

15.16   722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара 210.000 230.000 210.000 109,52 
15.17   722468 Остале надокнаде еколошке заштите         
15.18   722491 Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара 40.000 40.000 40.000 100,00 
16   722500 Приходи од пружања јавних услуга 576.400 832.000 584.400 144,34 
16.1   722521 Приходи општинских органа управе 40.000 40.000 40.000 100,00 

16.2   722591 Властити приходи буџетских корисника града 50.000 50.000 50.000 100,00 

16.3   722591 Властити приходи буџетског корисника Наша Радост 402.400 650.000 402.400 161,53 
16.4   722591 Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека 2.000 2.000 2.000 100,00 

16.5   722591 
Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар 
Кочић" 

40.000 40.000 40.000 100,00 

16.6   722591 
Властити приходи буџетског корисника Техничког школског 
центра 

32.000 32.000 32.000 100,00 

16.7   722591 Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад 10.000 18.000 18.000 180,00 
  723000 723 Новчане казне 6.000 7.000 6.000 116,67 
17   723100 Новчане казне 6.000 7.000 6.000 116,67 
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17.1   723121 
Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска 
корист у том поступку 

6.000 7.000 6.000 116,67 

  729000 729 Остали непорески приходи 350.000 300.000 100.000 85,71 
18   729100 Остали непорески приходи 350.000 300.000 100.000 85,71 
18.1   729124 Остали градски приходи 350.000 300.000 100.000 85,71 
    73 Ц. ГРАНТОВИ 57.000 105.000 175.011 184,21 
  731000 731 Грантови 57.000 105.000 175.011 184,21 
19   731000 Грантови  57.000 105.000 175.011 184,21 
19.1   731119 Капитални грантови из иностранства 2.000 50.000 120.011 2500,00 
19.2   731121 Капитални грантови од страних влада 25.000 25.000 25.000 100,00 
19.3   731221 Капитални грантови од правних лица у земљи 10.000 10.000 10.000 100,00 
19.4   731219 Остали текући грантови у земљи 10.000 10.000 10.000 100,00 
19.5   731222 Капитални грантови од физичких лица у земљи 10.000 10.000 10.000 100,00 
    78 Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР  ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 1.410.000 1.660.000 5.159.323 117,73 
  787000 787 Трансфери између   различитих јединица власти 1.410.000 1.660.000 5.159.323 117,73 
20 

 
787100 Трансфери од државе 0 0 120.000 

 
20.1 

 
787111 Трансфери од државе 0 0 120.000 

 
21   787200 Трансфери од ентитета 1.400.000 1.650.000 5.029.323 117,86 
21.1   787200 Трансфери од ентитета 1.400.000 1.650.000 5.029.323 117,86 
21.2 

 
787211 Трансфери од ентитета (за улагање у јавне инвестиције) 

  
3.452.372 

 
22   787 Трансфери од осталих јединица власти 10.000 10.000 10.000 100,00 
22.1   787911 Трансфери од осталих јединица власти 10.000 10.000 10.000 100,00 
23   788 Tрансфери унутар исте јединице власт 0 0 0 #DIV/0! 
23.1   788111 Tрансфери унутар исте јединице власт 0 0 0 #DIV/0! 
  810000 81 Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.412.500 1.400.500 515.500 99,15 
  811000 811 Примици за произведену сталну имовину 500 500 500 100,00 
24   811100 Примици за зграде и објекте 500 500 500 100,00 
24.1   811100 Примици за стамбене, образовне и спорске објекте 500 500 500 100,00 
24.2   811120 Примици за  образовне и спорске објекте 0 0 0 #DIV/0! 
25 813000 813 Примици за непроизведену сталну имовину 1.412.000 1.400.000 515.000 99,15 
25.1   813100 Примици за земљиште 1.412.000 1.400.000 515.000 99,15 

      
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

27.436.700 32.770.000 33.451.700 119,44 

      ФИНАНСИРАЊЕ 4.212.300 1.555.000 4.212.300 36,92 
    91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  164.300 270.000 164.300 164,33 
  911000   Примици од финансијске имовине 164.300 270.000 164.300 164,33 
    911000 Примици од финансијске имовине 164.300 270.000 164.300 164,33 
26   911400 Примици од наплате датих зајмова 164.300 270.000 164.300 164,33 

26.1   911430 
Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним 
нефинансијским субјектима 

50.000 200.000 50.000 400,00 

26.2   911450 
Примици од наплате зајмова датих домаћим   нефинасијким 
субјектима ( осим јавних) 

94.300 50.000 94.300 53,02 

26.3   911480 Примици од наплате зајмова датих радницима 20.000 20.000 20.000 100,00 
  920000 92 Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 3.688.000 0 3.688.000 0,00 
  921000   Примици од задужења 3.688.000 0 3.688.000 0,00 
27   921200 Примици од узетих зајмова 3.688.000 0 3.688.000 0,00 
27.1   921240 Примици од зајмова узетих од банака 3.688.000 0 3.688.000 0,00 
28 930000 93 Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 360.000 1.285.000 360.000 356,94 
  931000 931 Остали примици 200.000 985.000 200.000 492,50 

28.1   931110 
Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на 
додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск 
институције 

100.000 785.000 100.000 785,00 

28.2   931300 Примици по основу аванса 100.000 200.000 100.000 200,00 
 29 93810 938 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти 160.000 300.000 160.000 187,50 
29.1   938191 Остали примици из трансакција размјене 160.000 300.000 160.000 187,50 

30   375000 
Неискориштена средства по основу обвезница из предходне 
године 

3.123.00 1.710.000 3.123.000 54,76 

30.1   
 

Неискориштена средства по основу кредита и  гранта  3.123.00 1.710.000 3.123.000 54,76 

      
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА, ПРИМИЦИ И 
НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА 

34.772.000 36.035.000 40.787.000 103,63 
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12. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2023-2025. 

  
1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА                   

                          

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за све 
вријеме 
трајања 

пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 
Изградња гараже и 
проширење паркинг 
простора 

2019-2023. 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000 1,150,000 

2 
Реконструкција пута 
Шћемлија-Глумина 

2020-2025. 75,000 500,000 0 500,000 0 0 0 0 75,000 1.075,000 1.075,000 

3 

Изградња кружног тока 
на расрсници 
магистралних путева 
М19-М4 

2019-2025. 0 100,000 0 1,500,000 0 0 0 0 0 1,600,000 1,600,000 

4 

Изградња кружног тока 
на укрштању 
магистралног пута М19 и 
регионалног пута Р456 
(раскрсница ка Сапни) 

2022-2025. 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000 500,000 

5 
Изградња и 
реконструкција градских 
улица  

2020-2025. 150,000 200,000 0 0 0 0 0 0 150,000 350,000 700,000 

6 
Изградња и 
реконструкција путне 
инфраструктуре у МЗ 

2020-2025. 450,000 1,000,000 150,000 150,000 0 0 0 0 600,000 1,750,000 3,500,000 

  УКУПНО 675.000 1.800.000 150.000 2.650.000 1.000.000 0 0 0 1.825.000 6.275.000 8.525.000 

 

 
 
 

          

2 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА                       

                            

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 
Укупна 

вриједност 
инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
све вријеме 

трајања 
пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 
Изградња пречистача 
отпадних вода у МЗ 
Табанци 

2020-2023. 120.000 0 400.000 0 500.000 0 0 0 1.020.000 1.020.000 1.020.000 
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2 
Изградња пречистача 
отпадних вода у граду 

2022-2027. 150.000 0 0 7.000.000 0 3.000.000 0 0 150.000 10.150.000 15.000.000 

3 
Изградња водовода 
Запад 

2021-2025. 0 200.000 100.000 5.500.000 0 0 0 200.000 100.000 6.000.000 6.000.000 

4 
Изградња водовода 
Пилица-Локањ, фаза 2 

2022-2025. 200.000 1.600.000 300.000 2.700.000 900.000 8.100.000 0 0 1.400.000 13.800.000 13.800.000 

5 
Наставак изградње 
канализационе мреже у 
МЗ Брањево 

2020-2024. 100.000 2.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 4.100.000 6.100.000 10.000.000 

6 
Изградња канализације 
Зворник Сјевер 

2022-2026. 100.000 1.000.000 0 2.000.000 0 4.000.000 0 0 100.000 7.100.000 10.000.000 

7 
Уређење корита ријеке 
Хоче 

2021-2024. 250.000 100.000 1.300.000 0 0 0 0 0 1.550.000 1.650.000 2.500.000 

8 

Уређење обалоутврде 
ријеке Дрине између 
ушћа ријека Хоче и 
Сапне 

2021-2024. 90.000 0 1.500.000 3.000.000 0 0 0 0 1.590.000 4.590.000 5.000.000 

9 

Пројектовање и 
извођење бунара питке 
воде на подручју Тилић 
Аде-Каракајско поље  

2024. 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 

10 
Пројектовање и 
извођење бунара питке 
воде Брањево 

2023. 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 

11 
Реконструкција 
водоводне мреже у 
насељу Козлук  

2024. 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 

  УКУПНО 1.160.000 5.200.000 7.600.000 20.200.000 1.400.000 15.100.000 0 500.000 10.160.000 51.160.000 64.070.000 

  
 
 

  
                    

    

3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                       

                            

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 
Укупна 

вриједност 
инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
све вријеме 

трајања 
пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 Уређење градске плаже 2019-2025. 150.000 600.000 0 0 0 0 0 0 150.000 750.000 750.000 

2 
Санација и 
рекултивација депоније 
Тилић Ада 

2021-2024. 100.000 200.000 300.000 700.000 0 0 0 0 400.000 1.300.000 1.400.000 

3 
Изградња рециклажног 
дворишта 

2023. 50.000 0 150.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 

  УКУПНО 300.000 800.000 450.000 700.000 0 0 0 0 750.000 2.250.000 2.350.000 
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4 КУЛТУРА И ТУРИЗАМ                         

                            

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 
Укупна 

вриједност 
инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
све вријеме 

трајања 
пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 

Реконструкција и 
провођење мјера 
енергетске ефикасности 
на згради Касина 

2020-2024. 0 30.000 0 70.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 

2 

Реконструкција и 
ревитализација 
средњевијековне 
тврђаве Ђурђев град 

2020-2027. 0 200.000 100.000 200.000 0 0 0 0 100.000 500.000 7.000.000 

  УКУПНО 0 230.000 100.000 270.000 0 0 0 0 100.000 600.000 7.100.000 

  

  
5 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ                       

                            

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 
Укупна 

вриједност 
инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
све вријеме 

трајања 
пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 ЦНЦ за ТШЦ 2023. 20.000 0 100.000 0   0   0 120.000 120.000 130.000 

2 

Реновирање и санација 
унутрашњег простора 
зграде Технолошког 
факултета 

2022-2024. 0 10.000 0 100.000 0 0 0 0 0 110.000 110.000 

3 

Реконструкција и 
провођење мјера 
енергетске ефикасности 
на школским објектима 
на територији града 
Зворника 

2019-2024. 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 200.000 400.000 1.900.000 

4 

Изградња 
мултифункционалног 
спортског центра за 
борилачке и друге 
спортове  

2023-2025. 0 200.000 200.000 600.000 0 0 0 0 200.000 1.000.000 1.000.000 

5 
Изградња рекреативних 
садржаја у МЗ Челопек 

2023-2024. 10.000 20.000 120.000 150.000 0 0 0 0 130.000 300.000 300.000 

 УКУПНО 130.000 330.000 520.000 950.000 0 0 0 0 650.000 1.930.000 3.440.000 
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6 ЗДРАВСТВО                         

                          

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 
Укупна 

вриједност 
инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
све вријеме 

трајања 
пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 

Реконструкција 
постојећег и изградња 
новог блока ЈЗУ 
Болница 

2018-2023. 50.000 0 12.493.000 0 0 0 0 0 12.543.000 12.543.000 29.690.000 

  УКУПНО 50.000 0 12.493.000 0 0 0 0 0 12.543.000 12.543.000 29.690.000 

                            

                            
7 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ                         

                            

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализациј
е 

Извори финансирања 
Укупна 

вриједност 
инвестиција за 
2023. годину 

Укупна 
вриједност 
инвестиција 

за три године 
(КМ) 

Укупна 
вриједност 

инвестиција за 
све вријеме 

трајања 
пројекта (КМ) 

Буџет града Зворника Донација Кредит Остали извори 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

План за 
2023. 

План за  
2024-2025. 

1 
Затварање колективних 
центара 

2018-2023. 200.000 0 120.000 0 0 0 0 0 320.000 320.000 2.500.000 

2 

Изградња објекта за 
потребе Окружног и 
Привредног суда, 
Тужилаштва и 
Правобранилаштва 

2018-2024. 0 0 1.600.000 2.000.000 0 0 0 0 1.600.000 3.600.000 3.600.000 

3 
Изградња зграде за 
потребе Градске управе 

2021-2024. 0 0 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 4.000.000 4.000.000 

4 

Замјена столарије, 
реконструкција крова и 
постављање вањске 
термоизолације на 
старом објекту Градске 
управе 

2020-2025. 10.000 90.000 0 200.000 0 0 0 0 10.000 300.000 300.000 

5 
Развој Пословне зоне 
Јадар 

2018-2024. 25.000 25.000 100.000 100.000 0 0 0 0 125.000 250.000 250.000 

6 
Формирање Пословне 
зоне Сјевер 

2023-2024. 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 100.000 600.000 600.000 

7 
 Израда просторно-
планске документације 

2023. 200.000 150.000 0 0 0 0 0 0 200.000 350.000 350.000 

 УКУПНО 535.000 365.000 1.820.000 4.700.000 1.000.000 1.000.000 0 0 3.355.000 9.420.000 11.600.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА                       

 
 

      
 

 
      

ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИКА У 2023. ГОДИНИ (КМ) 2.850.000             
ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ДОНАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ (КМ) 23.133.000             
ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ КРЕДИТА У 2023. ГОДИНИ (КМ) 3.400.000             
ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ (КМ) 0             
УКУПАН ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈА У 2023. ГОДИНИ (КМ) 29.383.000             

                    

УКУПАН ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ТРИ ГОДИНЕ (КМ) 84.178.000             
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА (КМ) 126.775.000             
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О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Правни основ за доношење овог Плана садржан је у одредбама члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Рeпублике Српске, број 97/16). Чланом 39. став (5) Закона, 
прописано је да самосталне надлежности општина и градова обухватају „доношење планова и 
програма развоја јединице локалне самоуправе, план локалног економског развоја, план 
инвестирања и план капиталних инвестиција“.  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Разлози за доношење Плана садржани су у томе што системски приступ планирању капиталних 
инвестиција омогућава боље искоришћавање капацитета локалног буџета и бољи приступ 
вањским изворима финансирања у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој 
заједнице. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

У овом Плану су наведени пројекти који се предлажу за реализацију у периоду 2023-2025. година, 
у складу са стратешким приоритетима Града Зворника. Ријеч је о пројектима за које постоји 
административна, техничка и финансијска могућност реализације (почетак, наставак, завршетак). 
Они су распоређени у седам области: саобрћајна инфраструктура, комунална инфраструктура, 
заштита животне средине, култура и туризам, образовање и спорт, здравство и остали пројекти. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ 

Реализација предложених пројеката предвиђа заједничко финансирање средствима из буџета 
Града и средствима која су већ обезбјеђена или се очекују из кредита, од виших органа власти, 
јавних предузећа и донаторских организација.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрађивач:                                                                                                               Предлагач: 

Радна група за израду приједлога                                                         ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Плана капиталних инвестиција 2023-2025 

____________________________                                                                                                       
                                                                                                        Бојан Ивановић 

 


