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ИНТЕРВЈУ: Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник

Развој привреде и запошљавање на првом месту!

Изванредан напредак општине Мали Зворник остварен у протекле две године, у готово свим 
сегментима рада, резултат је одлучне намере локалне власти да општину изведе из групе 

најнеразвијенијих средина и омогући јој услове за даљи убрзани развој.
Подаци који то најбоље илуструју огледају се у смањењу незапослености за више од 20 посто, 

успешно реализованим капиталним пројектима, захваљујући којима је, после вишедеценијског 
чекања, обновљена сва важнија инфраструктура у општини, као и довођењу страних компанија, 

спремних да у Малом Зворнику дугорочно инвестирају. 

На челу тима који стоји 
иза визије бољег и 

успешнијег Малог Зворника 
је председник општине 
Зоран Јевтић, дипломирани 
инжењер рударства, са 
дугогодишњим стажом на 
руководећим положајима 
у привреди, захваљујући 
чијем залагању се име 
општине Мали Зворник све 
чешће спомиње у контексту 
најаве или реализације 
важних пројеката�

Више него добре ефекте рада, 
остварене у релативно кратком року, 
описује првенствено као резултат 
добре политичке везе и сарадње 
са републичком влашћу, узајамне 
подршке коју остварује у односу 
са сарадницима и суграђанима, 
доброг планирања послова, као 
и марљивог рада� Годину 2018� 
у Малом Зворнику Јевтић види 
као кључну за даљи напредак и 
развој општине и истиче да је она 
препозната као година покретања 
привреде и запошљавања�

•	 Питање	које	се	прво	намеће	
тиче се конкретних активности 
и могућности које се пружају на 
плану даљег привредног опоравка 
општине Мали Зворник. Локална 
скупштина недавно је усвојила 
други ребаланс општинског 
буџета у текућој години, којим 
су, поред осталог, предвиђена 
нова значајна улагања општине 
у уређење индустријске зоне у 
Доњем Насељу. Да ли поменута 
улагања значе да су нови озбиљни 
инвеститори пред вратима?

- Буџет општине Мали Зворник 

за 2018� годину оријентисан 
је развојно, с циљем наставка 
започетих капиталних пројеката, 
привлачења инвестиција и отварања 
нових радних места� Након другог 
ребаланса, у мају текуће године, 
планиран је у износу од 791�407�000 
динара, што је за 113 милиона 
динара, или 16,65 посто, више у 
односу на претходни план�

Увећање буџета остварено је, у 
највећој мери, уз помоћ Републике 
Србије, која је општини Мали 
Зворник путем трансфера, из текуће 
буџетске резерве, определила 
износ од око 110 милиона динара, 
док преостала 3 милиона динара 
увећања у буџету представљају 
планиране сопствене приходе 
општине�

Од средстава добијених од 
државе, 75 милиона динара, као 
што је и предвиђено, усмерили 
смо за реновирање и изградњу 
пословних објеката у индустријској 
зони у Доњем Насељу и куповину 
трафостанице за потребе покретања 
погона за производњу текстила, 
који би на јесен у Малом Зворнику 
требало да отвори компанија 
„Mydenim tekstil“ из Турске и у 

њему, према Меморандуму 
о сарадњи, који смо 
недавно потписали, до 
краја 2019� године запосли 
300 радника, а затим, до 
краја 2020� године, још 200 
радника�

Улагање у проширење 
и уређење индустријске 
зоне сматрали смо 
приоритетним, с обзиром 
на план који имамо, везан 
за довођење страних 
компанија и оживљавање 
привреде у општини, као и 

чињеницу да је општина, када смо 
дошли на власт, располагала са свега 
40 ари земљишта у индустријској 
зони, што је било недовољно за рад 
било ког озбиљнијег инвеститора� 

С тога смо индустријску зону 
у Доњем Насељу најпре значајно 
проширили, увећавши њену 
површину са неколико десетина ари 
на 5,5 ха, уз откуп 8000 м2 пословног 
простора, у шта смо уложили 70 
милиона динара општинских 
средстава и 10 милиона динара 
раније добијених од Републике 
Србије�

Значајну помоћ државе имамо и 
у погледу повезивања општине са 
потенцијалним инвеститорима, у 
оквиру које је и остварен контакт 
са поменутом турском компанијом�

У другој половини прошле и од 
почетка текуће године имали смо 
више контаката са компанијама 
заинтересованим за дугорочно 
инвестирање у нашој општини�

 Један од преговора уродио је 
плодом у децембру прошле године, 
захваљујући чему је у пословном 
простору општине у Брасини 
отворен погон за производњу 
ПВЦ столарије� Производњу је 
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покренула турска компанија 
„Yavuz“, која је уз подршку општине 
за почетак запослила 18 радника, са 
тенденцијом ширења производње и 
новог запошљавања�

Идеја је да до краја године, 
осим поменутих компанија, 
створимо услове за долазак бар 
још једног инвеститора у Мали 
Зворник, у области металске или 
дрвнопрерађивачке делатности, 
што би, са отварањем производње 
столарије у Брасини, значило 
довођење укупно три инвеститора 
за годину дана�

Недавно су нашу општину 
посетили представници једне 
кинеске компаније, која се бави 
производњом система заштите 
од крађа и разматра идеју за рад у 
Малом Зворнику�

Посетили су нас и представници 
једне руске фирме, заинтересоване 
за улагање у унапређење смештајних 
капацитета у Радаљској Бањи�

Приликом сусрета са њима 
рекао сам да је општина Мали 
Зворник заинтересована за сваки 
вид сарадње, који доприноси 
запошљавању, и да је спремна да 
са озбиљним инвеститором уђе 
у јавно - приватно партнерство, 
како би подстакла и убрзала развој 
бање, што би омогућило нова радна 
места грађанима и приходе кроз 
различите делатности, које би могле 

да се развијају�
Ако знамо да 

без одговарајуће 
инфраструктуре 
нема инвестиција, 
онда је јасно да 
ће томе умногоме 
допринети и 
побољшана путна 
инфраструктура 
на подручју 
општине�

 Најзначајнији 
резултат у 
тој области, у 

протекле две године, јесте обнова 
државног пута, реализована 
средствима Владе Републике 
Србије, уз подршку председника 
државе Александра Вучића�

Уз помоћ државе протекле 
године завршена је и 
реконструкција преостале 
деонице државног пута 
у месној заједници Доње 
Насеље, у дужини од 1,8 км, 
захваљујући чему се данас у 
општину Мали Зворник стиже 
модерном, безбедном и добро 
обележеном саобраћајницом�

•	 Осим	 пужања	
добрих техничких услова за 
долазак инвеститора, на 
које још начине општина 
Мали Зворник подстиче 
запошљавање? 

- Активном политиком 
запошљавања, општина 
Мали Зворник у протекле 
две године број незапослених 
лица смањила је са 2500 на 
1950, што је око 20 посто� 
Веома смо задовољни 
овим учинком и наставићемо 
да спроводимо у дело Локални 
акциони план запошљавања, по 
којем је у 2018� години, у циљу 
смањења незапослености, у буџету 
планирано 18 милиона динара�

Један од најефектнијих видова 
подршке запошљавању је 
програм субвенционисања 
нових радних места, преко 
којег општина помаже 
послодавце, финасирајући 
новоотворена радна места са 
200�000 динара по запосленом� 

Преко овог програма, 
који ће бити још једна у низу 
олакшица за инвеститоре, 
планирамо да у почетку 

подржимо рад поменутих страних 
компанија, које ће радити у нашој 
општини и запошљавати грађане са 
подручја наше општине� 

У 2016� и 2017� години, преко 
субвенција за послодавце, у 
општини Мали Зворник запослено 
је око 150 радника� 

Ту су и други видови подршке, 
као што је издвајање средстава за 
ангажовање тешко запошљивих 
категорија, преко програма јавних 
радова, обављање стручне праксе 
или тзв� приправничког стажа, где 
смо у протекле две године такође 
остварили значајне резултате, 
финансирајући оспособљавање 
младих приправника за рад у 
струци�

Осим на поменуте начине, 

у запошљавање улажемо и 
индиректно, финансирајући 
различите програме и пројекте, 
набавке средстава и опреме за 
унапређење рада и стимулисање 
запошљавања у туризму, 
пољопривреди и другим 
привредним гранама�

За подстицаје у пољопривреди, 
где спада и подршка становништву 
заинтересованом за бављење 
сеоским туризмом, за две 
године издвојили смо око 30 
милиона динара, за побољшање 
пољопривредне производње, 
куповину стоке, садница, 
пољопривредне механизације, 
изградњу објеката и набавку 
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различите опреме� У 2018� години 
у овој области планирали смо нова 
улагања, у износу од око 15�000�000 
динара�

•	 Када	је	реч	о	туризму,	који	
је у Малом Зворнику препознат као 
једна од водећих привредних грана, 
који су резултати које је општина 
остварила у досадашњем раду 
на побољшању услова за развој 
туризма и какви су планови за 
унапређење туристичке понуде?

- Што је најважније, уредили 
смо путну инфраструктуру, и 
примарну и секундарну� Имамо 
уличну расвету и у најудаљенијим 
деловима општине� Обновили 
смо велики део електро мреже и 
настављамо да радимо даље на том 
плану� Реконструишемо водоводну 
мрежу у неколико села, како бисмо 
обезбедили једнако квалитетно 
водоснабдевање у свим месним 
заједницама у општини� Активно 
радимо и на побољшању управљања 
отпадним водама� Уредили смо 
област одвожења смећа, па дивљих 
депонија скоро да немамо�

 На основу свега наведеног, могу 

да кажем да смо испунили већину 
основних услова за развијање 
туризма и сада можемо интензивно 
да се бавимо побољшањем 
туристичке понуде и искоришћењем 
туристичких потенцијала, које 
Мали Зворник има у изобиљу�

У протекле две летње сезоне, током 

општинских манифестација, 
које традиционално 
организујемо, као и ван њих, 
забележили смо рекордну 
посећеност од стране туриста, 
што јасно показује да је Мали 
Зворник постао атрактивно 
туристичко место�

Сматрам да је томе 
веома допринео унапређен 
туристички садржај и 
квалитетна промоција 

општине, на којој смо 
интензивно радили у 
протеклом периоду�

Додатне резултате на том 
плану остварили смо прошлог 
лета, учешћем у популарној 
телевизијској емисији 
„Жикина шареница“, која је 
емитована на РТС-у, уживо 
из Малог Зворника�

 Намеравамо да и убудуће 
учествујемо у сличним 
програмима и сваке сезоне 
понудимо нешто ново и другачије�

Туристичку понуду Малог 
Зворника побољшаћемо 
уређењем културно-историјских 
знаменитости и креирањем 
садржаја занимљивих за туристе, 
који ће их додатно промовисати�

До краја 2018� године, уз подршку 
Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација Републике 
Србије, предвиђен је завршетак 
реконструкције и уређења 
културно-историјског комплекса 
„Подземни град Карађорђевића“, 
у аутентичном стилу,  чиме ће 
овај објекат постати туристичка 

атракција не само Малог 
Зворника већ и читаве Србије�

У наредном периоду 
планирамо конзервацију 
археолошког налазишта 
„Орловине’’, за шта имамо 
спреман технички пројекат, 
као и формирање музејске 
збирке, у оквиру које би 
били изложени предмети 
пронађени на овом локалитету, 
као и други експонати, који 
сведоче о богатом културно-

историјском наслеђу општине�
Важан пројекат који нас очекује 

и који ћемо такође реализовати 
уз подршку Републике Србије 
јесте реконструкција моста краља 
Александра Првог Карађорђевића, 
који Србију, преко Дрине у Малом 
Зворнику, повезује са Републиком 

Српском� 
Овај мост значајан је за нас 

у сваком смислу, па и у погледу 
туризма, као културно-историјски 
споменик и место преко којег 
дневно, са једне на другу обалу, 
прелази више хиљада људи�

Његова обнова представљаће 
привредно важан подухват, који 
ће дати сигнал потенцијалним 
инвеститорима да је Подриње 

важна регија у Србији, у коју вреди 
улагати, и биће ветар у леђа да 
наставимо још интензивније да 
радимо и развијамо општину�

•	 Како	 данас	 живе	 људи	 у	
општини Мали Зворник? Да ли 
имају квалитетније услове него 
ранијих година?

- Свакодневно дајемо све од 
себе да побољшамо услове живота 
и рада у општини Мали Зворник 
и могу рећи да смо у последње две 
године на том плану остварили 
озбиљан напредак� 

У протекле две године уредили 
смо и асфалтирали преко 15 
километара локалних путева и 
бетонирали око 10 километара 
путева и прилаза, поправили 
атарске путеве, обновили мостове 
на рекама, оштећене или порушене у 
поплавама, побољшали безбедност 
на пружним прелазима, санирали 
више од 10 км нисконапонске 
електромреже и обезбедили 
уредно водоснабдевање за већину 
корисника у Доњој Борини, где због 
загађења изворишта, услед мајских 
поплава 2014� године, становништво 
дуго није имало пијаћу воду�

Изградњом водовода у Доњој 
Трешници, која је у завршној 
фази, побољшаћемо услове за 
водоснабдевање у неколико села на 
подручју општине� 

Прошле године унапредили смо 
рад црпне станице на изворишту 
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„Копани бунар“ у Малом Зворнику 
и резервоара прве и друге висинске 
зоне „Виле“� 

У склопу инвестиције, вредне 7,5 
милиона динара, извршена је замена 
дотрајалих електро инсталација у 
објектима, уз набавку и уградњу 

нове опреме, електро ормара и 
једног дизел агрегата, за снабдевање 
струјом у случају прекида у напајању�

Набавили смо опрему за 
побољшање комуналне делатности, 
нову скип машину, камион за одвоз 
смећа, контејнере�

Побољшали смо и услове за 
примарну здравствену заштиту 
становништва, преуредили 
простор Дома здравља и теренских 
амбуланти на подручју општине, 
набавили неопходну опрему и ново 

теренско возило� 
Ново возило купили смо и 

за станицу полиције у Малом 
Зворнику� Радимо и на побољшању 
безбедности грађана, уводећи 
систем видео надзора јавних 
површина�

Побољшали смо услове за 
школовање деце у свим школама на 
подручју општине, а најзначајнији 
пројекат у тој области је побољшање 
енергетске ефикасности у 
малозворничкој основној школи, 
вредан 237�000 евра, који смо 
реализовали уз подршку надлежног 
министарства�

У основној школи у Радаљу 
општина је у протеклом 
двогодишњем периоду финансирала 
реконструкцију и замену крова на 

згради школе, асфалтирање 
игралишта и уређење дела 
канализационе мреже, док 
је од јуна текуће године 
актуелна изградња школске 
кухиње са трпезаријом, коју 
смо омогућили у сарадњи са 
Министарством привреде 
Републике Србије�

Новоизграђени простор 
у који је пресељена 

малозворничка библиотека модерно 
смо уредили, опремили и ставили 
на располагање запосленима у 
установи и читаоцима�

Подржавамо и рад удружења 
грађана кроз суфинансирање 
пројеката у различитим областима, 

од едукација, обука и истраживања, 
преко културе, уметности, 
заштите и очувања традиције и 
културног наслеђа, унапређења 
предузетништва, развоја и 
унапређења сеоског туризма, 
екологије, лова и риболова, спорта, 
до тема везаних за социјални 
живот пензионера, жена и других 
друштвених група�

На иницијативу одборничке 
групе Српске напредне странке, у 
буџету општине по први пут ове 
године предвидели смо средства 
за подршку брачним паровима 
без деце, за подвргавање парова 
процесу вантелесне оплодње� За 
ову намену определили смо износ 
од 2 милиона динара, са намером 
да га ребалансом увећамо, у случају 
значајнијег интересовања грађана�

За најстарије суграђане и 
одрасле особе са инвалидитетом 
обезбедили смо услугу социјалне 
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заштите „Помоћ у кући“ и бесплатан 
аутобуски превоз за суграђане 
старије од 65 година и инвалиде са 
подручја општине�

Субвенционишемо превоз 
ученика, награђујемо и подстичемо 
најуспешније ученике, студенте и 
иноваторе� 

Све активности планирамо и 
реализујемо у договору са саветима 
месних заједница, јер тако имамо 
најбољи увид у реалне потребе 
грађана� Поносни смо на све оно што 
смо постигли у протекле две године 
и наставићемо тако и убудуће, а све 
у циљу достизања бољег квалитета 
живота у локалној заједници�

•	 Када	су	у	питању	планови	
за даљи рад, које бисте пројекте 
издвојили као најзначајније?

- Што се тиче великих пројекта 
које смо планирали, са једним од 
њих конкурисали смо протекле 
године код ИПА фонда, у оквиру 
прекограничне сарадње са Босном и 
Херцеговином� У питању је пројекат 
изградње фекалне канализације у 
Сакару� Постројење за сакупљање 
и пречишћавање отпадних вода у 
том селу, тзв� ППОВ, самостално 
смо изградили, а средствима 
ИПА програма планирали смо 
финансирање преосталог, знатно 
скупљег дела посла, изградњу 
канализационе мреже�

Такав систем потребно је 
изградити и у осталим селима 
у општини, и то је један од 
амбициозних, великих планова које 
имамо� Тиме бисмо, поред осталог, 
веома допринели унапређењу 
заштите животне средине на 
подручју наше општине� 

У важне комуналне пројекте 
који нас очекују спада изградња 
топлане на биомасу� Министарство 
рударства и енергетике Републике 
Србије уврстило је Мали 

Зворник међу десет 
изабраних општина 
у Србији у којима ће 
у наредном периоду 
бити реализован овај 
пројекат, уговорен 
путем Споразума о 
зајму и донацијама са 
Немачком развојном 
банком (KfW) и Владом 
Швајцарске, и ми 
очекујемо да ће радови 
почети током 2018� 
године� 

У текућој години сопственим 
средствима финансирамо наставак 
реконструкције водовода у 

Доњој Борини� Реч је о другој и 
уједно последњој фази радова, 
која подразумева пројектовање и 
изградњу цевовода на водоводној 
линији Гај-Клисар-Дунавац у Доњој 
Борини и Гај-Каменица у Брасини, за 
обезбеђење пијаће воде за преостале 
кориснике у другој висинској зони 

Доње Борине и дела Брасине�
Када је реч о пројектима на 

којима радимо, могао бих пуно тога 
још да наведем, јер је период иза 
нас био пун активности, на којима 
темељимо планове за даљи рад� 

Протекла година била је година 
председничких избора, на којима 
су грађани Малог Зворника, јасније 
него икада, рекли какву политику 
желе и кога хоће на челу државе� 
Резултати и планови о којима сам 
говорио показују да је избор био 
више него исправан�

Озбиљним и одговорним 
радом у Малом Зворнику, уз 
помоћ Републике Србије, на челу 

са председником Александром 
Вучићем, у кратком року успели 
смо да урадимо доста тога, што 
ће послужити као основа да 
наставимо са радом и искористимо 
све могућности које нам се пружају 
и које могу допринети даљем 
напретку и развоју наше општине�

Имајући у виду важност транспарентности рада локалне самоуправе, 
општина Мали Зворник, на челу са председником Зораном 

Јевтићем, веома се труди да јавност буде укључена у све активности 
које општина спроводи� С тога је председник општине свој рад и у 
2018� години почео организовањем традиционалног новогодишњег 
пријема за новинаре, који је окупио представнике готово свих медија 
у окружењу� Том приликом председник Јевтић гостима је пожелео 
срећну и успешну нову годину и честитао божићне празнике� Осим 
за честитање, сусрет са представницима медија Јевтић је искористио 
да подсети јавност на најзначајније пројекте реализоване у протеклој 
години и предочи план рада општинског руководства у 2018� години�

Председник општине Мали Зворник угостио новинаре на 
традиционалном новогодишњем пријему за представнике 

медија
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Потпредседница Владе 
Републике Србије и министарка 

грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић 
званично је два пута посетила 
општину Мали Зворник� Први пут, 
у веома тешким тренуцима за њене 
становнике, маја 2014� године, када 
су општину погодиле незапамћене 
поплаве, обезбеђујући уз подршку 
државних институција у рекордном 
року санацију великог клизишта, 
које је онемогућавало опште 
функционисање места и угрожавало 
конструкцију старог железног моста 
на Дрини�

У помоћ тада су притекли и 
припадници МУП-а Републике 
Србије, на челу са министром 
Небојшом Стефановићем, 
пруживши грађанима и локалној 
управи пуну подршку у борби са 
последицама поплава�

Министарки Михајловић и 
члану њеног кабинета, Дејану 
Трифуновићу, државном секретару 
у Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
oпштина Мали Зворник следеће 
године доделила је повељу општине, 

на име њиховог изузетног залагања 
за интересе грађана и помоћи у 
санирању последица поплава�

Приликом њене друге посете 
општини и обиласка радова на 
обнови државног пута у Малом 
Зворнику и санацији великог 
клизишта, септембра 2016� године, 
на свечаности поводом Дана 
општине, министарки је уручено 
додељено признање�

Она је тада посетила и свечано 
отворила нове 
п р о с т о р и ј е 
малозворничке 
библиотеке, којој 
је поклонила око 
50 књига�

Потпредседник Владе Републике 
Србије и министар трговине, 
туризма и телекомуникација Расим 
Љајић општину Мали Зворник од 
почетка 2018� године посетио је 
два пута, најпре у фебруару, ради  

договора о реконструкцији објекта 
„Подземни град Карађорђевића“ 
у Малом Зворнику, коју ће 
министарство омогућити до краја 
текуће године, а затим у мају, 
поводом склапања сарадње локалне 
управе са инвеститорима из Турске, 
који ће, према договору, на јесен 
у Малом Зворнику покренути 
производњу текстила�

Потписивању Меморандума 
о сарадњи општине и будућег 
инвеститора присуствовао је и 
министар за техничко – технолошки 
развој и иновације Ненад Поповић, 
који је такође званично два пута, 
за мање од годину дана, посетио 

ПОДРШКА И САРАДЊА

Заједничким снагама до боље будућности у Малом Зворнику

Да је подршка државе Србије локалној самоуправи у Малом Зворнику евидентна и стално 
присутна, у свим сегментима рада, потврђује чињеница да је ову општину у протекле две године 

посетило више државних функционера, министара, државних секретара и других високих 
службеника Републике Србије, који су, сваки у свом ресору, допринели побољшању функционисања 

локалне заједнице. Реч је о броју посета који никада раније у Малом Зворнику није забележен у 
тако кратком року, што говори о подршци коју општина добија од републичких органа, али и о 
одговорном функционисању државе, која негује принцип да свакодневно, на свим нивоима, буде 
уз своје грађане и заједнички са локалним самоправама ефикасно решава проблеме и унапређује 

услове за живот.
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општину Мали Зворник�
Неколико месеци раније, он је 

у свом кабинету са председником 
општине Мали Зворник и 
челницима општина Зворник и 
Осмаци (РС) разговарао о потребама 

сваке од општина, могућностима 
прекограничне сарадње и подршци 
коју министарство, на чијем је челу, 
може да пружи овим општинама�

По препоруци министра 
Поповића, у Малом Зворнику је у 
плану формирање тзв� Инкубатора 
за иноваторе, канцеларије која 
би окупљала младе, талентоване 
људе, који имају развојне идеје, 
које би министарство могло, преко 

различитих програма, да подржи и 
тако допринесе напретку локалне 
заједнице�

Министар Поповић био је гост 
прошлогодишње, седме по реду, 
малозворничке регате�

На отварању манифестације 
у Великој Реци, пред бројним 
новинарима, рекао је да је Дрина 
један од највећих туристичких 
потенцијала Србије и једна од 

најлепших река у Европи, да 
је територија Подриња богата 
атрактивном туристичком 
понудом, вансеријским природним 
лепотама, манастирима, 
споменицима културе, етно селима 

и домаћинствима, те да је зато 
туризам велика развојна шанса 
читавог Подриња�

“Град Зворник и општина Мали 
Зворник за мене су један град на 
две обале� То је симбол јединства 

српског народа са леве и десне 
обале Дрине, из Србије и Републике 
Српске”, изјавио је он том приликом�

Поповић је истакао да ће Влада 
Републике Србије подржати напоре 
које општина Мали Зворник 
континуирано улаже у унапређење 
туристичких потенцијала овог 
краја, јер је туризам брзорастућа 
привредна грана и шанса за 
привлачење инвестиција и отварање 

Општина Мали Зворник звање почасног грађанина ове општине 2017� године доделила је председнику 
Републике Србије Александру Вучићу� 

Најзначајније општинско признање председнику државе додељено је на свечаности поводом Дана 
општине, на име разумевања проблема локалне самоуправе у Малом Зворнику и спремности да, у оквиру 
својих надлежности, учествује у њиховом решавању, као и на име изузетног залагања за интересе грађана 
ове општине� 

Главни резултати рада у Малом Зворнику, у 2016� и 2017� години, остварени уз помоћ државе Србије и 
председника Александра Вучића, јесу завршетак обнове државног пута кроз општину и санација великог 
клизишта у центру места, изградња пет мостова на рекама, порушених у мајским поплавама 2014� године, 
као и реконструкција школских и других инфраструктурних објеката�

Међу планираним капиталним пројектима у Малом Зворнику, чија је реализација предвиђена уз помоћ 
државе и подршку председника Вучића, наведени су изградња топлане на биомасу и обнова моста краља 
Александра Првог Карађорђевића на Дрини�

У образложењу одлуке о додели признања председнику Србије Александру Вучићу наведено је да ће 
додељено признање председнику државе бити уручено накнадно, приликом његове посете овом месту�

Председник Србије Александар Вучић почасни грађанин општине Мали Зворник
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нових радних места, посебно за 
младе�

Малозворничку регату 2016� 
године, у оквиру централне летње 
манифестације Дани спортско - 
рекреативног и културног туризма 
„Дрина је смисао живота“, отворио 
је министар одбране Александар 
Вулин, пружајући тако пуно 
подршку напорима општине на 
плану промоције туризма�

Он је тада, између осталог, рекао 
да Влада Србије жели равномеран 
развој за сваки свој регион, 

општину, локалну самоуправу и да 
је регата у Малом Зворнику прилика 
да се људи упознају, друже и подсете 
на то у како драгоценој земљи 
живе�

У посети Малом Зворнику 
био је и министар рада 
запошљавања, борачких и 
социјалних питања, Зоран 
Ђорђевић, тадашњи министар 
војни, као и државни секретар 
у Министарству за државну 
управу и локалну самоуправу 
(МДУЛС) Бојан Стевић, који је 
у априлу 2017� године отворио 
први Сајам запошљавања у 
Малом Зворнику, организован 
у сарадњи општине и Националне 
службе за запошљавање� Након 

тога, он је у мају текуће године 
поново посетио Мали Зворник, 
где је са представницима 
Владе Републике Србије 
присуствовао потписивању 
Меморандума о сарадњи 
општине са инвеститором из 
Турске, на покретању погона 
текстилне производње у 
Малом Зворнику�

Народни посланик у 
Скупштини Републике 
Србије Бобан Бирманчевић из 
Шапца у званичној посети Малом 

Зворнику био је такође 
више пута, у оквиру 
повезивања општине 
са инвеститорима и 
пружња подршке већем 
запошљавању�

Рад локалне управе у 
Малом Зворнику подржао 
је и народни посланик 
Србислав Филиповић, 
који је општину посетио 
у јуну текуће године, 
како би са руководством 
и грађанима разговарао 
о потребама локалне 
заједнице�

Један од уважених гостију 
прошлогодишње свечаности 
поводом Дана општине у Малом 

Зворнику био је председник општине 
Уб и председник Извршног одбора 

Српске напредне 
странке Дарко Глишић, 
коме је тада уручена 
повеља општине 
Мали Зворник, на 
име захвалности за 
заинтересованост и 
спремност да помогне 
грађанима ове 
општине у изградњи 
инфрастру кт у рних 
објеката� Посебно 
значајну подршку 

представља његово залагање за 
пројекат обнове Старог моста, који 
је Влада Републике Србије одлучила 
да финансира са 600�000 евра, до 
краја 2018� године� 

У посети општини Мали 
Зворник био је и генерални 
директор Електропривреде Србије 
Милорад Грчић, новембра прошле 
године, ради припреме плана 
санације нисконапонске мреже 
у Малом Зворнику� Убрзо после 
његове посете, у четири села на 
подручју општине Мали Зворник, 
Доњој Борини, Радаљу, Амајићу 
и Цулинама, уследили су радови 
на реконструкцији електромреже, 
вредни 11 милиона динара, које 
је финансирала Електропривреда 
Србије (ЕПС)�

Реализација овог пројекта 
претходно је договорена на састанку 
председника Републике Србије 
Александра Вучића и чланова 
Владе са председницима општина 
Мачванског округа у Лозници, на 
којем је разговарано о потребама и 
проблемима општина подрињског 
краја, као и о могућностима њиховог 
ефикасног решавања�
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Свесна значаја и предности 
повезивања са другим локалним 

заједницама и неговања добрих 
међуопштинских односа, општина 
Мали Зворник наставила је добру 
праксу успостављања братских веза 
са општинама у Србији и окружењу� 
Након братимљења са општином 
Косовска Митровица, 2013� године, 
протекле године побратимила се 
са општином Трговиште, а убрзо 
након тога, пре неколико месеци, и 
са општином Херцег Нови, док ће 
до краја 2018� године братске односе 
успоставити и са општином Уб�

Потписивање меморандума о 
братимљењу Малог Зворника са 

општином Трговиште уследило 
је годину дана после одлуке 
Општинског већа Мали Зворник, 
донете у складу са обостраном 
жељом општина за развијањем 
међусобне сарадње и пријатељских 
веза� 

Церемонија је обављена на 
свечаној седници Скупштине 
општине, пред бројним званицама�

Документ су потписали 
председници општина, за Мали 
Зворник Зоран Јевтић, а за општину 
Трговиште Ненад Крстић, у циљу 
даљег учвршћивања пријатељства 
и сарадње две општине у области 
привреде, пољопривреде и 
туризма, образовања, културе, 
спорта, здравствене заштите, 
заштите животне средине, локалне 
самоуправе и других сегмената 
друштвеног живота�

Повељу о сарадњи и братимљењу 
председник општине Мали 
Зворник недавно је потписао и 
са општином Херцег Нови, ради 
унапређења и подизања на виши 
ниво институционалне сарадње 
локалних самоуправа, верујући 

да то има изузетан потенцијал 
који може довести до унапређења 
квалитета живота од користи за обе 
локалне заједнице�

Повељом о сарадњи и 
братимљењу две општине 
предвиђено је оснивање Савета за 
билатералну сарадњу, као средства 
за континуирану и ефикасну 
међусобну комуникацију општина�

Кроз институционалну сарадњу 
међу општинама биће омогућена 
размена искуства и добрих пракси, 
те припрема и реализација 
заједничких активности од 
интереса и значаја за развој 
локалних заједница, што, поред 
осталог, конкретно подразумева 
заједничку припрему и подношење 
пројеката на доступним домаћим и 
међународним конкурсима�

Ради потписивања повеље о 
братимљењу, председник општине 
Мали Зворник у Херцег Новом 
боравио је у фебруару текуће 
године, у оквиру 49� манифестације 
„Празник мимозе”, по којој је тај 
град надалеко познат�

Братске везе у 2018� години 
општина Мали Зворник успоставиће 
и са општином Уб� Одлуку о томе, 
крајем јуна, донело је Општинско 
веће Мали Зворник, ради дугорочног 
повезивања две општине и даљег 
квалитетног развоја и унапређења 
сарадње локалних заједница у свим 
сегментима друштвеног живота�

Међуопштинска сарадња и братимљења
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У 2017� години, преко различитих 
програма запошљавања, 

финансираних од стране општине, 
посао је добило око 150 лица са 
евиденције НЗС� За ову намену 
из буџета издвојено је укупно 20 
милиона динара, од чега половина 
на име субвенција послодавцима 

за запошљавање 50 радника, 
док је преосталих 10 милиона 
динара усмерено за ангажовање 
тешко запошљивих категорија 
преко јавних радова, одрађивање 
приправничког стажа и друге 
програме запошљавања� 

Преко наведених програма у 
2016� години, у сарадњи са НЗС, 
ангажовано је укупно 211 лица, док 
је преко субвенција за запошљавање 
исте године у Малом Зворнику посао 
добило 98 радника у 27 фирми� 

У 2018� години за реализацију 
Акционог плана запошљавања у 
општинском буџету планирано је 
18 милиона динара� 

Како би помогла у запошљавању, 
окупљајући на једном месту 
тражиоце запослења и послодавце, 
општина Мали Зворник, у оквиру 
поменутог програма, и ове године 
намерава да организује Сајам 
запошљавања�

Ова манифестација у Малом 
Зворнику прошле године одржана 

је по први пут и то врло 
успешно� Учествовало је 26 
послодаваца, који су исказали 
потребу за запослењем 50 
радника, претежно кувара, 
конобара, трговаца, столара, 
заваривача и возача�

Први малозворнички 
Сајам запошљавања отворио је 

државни секретар 
М и н и с т а р с т в а 
за државну 
управу и локалну 
самоуправу (МДУЛС) 
Бојан Стевић� Том 
приликом он је рекао да 
у циљу стварања услова 
за запошљавање, у 
сарадњи са Привредном 
комором Србије, све 
постојеће локације 
у Малом Зворнику 

треба понудити потенцијалним 
инвеститорима, којих је, како је 

истакао, у Србији сваким даном 
све више, јер су препознали напоре 
Владе, да у Србији направи добру 
привредну зону за страна и домаћа 
улагања�

Као један од начина за квалитетно 
и дугорочно решавање проблема 
незапослености у Малом Зворнику 
он је препоручио увођење дуалног 
образовања у Средњој школи и 
понудио подршку у покретању и 
спровођењу такве иницијативе�

ПРИВРЕДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Незапосленост у Малом Зворнику за две 
године смањена за око 20 посто

Спровођењем мера активне политике запошљавања, општина Мали Зворник у протекле 
две године успела је да број незапослених на подручју општине смањи за око 20 посто, са 

2500 на 1950 незапослених лица.

У циљу пружања подршке лицима 
која траже посао, а немају 

приступ рачунару и интернету, у 
згради општинске управе у Малом 
Зворнику, у сарадњи општине и 
Националне службе за запошљавање 
(НЗС), 2016� године отворен је инфо 
пулт за незапослене и постављена 
самоуслужна радна станица за 
активно тражење посла�

У шалтер сали општине инсталиран рачунар за подршку 
незапосленим лицима у тражењу посла
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Потписивање уговора о закупу 
наведеног пословног простора, 

14� децембра 2017� године, у сали 
Скупштине општине Мали Зворник, 
у присуству више десетина радника 
заинтересованих за посао у турској 
компанији, обавили су председник 
општине Мали Зворник Зоран 
Јевтић и директор фирме „Yavuz“ 
Јасмин Куртановић, након чега 
је уследио разговор послодавца 
са потенцијалним радницима о 
условима запослења�

Обраћајући се окупљенима, 
председник општине Зоран Јевтић 
рекао је да је дан потписивања 
уговора о давању у закуп пословног 
простора општине у Брасини 
турској компанији „Yavuz“ велики 
и важан догађај за општину 
Мали Зворник, у којој није било 
значајнијег запошљавања од 90-их 
година прошлог века� 

„За све нас потписивање овог 
уговора велики је и важан догађај, јер 
нам пружа могућност за дугорочно 
запошљавање радника у Малом 
Зворнику� Компанија „Yavuz“ у 
старту ће запослити 18 радника, 

док ће наредне године примити 
још 15 лица и тако сваке следеће 
године“, рекао је Јевтић и додао да 
ће општина учинити све што је у 
њеној моћи, а што је у законским 
оквирима, да компанији омогући 
повољне услове за пословање и 
проширење производње�

„Планирамо проширење 
индустријске зоне� Трудимо се и 
тражимо нове просторе и нове 

могућности, не само за овог већ и 
за друге инвеститоре� Ова и следећа 
година су кључне за запошљавање 
у Малом Зворнику, које ћемо у 
наредном периоду омогућити уз 
подршку државе“, рекао је том 
приликом Јевтић, подсетивши 
присутне на речи председника 
Републике Србије Александра 
Вучића, који је два месеца раније у 
Лозници рекао да ће Мали Зворник, 

Актуелно

Уз подршку Општине Мали Зворник у Брасини 
почела производња ПВЦ столарије

Општина	Мали	Зворник	средином	децембра	2017.	године	званично	је	уступила	халу	бившег	
погона	„Кончара“	у	Брасини	међународној	компанији	„Yavuz“,	која	је	у	њој	два	месеца	касније	

покренула производњу ПВЦ столарије и запослила 18 радника са подручја ове општине.
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као девастирана општина, ради 
подстицања развоја привреде 
имати право на веће бенефиције 
за инвеститоре при запошљавању 
радника, те да ће се лично 
ангажовати и заложити за довођење 

инвеститора у Мали Зворник и 
убрзани привредни развој општине�

 На крају свог излагања Јевтић 
је најавио да ће отварање погона за 
производњу столарије у Брасини 
општина Мали Зворник подржати 
преко програма субвенција за 
запошљавање, у оквиру којег са 
200 хиљада динара по запосленом 
финансира новоотворена радна 
места� 

Он је представницима фирме 
„Yavuz“ пожелео добродошлицу у 
Мали Зворник и истакао да се нада 
дугорочној и успешној сарадњи�

Власник компаније Mustafa Yavuz 
рекао је да је одлука о пресељењу 
фабрике, која у Србији послује под 
именом „Bauwin decor“, из Нових 
Бановаца у Мали Зворник донета 
због повољнијих услова пословања, 
државне помоћи, повољног 
рентирања простора, радне снаге 
али и локације, која је за фирму од 

стратешког значаја�
„Мали Зворник је за нас 

стратешки важно место, због 
близине са производним погонима 
које компанија има у Босни и 
Херцеговини“, рекао је Yavuz и 

додао да ће радници одабрани за 
запослење одмах бити примљени 
у радни однос, те да ће из радног 
односа ићи на обуку за посао 
у неку од фабрика у Босни, у 
матичној фабрици у Брчком или у 
Сребренику�

Yavuz је навео да компанија, чији 
је власник, има десет различитих 
сектора производње, да у више 
погона у Босни и Херцеговини 
запошљава око 400 радника, те да 
је то број који жели да достигне 
и у Србији� Он се похвалио да 
компанија на подручју Босне и 
Херцеговине сваке године повећа 
производњу, продају и извоз за 20 
посто�

Yavuz је саопштио да ће погон у 
Малом Зворнику производити ПВЦ 
столарију, али да је у будућности 
у плану и производња дрвене 
столарије� За обављање делатности 
потребни су првенствено столари, 

али и радници машинске струке и 
стаклари� Да конкуришу за посао у 
овој фирми могу и лица која немају 
наведену стручну спрему, а вољна 
су да се преквалификују и раде у 
производњи столарије�

 Према његовим речима, 
компанија је у отварање погона 
у Малом Зворнику уложила око 
100 хиљада евра, што је износ који 
планира да уложи и следеће године, 
а да 2019� године, уколико пословна 
клима остане повољна, планира 
отварање још једног погона у Малом 
Зворнику�

Наведени пословни план 
представља нову шансу за раднике 
заинтересоване за посао у овој 
фирми, који не буду ангажовани у 
оквиру првог круга запошљавања, 
чијој релизацији, у великој 
мери, може допринети државна 
помоћ коју ће послодавац, осим 
преко општинских субвенција за 
запошљавање, моћи да оствари и 
путем програма бесплатне обуке 
радника код познатог послодавца, 
преко Националне службе за 
запошљавање�
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Свечано парафирање документа 
04� маја 2018� године у Малом 

Зворнику обављено је у присуству 
представника Владе Републике 

Србије, Амбасаде Турске у Београду, 
матичне компаније будућег 
инвеститора – фирме „Mydenim 
tekstil” из Истамбула, руководства 
општине, бројних новинара и 
гостију�

Будућа фабрика текстила у 
Малом Зворнику планирано је да до 

2020� године запосли 500 радника, 
различитог степена образовања, 
а биће подигнута у индустријској 
зони, у месној заједници Доње 

Насеље, на локацији некадашњег 
Дрвно – индустријског предузећа 
“Ново Гучево”� 

Долазак турске компаније 
у Мали Зворник резултат је 
вишемесечних преговора општине и 
инвеститора, вођених посредством 
Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација Републике 

Србије, које је иницирало њихово 
повезивање и сарадњу, у склопу 
плана Владе Републике Србије да 
помогне општини Мали Зворник у 

покретању локалне привреде�
Потпредседник Владе Србије 

и челни човек овог министарства 
Расим Љајић рекао је у Малом 
Зворнику да је трагање за 
одговарајућом локацијом у Србији, 
погодном за турског инвеститора, 
трајало више од годину дана и да је 
Мали Зворник изабран као општина 

У фокусу

Турска компанија „Mydenim tekstil“ у Малом Зворнику 
на јесен отвара фабрику текстила

Потписивањем	Меморандума	о	сарадњи	између	Општине	Мали	Зворник	и	компаније	„YGS	
Textile”, у турском власништву, почетком маја текуће године у Малом Зворнику званично су 
почеле активности на покретању погона за производњу текстила, који би могао да почне са 

радом на јесен, већ у септембру.
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која је понудила најбоље услове� 
Љајић је истакао да држава 

инвеститору не даје субвенције, 
као ни друге подстицаје, те да 
се добри услови које је општина 
понудила огледају у повољном 

закупу простора, на којем ће будућа 
фабрика пословати�

Он је потврдио да је Република 
Србија на рачун буџета општине 
Мали Зворник неколико дана раније 
уплатила износ од 75�000�000 динара, 
намењен за уређење индустријске 
зоне, не само за потребе овог већ и 
других, будућих инвеститора�

Говорећи о компанији „Mydenim 
tekstil” из Истамбула, Љајић је 
рекао да се ради о реномираној 
фирми, која има заокружен процес 
производње, од сировине до 
финалних производа, која у Турској 
запошљава преко 770 радника и 
годишње извози око 70�000�000 
долара различитих текстилних 
производа� 

Он је изразио очекивање да ће се 
њено присуство у Малом Зворнику 
позитивно одразити на привредни 
опоравак општине, која је једна 
од 19 најнеразвијенијих у Србији, 
и подстицајно деловати на друге 
инвеститоре да дођу и улажу у њој�

Љајић је рекао и то да је догађај 
у Малом Зворнику један од 

показатеља добрих односа и један 
од најбољих примера на који начин 
се валоризује сва та добра сарадња 
између Београда и Анкаре, додајући 
да верује да ће посета председника 

Србије Александра Вучића 
престоници Турске отворити 
врата за долазак нових инвеститора 
широм Србије� 

Министар у Влади Републике 
Србије задужен за иновације и 
технолошки развој Ненад Поповић, 
који је такође присуствовао догађају 
у Малом Зворнику, изјавио је да је 
покретање текстилне производње 
у овој општини изванредан догађај, 
не само за Мали Зворник, већ и за 
читаво Подриње�

Он је честитао грађанима и 
руководству на вредној инвестицији, 
која ће бити остварена доласком 
турског инвеститора, додајући да 
је уверен да ће то отворити врата и 
другим европским инвеститорима 
да дођу и искористе потенцијале 
и вредности које Мали Зворник 
поседује и нуди�

Похваливши изузетан труд 
министра Љајића на довођењу 
турског инвеститора у Мали Зворник 
и труд општинског руководства, 
на челу са председником општине 
Мали Зворник Зораном Јевтићем, 
он је рекао да су у току преговори 
и са неким новим инвеститорима, 
који су вољни да дођу и раде у 
Малом Зворнику�

Државни секретар у 
Министарству државне управе и 

Ради побољшања услова за долазак инвеститора у општину Мали 
Зворник, на рачун буџета општине, крајем априла текуће године, 

Република Србија уплатила је износ од 75�000�000 динара, намењен за 
уређење индустријске зоне у месној заједници Доње Насеље у Малом 
Зворнику�

Добијеним средствима биће финансирано уређење 5,5 ха плаца 
и обнова 8000 м2 пословног простора у индустријској зони, који 
је општина откупила за потребе отварања погона за производњу 
текстила, који до јесени треба да покрене компанија „Mydenim tek-
stil“ из Турске и у њему, у наредне две године, запосли 500 радника�

За потребе овог и потенцијалних нових инвеститора, општина Мали 
Зворник у индустријској зони побољшаће трафостаницу, изградити 
постројење за пречишћавање отпадних вода, уредити и оградити плац, 
чиме ће омогућити услове инвеститорима каквих раније није било у 
овој општини�

Општина Мали Зворник од Владе Србије добила 75 милиона 
динара за уређење индустријске зоне
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локалне самоуправе Бојан Стевић 
изјавио је да је довођење инвеститора 
и стварање услова за запослење 
великог броја људи у Малом 

Зворнику показатељ одговорне 
политике локалне и републичке 
власти у Србији, која озбиљним 
радом тежи да буде фактор 
стабилности број један у региону, 
напомињући да је то политика коју 
је започео председник Вучић, а коју 
сада спроводи цела Влада�

Он је оценио да је овај дан велики 
за општину Мали Зворник и њене 
грађане, који су на изборима у 

више наврата показали да умеју да 
препознају и цене труд и одговоран 
рад�

Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић, не скривајући 
одушевљење и узбуђење због овог 
важног догађаја, захвалио је свим 
министрима у Влади Републике 
Србије, као и председнику 
Републике Србије Александру 
Вучићу, на подршци и помоћи да 
дође до реализације пројекта, који 
ће смањити незапосленост у Малом 
Зворнику� 

Меморандумом о сарадњи 
који је потписан између општине 
и турског инвеститора детаљно 
је дефинисано давање у закуп 
земљишта и пословног простора 
у индустријској зони у Доњем 
Насељу, коју је општина недавно, 
откупом земљишта, увећала готово 
стопостотно, и која сада заузима 
површину од 5,5 ха�

Наведеним споразумом 
компанији из Турске уступљено 
је 3,2 ха земљишта, са 8000 м2 

пословног простора, у којем фирма 
има обавезу да у 2019� години 
запосли 300 радника са подручја 
општине, различитог степена 
образовања, а у 2020� години још 
200 лица�

Власник компаније Озгур 
Целиоглу рекао је да је 
веома задовољан условима и 
постигнутим договорима у Малом 
Зворнику, саопштавајући да ће 
производња почети одмах по 
завршетку грађевинских радова 
на реконструкцији пословног 
простора, што се очекује током 
септембра, а најкасније у октобру 
текуће године�

Он је најавио да ће за раднике 
најпре бити организована обука, 
коју ће реализовати кадар матичне 
фирме из Турске�

Представљајући компанију, 
Целиоглу је рекао да „Mydenim 
tekstil“ своје производе извози 
широм Европе и Америке, који 
служе као основа за рад познатим 
светским брендовима у области 
текстилне и модне индустрије�

Он је навео да је реч о фирми 
која послује на глобалном нивоу, а 
да се потреба за отварањем погона 
у Малом Зворнику указала услед 
повећаног обима посла и ширења 
компаније на тржишту�

„Mydenim tekstil“ у Малом 
Зворнику производиће различите 
врсте текстила за израду финалних 
производа, по чему би за сада била 
јединствена у Србији�

Председник општине Зоран Јевтић боравио је крајем маја текуће 
године у Турској, у посети компанији „Mydenim tekstil“ из 

Истамбула, са чијим представницима је почетком истог месеца 
потписао Меморандум о сарадњи на покретању погона за производњу 
текстила у Малом Зворнику�

Приликом посете Јевтић је обишао седиште компаније у Истамбулу, 
где се осим управне зграде предузећа налази и део производних погона 
компаније, као и главни производни погон у граду Орду Гиресум�

Јевтић је у Турској боравио заједно са председником општине 
Крупањ Иваном Исаиловићем, на позив руководства фирме�

Овом приликом они су обишли фабрику и видели на који начин 
је организован рад у компанији, која у Турској запошљава око 1000 
радника�

Председник општине Мали Зворник обишао компанију 
„Mydenim tekstil“ у Турској, која у Малом Зворнику покреће 

производни погон
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Привреднике из Кине угостили 
су и са њима разговарали 

председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић, председник 
Скупштине општине Радован Тадић 
и заменик председника општине 
Милош Радојчић� На састанку који 
је уприличен у сали општинског 
већа, Јевтић је гостима представио 
општину Мали Зворник и њене 
привредне потенцијале, након 
чега су заједно обишли простор 
индустријске зоне у Доњем Насељу, 
где би потенцијални инвеститори 
могли да саграде фабрику�

Током разговора Јевтић је 
привредницима из Кине предочио 
повластице које општина пружа, 
сразмерно броју новозапослених 

радника, наводећи да се олакшице 
у случају запослења више од 
200 радника, тичу ослобађања 

инвеститора од плаћања таксе 
за заштиту животне средине, 
комуналне таксе за истицање фирме 
и добијања у закуп земљишта, 
по врло повољним условима, уз 
симболичну накнаду од 1 динара, 
те права на субвенције од око 2000 
евра по новозапосленом раднику�

Госте из Кине, који већ имају 
остварену успешну пословну 
сарадњу са познатим светским 
компанијама, као што је Теленор, 
Бош и МТС и појединим фирмама 

у Србији, интересовало је каква 
је старосна, образовна и друга 
структура становништва у 
Малом Зворнику, колики је број 
незапослених, у ком проценту 
су међу радно способним 
становништвом заступљене жене, 
колико износи просечна зарада и 
чиме се становништво претежно 
бави� Уз то, били су заинтересовани 
да сазнају више о историји и 
културном наслеђу општине�

У изјави за медије представник 

Инвеститори из Кине посетили Мали Зворник

Представници	две	производне	фирме	из	Хангџоа	у	Кини	посетили	су	почетком	маја	текуће	године	
општину Мали Зворник, са идејом да у њој отворе погоне за производњу високотехнолошких 
уређаја	и	опреме.	Реч	је	о	компанијама	„HZ	–	Timing“	и	„Si	chang	elektronik“,	које	се	у	Кини	баве	

израдом безбедносних система против крађа артикала из продајних објеката, техничких 
система заштите објеката, система за евиденцију радног времена и сличних производа, где у 

неколико фабрика запошљавају по 200 радника.
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компаније „HZ – Timing“, Ричард 
Ванг (Richard Wang) рекао је да је 
његова фирма веома заинтересована 
за улагање и рад у Малом Зворнику, 

да би ангажовала око 200 радника, 
претежно жена, јер је за посао 
ручне израде одређених елемената 
у производњи потребна изузетна 
прецизност и посвећеност, што су 
особине које, сматра он, претежно 
карактеришу припаднице женског 
пола� Ванг је навео да би, осим 
радника са средњом стручном 
спремом, фирма имала потребу 
да ангажује и високообразовани 
кадар, те да од запослених у својој 
компанији очекује инвентивност у 
раду и креативност, који доприносе 

развоју и унапређењу производа�
Привредници из Кине у посети 

општини Мали Зворник били су 
у оквиру друге посете Србији, у 
којој су боравили у сарадњи са 
српском компанијом „Јоник“, чији 
су представници овом приликом 
такође били у Малом Зворнику�

Из Малог Зворника, како су 
истакли, понели су само лепе 
утиске, најављујући поновно 
скоро виђење, ради прецизирања 
пословне сарадње�

У циљу очувања постојећих радних места и 
стварања услова за нова запошљавања у области 

експлоатације рудних богатстава у општини, локална 
управа у Малом Зворнику, почетком 2018� године, 
откупила је од предузећа „Србијашуме“ земљиште 
од око 80 хектара, на којем приватизовано предузеће 
„Равнаја“ Мали Зворник годинама експлоатише и 
прерађује кречњак, иницирајући да се кроз јавно – 
приватно партнерство у будућности најповољнијем 
понуђачу омогући коришћење 
ових добара, уз плаћање рудне 
ренте�

У поступку административног 
преноса наведеног земљишта, са 
Републике Србије на општину 
Мали Зворник, локална 
управа платила је предузећу 
„Србијашуме“ накнаду на име 
одштете за шуму, у износу од 2,5 
милиона динара и исто толико 
новца уложила у пројектно-
техничку документацију, на основу 
које ће наведено земљиште, у 
складу са позитивним прописима, 

дати у закуп најповољнијем инвеститору, који ће 
уз обавезно плаћање рудне ренте општини, имати 
обавезу да у радном односу задржи постојеће 
запослене у предузећу “Равнаја”у Малом Зворнику�

На овај начин општина Мали Зворник обезбедила 
је додатне приходе у општинској каси, заштитила 
запослене у наведеном предузећу и створила 
здрав амбијент за нова запошљавања у сектору 
експлоатације кречњака убудуће�

Општина Мали Зворник заштитила раднике Равнаје. Експлоатација кречњака могућа уз 
задржавање запослених и обавезно плаћање рудне ренте!
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Пројекат подразумева 
извођење грађевинских 

радова на реконструкцији 
објекта и опремање неколико 
просторија културно - 
историјског комплекса у 
Малом Зворнику, у циљу 
његове заштите од пропадања 
и стављања у функцију 
унапређења туристичке 
понуде општине�

Поводом потписивања 
уговора, Јевтић је изјавио да 
је захвалан Влади Републике 
Србије, надлежном министарству 
и председнику Републике Србије, 
Александру Вучићу, што је у тако 
кратком року дошло до реализације 
идеје о уређењу Подземног града 
Карађорђевића у Малом Зворнику�

Он је подсетио да је идејни 
пројекат предочен министру Расиму 
Љајићу пре три месеца, приликом 
његове посете Малом Зворнику и 
обиласка објекта, и да је након тога 
било још само неколико састанака 
и разговора на ову тему�

Приликом посте Подземном 
граду Карађорђевића, у фебруару 
текуће године, Љајић је најавио да ће 
држава Србија омогућити уређење 
објекта у туристичке сврхе, јер је он 

препознат као изузетна туристичка 
атракција и будући туристички 
бренд Србије�

Према Јевтићевим речима, 
Општина Мали Зворник у 
међувремену припремила је 
технички пројекат адаптације и 
уређења објекта и спремна је да сама 
финансира део радова�

Он очекује да ће извођење 
предвиђених грађевинских 
радова на објекту почети убрзо 
и да ће уређење Подземног 
града Карађорђевића допринети 
успешнијој туристичкој сезони у 
Малом Зворнику�

Пројектно техничка 
документација за уређење 
Подземног града Карађорђевића, 
поред осталог, предвиђа санацију 
зидова и подова унутар објекта, 
постављање хидроизолације, 
поновну електрификацију простора, 
климатизацију, израду водоводне 
и канализационе мреже, увођење 
видео надзора и система заштите од 
пожара, као и израду надстрешнице 
на улазу у комплекс�

У завршној фази уређења објекта 
предвиђено је опремање просторија 

аутентичним комадима 
намештаја, уметничким и 
другим предметима, као што 
су слике, униформе, оружје, 
карте, државна обележја 
и други слични предмети 
из времена Краљевине 
Југославије�

Наведеним пројектом 
предвиђено је опремање 4 
од укупно 75 просторија, 
колико их има у оквиру 
комплекса Подземног града 
Карађорђевића у Малом 
Зворнику, који се простире у 

стени, на око 5000 м2�

Уз подршку Републике Србије 
општина Мали Зворник опремиће 
некадашњи краљев апартман, 
салу за седнице, административну 
канцеларију и сувенирницу, у којој 
ће туристи моћи да пазаре предмете 
који ће их сећати на посету Малом 
Зворнику�

Туризам као развојна шанса

„Подземни град Карађорђевића“ у Малом Зворнику - будући 
туристички бренд Србије! За уређење објекта Република 

Србија определила 32 миилиона динара!
Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић потписао је 18. маја текуће године у 

Београду,	у	Министарству	трговине,	туризма	и	телекомуникација	Републике	Србије,	уговор	
о	реализацији	пројекта	адаптације	и	уређења	дела	комплекса	„Подземни	град	Карађорђевића“	

у	Малом	Зворнику,	вредног	37	милиона	динара,	чији	ће	већи	део,	са	32	милиона	динара,	
финансирати Влада Републике Србије.
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Поводом ове посете Јевтић 
је изјавио да је у контакт са 

потенцијалним инвеститорима 
ступио преко државних институција, 
у оквиру најављене помоћи и 
подршке Републике Србије на плану 
покретања привреде у општини 
Мали Зворник� 

Он је истакао да општина Мали 
Зворник већ више од годину дана 
интензивно ради на стварању 
услова за унапређење туризма у 
Радаљској Бањи, те да су у том 
циљу израђени неопходни плански 
документи� Прошле године урађен 
је и презентован јавности Елаборат 
о потенцијалима бање Радаљ� Након 
тога општина је финансирала 
израду Плана развоја туризма 
Радаљске Бање, који је ових дана 
завршен и који дефинише кључне 
правце рада на уређењу и изградњи 
Радаљске Бање� 

Јевтић је навео да општина 
финансира и најновију проверу 
карактерстика и квалитета воде на 
изворима у Радаљској Бањи, те да 
је у погледу даљег рада спремна да 
озбиљне инвеститоре у потпуности 
подржи и, у складу са законом, 
уради све што је потребно како би 
омогућила бржи развој овог места�

Сусрету са потенцијалним 

улагачима из Русије присуствовала 
је и представница стручне 
консултантске фирме CTD3 из 
Београда, Светлана Драгић, која 
је радила на припреми планских 
документа и која им је овом приликом 
предочила план развоја туризма 
Радаљске Бање, истакавши да он, 
поред осталог, предвиђа изградњу 
модерног рехабилитационог центра, 
визиторског центра, бањског парка, 
рибарског села, омладинског 
села, ауто кампа, са пратећом 
инфраструктуром, ресторана, 

паркинга и других садржаја, који 
би Радаљској Бањи дали одлике 
савременог туристичког места�

Привредници из Русије заинтересовани за улагање у развој 
туризма у Радаљској Бањи

Лековитост воде Радаљске бање чувена је надалеко, па не чуди што су је недавно посетили 
потенцијални инвеститори из далеке Русије, заинтересовани за улагања у развој њених 

туристичких потенцијала. У обилазак постојећа два хотела водили су их председник 
општине	Мали	Зворник	Зоран	Јевтић	и	народни	посланик	Слободан	Бирманчевић	из	Шапца,	

који су са њима том приликом разговарали о могућностима унапређења бањских смештајних 
капацитета.
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Штанд Малог Зворника 
Хали 4 Београдског сајма, 

током четири сајамска дана, 
посетили су бројни домаћи и 
страни туристи, представници 
друштвено - политичког живота, 
државни функционери и друге 
јавне личности, међу којима 
потпредседник Владе Републике 
Србије и министар трговине, 

туризма и телекомуникација Расим 
Љајић, глумац Ненад Окановић, 
у улози промотера туризма у 
Подрињу, као и бројни медији�

Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић и чланови 
његовог кабинета учешће на 
Сајму туризма искористили су за 
остваривање нових контаката и 
разговоре о унапређењу туристичке 
понуде општине�

У изјавама које је том приликом 
давао медијима, Јевтић је позивао 
туристе да посете знаменитости у 
Малом Зворнику, које су својеврсни 
чувар сећања на збивања на Балкану, 
од рановизантијског периода и 
раног средњег века до периода 
између два светска рата�

Учешће општине на 
овогодишњем Сајму 
туризма пружило је прилику 
предузетницима, удружењима и 
другим организацијама из Малог 
Зворника, које се баве делатностима 
у туризму, да у директном контакту 
са потенцијалним гостима представе 
своју туристичку понуду, повежу 
се са сличним организацијама, 
упознају нове трендове у туризму и 
унапреде своје пословање� 

Општина Мали Зворник на 40. Сајму туризма у Београду 
представила своју јединствену туристичку понуду

На	40.	Међународном	сајму	туризма	у	Београду	општина	Мали	Зворник	представила	
је све што њену туристичку понуду чини посебном, стављајући акценат на промоцију 

сеоског	туризма,	локалне	гастрономије	и	угоститељских	објеката.	Као	посебна	
атракција, на манифестацији су представљене културне знаменитости, „Подземни 

град	Карађорђевића“	и	археолошко	налазиште	„Орловине’’,	које,	уз	бројне	летње	
спортско – туристичке и културне садржаје на Дрини и Зворничком језеру, туристичку 

понуду општине Мали Зворник чине јединственом.
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Први дан 40� Сајма туризма на 
малозворничком штанду протекао 
је у знаку презентације народне 
радиности, културног стваралаштва 
и локалних гастрономских 
специјалитета, коју су заједнички 

орг а н и з ов а л и 
Удружење жена 
„ Н е з а б о р а в “ 
и Библиотека 
„17� септембар“� 
Други дан, поред 
осталог, био 
је прилика за 
промоцију ловног 
и риболовног 
туризма, трећи 
за представљање 
у с п е ш н и х 
привредника из 
Малог Зворника, 

док су последњег дана Сајма своју 
понуду туристима представили 
етно ресторани са подручја 
малозворничке општине�

Општина Мали Зворник 
редовни је учесник 

међународне туристичке 
манифестације на Београдском 
сајму и труди се да сваке 
године оде корак даље и 
оно што је карактеристично 
за њу представи на бољи и 
креативнији начин�

Наступ на прошлогодишњем 
Сајму тематски био је 
посвећен промоцији културно 
- историјског комплекса 
„Подземни град Карађорђевића“, 
па је излагачки штанд општине 
био уређен у стилу тог објекта� 

Истовремено акценат је 
био и на промоцији Ликовне 

колоније, која се, у организацији 
малозворничке библиотеке, уз 
финансијску подршку општине, 
одржава сваког лета, више од 
десет година, последњег викенда 
у јуну и окупља бројне уметнике 
из земље и иностранства�

У сврху боље промоције 
општине, локална самоуправа 
сваке године обезбеди 
израду нових занимлљивих 
промотивних материјала, с 
циљем да туристима послуже 
као својеврстан водич кроз 
општину, заинтересују их и 
помогну да боље упознају Мали 
Зворник�

Мали Зворник - редовни учесник Сајма туризма у Београд
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Међу првима организовано 
је традиционално Пливање за 
богојављенски крст, које је, осим 
великог броја учесника, окупило 
бројне вернике са обе обале реке 
Дрине� 

Фебруарска смотра фолклора 
„Љубав не познаје границе“, у 
малозворничком Дому културе, 
оба пута била је својеврсна ревија 
народног стваралашта� Том 
приликом општина Мали Зворник 
била је домаћин фолклорним 
ансамблима из око 20 градова 
Србије и Републике Српске�

 Под покровитељством општине 
одржана је и традиционална 
осмомартовска изложба народне 
радиности, која је привукла бројне 
излагаче и посетиоце из Србије и 
Републике Српске�

Дочек међународне првомајске 
кајак – кану регате, Вишеград – 
Београд, која има традицију дугу 

више од две деценије, уприличен 
је уз промоцију реке Дрине и 
Зворничког језера, као идеалне 

дестинације за спортове на води� 
Кратак предах у Малом Зворнику 
учесници регате искористили 
су да посете „Подземни град 
Карађорђевића“, вртић „Црвенкапа“ 
и уживају у вечери добродошлице, 
коју је организовала Општина Мали 
Зворник� 

Захваљујући подршци општине, 
која је Малозворничку ликовну 
к о л о н и ј у 
п р е п о з н а л а 
као културну 
манифестацију 
вредну пажње, 
са потенцијалом 
да кроз уметност 
п р о м о в и ш е 
природне и 
друге вредности 
подрињског краја, 
традиционално 
јунско окупљање 

ликовних уметника у Малом 
Зворнику све је масовније� Од 
прошле године ова манифестација 
траје дан дуже, укупно четири дана, 
и знатно је садржајнија у односу 
на све претходне� У протекле две 
године ликовна колонија окупила је 
око 100 уметника из Србије и Босне 
и Херцеговине, који су израдили 
више од 150 слика са мотивима 
Малог Зворника�

Видовдански турнир у малом 
фудбалу, који се у Малом Зворнику 
одржава традиционално, више 
од две деценије, општина Мали 
Зворник у протекле две године 
подржала је пружајући, осим 
финансијске потпоре, помоћ у свим 
сегментима припреме и реализације 
једне од најстаријих и омиљених 
манифестација Малозворничана� 
Такав приступ резултирао је 
великим одзивом учесника 

Спортско – туристичке и културне манифестације у служби 
развоја туризма малозворничког краја

Промоцији Малог Зворника као туристичке дестинације вредне пажње, у протекле 
две године, знатно су допринеле спортско – туристичке и културне манифестације, 

одржане под покровитељством општине. У оквиру манифестација, на Дрини, 
Зворничком језеру и другим атрактивним локацијама у општини, уприличена су 
различита такмичења, концерти и други културни и забавни програми, које је 

пропратило више хиљада туриста.
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и публике, 
као и сјајном 
а т м о с ф е р о м , 
која је пратила 
ф у д б а л с к е 
утакмице током 
десетак дана 
трајања турнира�

Р и б о л о в н о 
т а к м и ч е њ е 
„Скобаљијада и 
Гурманијада” и 
централна летња 
манифестација 

Дани спортско рекреативног 
и културног туризма „Дрина 
је смисао живота”, 2016� и 2017� 
године, окупиле су рекордан број 
учесника и посетилаца до сада, 
чему су у највећој мери допринели 
унапређени садржаји ових 
манифестација�

Као пратећи програм централне 
летње манифестације у Малом 
Зворнику организовано је неколико 
концерата познатих естрадних 
уметника, што је наишло на 
изузетно велики одзив публике� 

У  завршници манифестације 
„Дрина је смисао живота 2017“, 

из Малог Зворника емитована је 
популарна ТВ емисија „Жикина 
шареница“, чијим је организовањем 
општина Мали Зворник начинила 
важан корак даље у промоцији 
својих туристичких потенцијала�

У оквиру двочасовног програма, 
приказаног уживо на првом 
програму РТС-а, представљена је 
главна туристичка понуда општине, 
културно наслеђе и најзначајнији 
привредни потенцијали� 

Том приликом промовисана 
је малозворничка регата, која је 
за време емисије, по седми пут, 
пловила Зворничким језером�

Туристичка понуда општине 
Мали Зворник у Жикиној шареници 
представљена је уз учешће бројних 
Малозворничана, међу којима је 
био председник општине Зоран 
Јевтић, представници локалних 

установа, удружења и организација, 
али и истакнути појединци, писци, 
уметници, спортисти� У емисији је 
гостовао и Ненад Поповић, министар 
за иновације и технолошки развој 
у Влади Републике Србије, који 
је том приликом говорио о раду 
и плановима свог ресора, као и 
могућностима које се пружају 
младим иноваторима у Србији�

 Он је истакао своју личну и 
породичну повезаност са Малим 
Зворником и Зворником (РС), 
рекавши да се осећа становником 
ова два места, јер је породично, од 
детињства, везан за зворнички крај�

Гости емисије били су и 
Драгослав Милановић, начелник 
Мачванског управног округа 
и Зоран Стевановић, начелник 
општине Зворник (РС)�

Након учешћа у првом сату 
емисије, они су се, заједно са 
домаћином, председником општине 
Мали Зворник, придружили 

учесницима регате, којој је министар 
Поповић, у 10�00 часова, дао знак за 
старт�

Емисија „Жикина шареница“ 
емитована је из одмаралишта 
„Дрински рај“ у Великој Реци, на 
обали Зворничког језера, уз богат 
музички програм, у оквиру којег су, 
уз пратњу Народног оркестра РТС-а, 
под вођством Љубише Павковића, 
наступили чланови фолклорне 
секције Библиотеке „17� септембар“ 
Мали Зворник, Ветерани фолклора 
Малог Зворника, солисти Петар 
Спремо, Жељко Пантић, сестре 
Бабић, Анђелија и Стефанија, 
Александра Миличић и познати 
певач Чеда Марковић�

Путем популарног пограма, 
Малозворничани су тог дана у 
Србију и свет послали најлепше 
слике, са јасном поруком да је Мали 
Зворник туристичка дестинација 
вредна пажње�

 „Жикина шареница“ гостовала у Малом Зворнику 
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Овим догађајима, према проценама 
организатора, присуствовало је 
више хиљада посетилаца, па је, 
због великог интересовања и одзива 
публике, план општинске власти 

да сваке следеће године у летњој 
сезони понуда концерата буде све 
атрактивнија�

Манифестација је оба пута 
завршена традиционалном 
језерском регатом, од Велике Реке 
до Сакара, која, на пловидби дугој 
22 км, окупља више од хиљаду 
учесника�

Међу летњим културним 
манифестацијама у Малом 
Зворнику, које окупљају велики 
број посетилаца, је и манифестација 
„Људи и мостови“, коју, већ дуги низ 
година, општине Мали Зворник и 
Зворник (РС) заједнички организују�  

У оквиру манифестације, 
на мосту краља Александра I 
Карађорђевића, који повезује ова 
два места, указујући на суживот 
и нераскидиве везе које их спајају, 
сваке године, већ скоро деценију, 
у првој недељи августа, дешава се 
традиционални, симболични сусрет 
житеља и челника Малог Зворника 
и Зворника, уз садржајан културно-
уметнички програм�

Приликом прошлогодишњег 
сусрета на мосту, лидери две 
општине, пред окупљеним 

грађанима, најавили су његову 
скору обнову�

Промоцији Зворничког језера, као места идеалног за бављење 
различитим видовима спортова и рекреације на води, допринели 

су и репрезантативци Србије у веслању, који су, 2016� године, у 
Малом Зворнику боравили на припремама пред учешће на летњој 
Олимпијади у Рију� Том приликом они су најавили да ће и убудуће 
део својих тренинга и припрема за такмичења обављати управо на 
овом језеру� 

За те потребе општина Мали Зворник изградила је објекат за 
смештај чамаца, а ускоро ће уредити прилаз до језера и изградити 
мини пристаниште за чамце�

Осим побољшања услова за бављење спортовима на води, намера 
општине је да у будућности побољша и уреди комплетну спортску 
инфраструктуру на својој територији� 

Први и најважнији корак у том правцу била је израда Стратегије 
развоја спорта, која треба да допринесе планском уређењу у овој 
области�

Обезбеђени услови за тренинге веслача на 
Зворничком језеру
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Након летње туристичке сезоне у Малом Зворнику, јесен је време када општина обележава свој дан, као и 
већина других институција, установа и организација основаних с јесени у овом месту, па септембар и октобар 
обилују спортским садржајима и приредбама у част различитих годишњица и јубилеја� Тим поводом, под 
покровитељством општине, традиционално се одржавају турнири у фудбалу, одбојци и другим спортовима, 
као и бројна риболовна такмичења�

Општина Мали Зворник у протекле две године, 
поводом Дана општине, за љубитеље фудбала 
организовала је утакмице за памћење, које су ветерани 
ФК „Јединство” из Малог Зворника одиграли против 
некадашњих првотимаца београдских клубова 
„Црвена Звезда” и „Партизан”�

 Прошлогодишњом утакмицом против Црвене 
звезде, уједно је обележено 50� година од оснивања 
малозворничког фудбалског клуба�

ФК „Рудар“ из Брасине, уз подршку Општине 
Мали Зворник, 2017� године прославио је шест и 
по деценија успешног постојана и рада� У оквиру 
обележавања јубилеја клуба, ветерани најстаријег 
спортског друштва у општини угостили су некадашње 
првотимце београдског клуба „Партизан“, са којима су 
одмерили снаге у ревијалној утакмици� Иако је резултат 
у овом случају у другом плану, јер је учесницима 
било најважније 
дружење и сама 
игра, у аналима 
клуба остаће 
забележено да 
је меч завршен 
резултатом 6:2, 
за госте�

Обележено 50 година постојања ФК “Јединство” Мали Зворник и  
65 година ФК „Рудар“ из Брасине

Протеклог септембра општина Мали Зворник била је домаћин 
мајсторима бућке из целе Србије, који су на Зворничком језеру завршили 
сезону такмичења у лиги 2017� године� Учествовало је 25 екипа, а звање 
најуспешније, у оквиру 20� кола, понели су учесници из Крчедина� 

Такмичење риболоваца уприличено је на познатој стази у Сакару, где 
се одржава већина риболовних манифестација у општини�

За време такмичења, на Зворничком језеру снимљен је промотивни 
филм о бућки, у оквиру припрема за Светско првенство у лову сома 
бућком, које ће бити одржано 2019� године у Србији� 

Договор унутар Савеза бућкароша Србије је да се оно одржи у три 
града у Србији, на Дунаву, Тиси и на Дрини, а један од могућих градова 
домаћина је Мали Зворник, у којем је септембра 2016� године одржана 
прва бућка под окриљем Савеза бућкароша Србије, уз рекордан улов од 
око 50 килограма�

Мали Зворник могући град – домаћин Светског 
првенства у лову сома бућком 2019. године
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У 2017� години за подстицаје у 
пољопривреди у Малом Зворнику 
утрошено је 15 милиона динара, од 
чега 9�600�000 динара за физичка 
средства пољопривредних 
газдинстава, набавку стоке, система 
за заливање, заснивање воћних 
засада, куповину пластеника, 
пољопривредних машина и опреме 
за пчеларство� 

У подстицаје за развој руралног 
туризма уложено је око 1�500�000 
динара, по систему рефундирања 
70 посто уложених средстава по 

поднетом захтеву� На овај начин 
општина је становништву, које се 
бави сеоским туризмом, помогла да 
побољша услове рада, кроз изградњу 
или адаптацију објеката и набавку 
неопходне опреме�

По истом принципу, уз повраћај 70 
посто уложених средстава, општина 
је финансирала и осигурање усева, 
плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња� 

Кроз плаћање ефективне камате 
локална управа у Малом Зворнику 
суфинансирала је кредите грађана 

намењене за пољопривреду, 
захваљујући чему су такви кредити 
били практично бескаматни за 
кориснике� За ту намену из локалног 
буџета утрошено је око 2 милиона 
динара� 

За субвенције у пољопривреди у 
2016� години општина је издвојила 
11 милиона динара, чиме је, између 
осталог, пољопривредницима 
омогућила набавку око 250 грла 
сјеничких оваца�

Рурални туризам и пољопривреда - шанса за развој 
малозворничке општине!

Осим	за	развој	риболовног,	манифестационог,	бањског	и	културног	туризма,	општина	
Мали Зворник има врло добре услове за бављење становништва руралним туризмом. 

Свесна чињенице да развијање сеоског туризма, удружено са пољопривредом, може дати 
врло добре ефекте у погледу привредног развоја општине, локална управа у последње 

две године већину улагања из Фонда за развој усмерила је на јачање делатности у овим 
областима.

Имајући у виду вишеструки значај пошумљавања, 
општина Мали Зворник 2016� године издвојила 

је 2 милиона и 750 хиљада динара за израду пројектне 
документације и набавку садница за пошумљавање 
58,03 ха површина у приватном поседу� У следећој 
фази, у новембру 2017� године, акција је настављена 
набавком 31�700 садница багрема, храста и липе 
и пошумљавањем нових 31,7 ха поседа, у шта је 
уложено 840�270 динара�

Набављено је 26�700 садница багрема, 4�000 
садница храста и 1�000 садница липе, које су 
власници имања на подручју малозворничке 
општине засадили на локацијама планираним 
за пошумљавање, по принципу 1�000 садница по 
хектару�

Врсте садница за набавку изабране су у договору 
са грађанима, у складу са потребама и могућностима 
на терену� Одлучено је да то буде багрем, храст и липа, 

јер су у питању врсте које се лако и брзо примају 
и не захтевају примену посебних мера� Осим тога, 
наведене врсте, у односу на неке друге, доста брже 

пристижу за експлоатацију и представљају добар 
потенцијал за пчелињу пашу� 

С обзиром да општина Мали Зворник спада у 
подручја са високим ризиком од поплава и клизишта, 
пошумљавањем су првенствено обухваћене 
потенцијано најугроженије зоне, јер је то један од 
најбољих видова превенције ових проблема� 

Набављене саднице за пошумљавање 
око 90 ха имања грађана
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Када је реч о едукативном 
раду у области пољопривреде 
и руралног туризма, посебну 
пажњу у протекле две године 
општина је посветила едукацији 
становништва које се бави сеоским 
туризмом или има капацитет да 
развија делатности у овој области, 

о начинима унапређења рада и 
значају категоризације смештајних 
капацитета�

Општинске стручне службе, 
уз подршку цивилног сектора, 
претходно су спровеле анализу и 
оцену стања у туризму, на нивоу 
локалне заједнице, које су, са аспекта 

досадашњег рада и улагања од 
стране општине, показале изузетан 
напредак, видљив првенствено у 
повећаном броју посета и ноћења 
остварених на нивоу године у 
приватном и хотелском смештају�

Анализа могућности, потреба 
и спремности становништва да се 
укључе и баве неким сегментом 
руралног туризма, показала је 
заинтересованост становништва, 
али и потребу за додатним 
едукацијама и улагањима у 
побољшање понуде, као и 
туристичке инфраструктуре�

У оквиру кампање о обавезној 
категоризацији смештајних 
капацитета, која се непрекидно 
одвија, у циљу унапређења локалне 
туристичке понуде и ефикаснијег 
развоја туризма у Малом Зворнику, 
локална управа апеловала је на 
грађане који поседују објекте 
за издавање да изврше њихову 
категоризацију и уђу у легалне 
токове бављења туризмом, што би, 
уз остварење позитивних ефеката 
на локални буџет, предузетницима 
у овој области пружило 
бројне погодности, као што је 
коришћење различитих државних 
подстицаја, адекватну промоцију 
понуде, повезивање и сарадњу 
са туристичким оператерима, 
напредовање и на крају значајнију 
добит�

Локална управа у 
Малом Зворнику за 

пољопривреднике са подручја 
општине обезбедила је сталну 
едукацију и праћење иновација 
у пољопривреди� У протекле 
две године за око 150 њих 
организовала је редовне бесплатне 
посете Сајму пољопривреде 
у Новом Саду и едукације о 
новинама у пољопривреди�

Организовањем редовних презентација републичких уредби 
и локалних програма у области пољопривреде, општина је 
пољопривредницима омогућила правовремено информисање о 
могућностима које им се пружају у погледу коришћења различитих 
подстицаја, из домаћих и иностраних фондова� 

Један од таквих семинара 
је тзв� Зимска школа за 
пољопривреднике, коју општина 
Мали Зворник организује 
традиционално, у сарадњи 
са стручном саветодавном 
службом „Пољосавет“ доо из 
Лознице�

Организована посета новосадском Сајму 
пољопривреде и „Зимска школа“ за пољопривреднике
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Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић изјавио 

је да је веома задовољан динамиком 
и квалитетом обављених радова, 

након којих је званично завршена 
обнова државног пута кроз Мали 
Зворник� 

„Наведени део државног пута 

завршен је за око три месеца и 
спојен са преосталим обновљеним 
путем кроз општину Мали Зворник� 
Задовољан сам јер су радови 

започети и завршени у планираним 
роковима и обављени по плану“, 
изјавио је Јевтић, додајући да је 
веома захвалан Влади Републике 
Србије и предузећу „Путеви 
Србије“, који су, иако је реализација 
пројекта обнове државног пута 
ка Грачаници већ увелико била 
завршена, уважили молбе општине 
и омогућили накнадно уређење 
преостале деонице� 

„Упутили смо захтев 
надлежнима, са молбом да помогну 
да отклонимо недостатке у пројекту 
везане за део пута у Доњем Насељу 
и накнадно га обновимо� Врло брзо 
стигао је позитиван одговор и 

ОБНОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Мали Зворник - велико градилиште!
Улагања у локалну инфраструктуру већа него икад!

Влада Републике Србије омогућила накнадно уређење 
деонице државног пута у Доњем Насељу! Ускоро обнова 

старог железног моста на Дрини!
Захваљујући разумевању и подршци Владе Републике Србије, део државног пута у месној 

заједници Доње Насеље у Малом Зворнику, који је остао неуређен приликом рехабилтације 
саобраћајнице	од	Бање	Ковиљаче	до	Грачанице,	због	недостатака	у	пројектно	–	техничкој	

документацији,	крајем	2017.	године	накнадно	је	реконструисан	и	обновљен.	Реч	је	о	деоници	дугој	
1800 м, чије је уређење Влада Републике Србије омогућила на молбу општинске власти.

За обнову и уређење локалне путне инфраструктуре општина Мали 
Зворник у протекле две године из буџета издвојила је више од 60 

милиона динара� 
Овим срествима асфалтирано је више од 15 километара локалних 

путева и бетонирано око 10 километара путева и прилаза�
У оквиру наведеног износа, општина је 2017� године уредила прилаз 

и стазе на главном градском гробљу у Малом Зворнику, у површини 
од 752 м2�

Осим грађевинских радова, средствима намењеним за изградњу 
локалне путне инфраструктуре, општина је по први пут финансирала 
и израду пројектно – техничке документације, за сваку планирану 
деоницу пута, што је укључивало и прибављање неопходних 
сагласности од грађана�

У питању је обавезна законска процедура, која ранијих година, из 
неког разлога, није примењивана, због чега је општина често била у 
ситуацији да плаћа одштете за асфалтирање  деоница у приватном 
власништву, које грађани нису одобравали�

У обнову локалних путева општина Мали Зворник за 
две године уложила више од 60 милиона динара
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помоћ, захваљујући којој је спорна 
деоница уређена“, испричао је 
Јевтић, наводећи да су радови на 
уређењу пута, осим замене асфалта, 
обухватали изградњу тротоара, 
аутобуских стајалишта, канала и 
пропуста за одвођење воде�

У обнову пута у Доњем Насељу 
држава је преко Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике 
Србије уложила додатних 105 
милиона динара, док је укупна 
рехабилитација правца од Бање 
Ковиљаче до Грачанице коштала 
2,5 милијарди динара�

У оквиру овог пројекта у Малом 
Зворнику асфалтирано је укупно 
око 40 км пута, захваљујући чему 
се у општину сада стиже потпуно 
новом, прописно обележеном и 
обезбеђеном саобраћајницом� 
Реконструкција пута вршена је по 
најсавременијим стандардима, по 
пројекту и уз надзор Саобраћајног 
института ЦИП� 

Осим новог и квалитетног 
асфалта, на путу од Брасине до 

Велике Реке, постављена 
је нова саобраћајна 
сигнализација, са јасно 
истакнутим обавештењима 
о близини школе и 
ограничењима брзине� 
Поједине деонице пута 
знатно су проширене� 
Уређена су и прописно 
обележена сва аутобуска 
стајалишта и изграђени 
тротоари за пешаке, а 
на местима поред којих 

прете одрони постављене 
су заштитне мреже, чиме је 
знатно повећана безбедност 
у саобраћају� 

У оквиру радова на 
уређењу саобраћајнице 

обновљени су сви мостови дуж пута 
и уређено на десетине пропуста 
за воду, за сталне и повремене 
токове� Сви мостови су бетонски 
и урађени су по најсавременијим 
стандардима, у складу са пројектном 

Уређење некатегорисаних путева обављено је током јесени 2017� 
године у Радаљу и Сакару, у насељима Јездимировићи, Пантелићи 

и Тешићи, у укупној дужини од око 2,5 км� У питању су деонице више 
пута оштећене услед јаких киша и поплава, чијом санацијом је уједно 
смањен ризик од плављења у будућности� Радове, вредне 6,5 милиона 
динара, Општина Мали Зворник финансирала је са 70,50 посто 
учешћа, док је преостала средства, у износу од 29,50 посто, обезбедило 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије�

У циљу превенције ризика од поплава и клизишта, започете су 
активности на припреми техничке документације за уређење свих 
речних корита у месним заједницама�

Ради спречавања плављења школског дворишта и игралишта 
у Великој Реци, код основне школе, извршена је регулација речног 
корита, у дужини од око 120 метара, у шта је уложено 4,3 милиона 
динара� 

Дуж пута у Доњој Трешници изграђени су канали за одвођење 
површинских вода, у шта је уложено око 2,5 милиона динара�

Некатегорисани путеви у Малом Зворнику 
обновњени уз подршку Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије
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документацијом�
У оквиру наведених радова, 

Влада Србије у Малом Зворнику 
2016� године обавила је још један 
важан и захтеван посао, а то је 
санација великог клизишта и 
дела оштећене саобраћајнице код 
граничног прелаза «Стари мост», 
у центру места, настао 2014� године 

услед поплава�

Председник Јевтић 
подсетио је да је у 
општини Мали Зворник 
током лета 2017� године, 
на деоницама државног 
пута према Лозници, 
завршено и уређење 
пружних прелаза, чиме 
је решен дугогодишњи 
проблем, везан за 
безбедност саобраћаја 
на местима укрштања 

пруге и пута�
„Веома смо захвални на свему 

што је урађено и што можемо 
очекивати убудуће, када је помоћ 
државе у питању“, рекао је Јевтић, 
додајући да га је веома обрадовала 
најава Владе Републике Србије да 
ће са 600�000 евра у 2018� години 

финансирати обнову моста Краља 
Александра Првог Карађорђевића 
на Дрини, који Србију, преко Малог 
Зворника и Зворника, повезује са 
Републиком Српском�

Јевтић је захвалио председнику 
Републике Србије Александру 
Вучићу, Влади Србије, на челу са 
премијерком Аном Брнабић, као 
и Влади и председнику Републике 
Српске Милораду Додику, који су 
заједнички подржали идеју обнове 
овог важног инфраструктурног 
објекта, који је од виталног значаја 
за грађане са обе стране реке Дрине�

Пројектом реконструкције моста 
предвиђена је замена дотрајалих 
делова челичне конструкције, 
пескарење и фарбање моста, замена 
носећих греда и коловоза, као и 
постављање нове расвете� 

Предстојећа обнова краљевог 
моста биће друга по реду од 
изградње 1929� године, након 
које га је, 12� јануара 1930� године, 
свечано отворио Краљ Александар 
I Карађорђевић� 

Његова изградња коштала је око 
13,5 милиона тадашњих динара� 
Прва обнова моста била је после 
Другог светског рата, у јесен 1945� 
године, а завршена у јуну 1946� 
године, након чега је више од пет 
деценија носио име хероја НОБ-а, 
Филипа Кљајића Фиће� 

Име свог ктитора, жељом грађана 
оба Зворника, поново поносно носи 
од 2009� године� 
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Свечано отварање и пуштање 
у употребу новоизграђеног 

моста уприличено је 01� августа, 
у присуству представника НБС-а 
и општинског руководства� У име 
колектива Народне банке Србије 
отварању моста присуствовао је 
Бранко Черевицки, који је обавио 
симболично пресецање врпце� 

У обраћању новинарима 
он је рекао да су запослени у 
Народној банци задовољни што 
су учествовали у хуманитарној 
акцији за обнову моста и што су 
за око 100 породица из оближњег 
засеока решили велики проблем 
и омогућили бољу саобраћајну 
комуникацију са остатком општине�

Он је рекао да се запослени 
у НБС труде да помогну кад год 
могу, да намеравају да организују 
још оваквих акција, а да су до сада 
помогли укупно 5 општина� Према 

његовим речима, у акцијама које 
организују они помажу установе 
од јавног значаја, најчешће 
предшколске установе и школе� 
Издвајања су била добровољна, 
а за прикупљање средстава за 
обнову моста у Радаљу запослени 
су издвојили од једне до седам 
дневница�

„Видели смо како људи овде 
живе и одлучили да помогнемо� 
Све се одвијало под контролом 
Народне банке Србије� Разматрали 

смо сваки пројекат, контролисали 
сваку јавну набавку� У овој 
хуманитарној акцији учествовали 
су сви запослени, укључујући и 
гувернерку Јоргованку Табаковић, 
којој се овом приликом захваљујем“, 
рекао је Черевицки�

Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић такође се 
захвалио гувернерки Јоргованки 
Табаковић и свим запосленима у 
Народној банци Србије на донацији 
за изградњу моста� Он је рекао да 
је за њега велики гест 
у данашњем времену 
када се неко одрекне 
дела своје зараде да би 
другом помогао� 

На свечаном 
отварању моста, Јевтић 
је Черевицком предао 
захвалницу коју је 
Општина Мали Зворник 
доделила гувернерки Др 
Јоргованки Табаковић и 
запосленима у Народној 
банци Србије, на име 
исказане хуманости 
и часног примера, који су својим 

гестом дали будућим покољењима�
Јевтић је истакао да је веома 

захвалан што се општина Мали 
Зворник нашла међу пет општина 
у Србији, којима су запослени у НБС 
одлучили да помогну и додао да је 
на овај начин успешно настављен 
рад на уређењу бујичних река и 
превенцији од поплава, започет уз 
помоћ Владе Србије и Канцеларије 
за јавна улагања, која је претходно 
финансирала обнову пет мостова у 
општини порушених у поплавама�

„Следећи корак је уређење 
речног корита на овој деоници, која 

Мост на реци Равнаји у Радаљу обновљен солидарним 
средствима радника Народне банке Србије

Захваљујући	хуманости	запослених	у	Народној	банци	Србије	(НБС),	на	реци	Равнаји	у	Радаљу	
2017.	године	обновљен	је	мост	порушен	у	поплавама	три	године	раније.	Изградњу	објекта,	вредног	

4,5 милиона динара, који је умногоме олакшао свакодневни живот мештана овог села, колектив 
Народне банке финансирао је солидарним издвајањима од својих зарада.
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се показала као врло критична услед 
јаких падавина� Тренутно радимо 
на припреми пројектно техничке 
документације, која би требало да 

буде завршена за око месец дана, 
након чега ћемо покушати да 
пронађемо средстава за уређење 
овог дела корита реке� Осим тога, 

планирали смо и уређење атарских 
путева према насељима Липово 
Брдо и Јездимировићи, како би 
читав овај простор знатно боље 
функционисао“, објаснио је Јевтић�

Он је најавио да ће се општина 
потрудити да, иако река Радаљ, 
као водоток прве категорије, није 
у њеној недлежности, у сарадњи са 
предузећем „Србија воде“ изнађе 
начин за уређење још једног 
преосталог моста на тој реци�

Представница извођача радова, 
фирме „Стобекс“ из Лознице, 
Милица Тадић, иначе, руководилац 
радова на изградњи моста на 
Равнаји, саопштила је да су радови 
завршени у року� 

„Градња је трајала 45 дана� Све се 
одвијало без проблема, уз подршку 

општине, кад год је била потребна 
нека помоћ� Једино су се припремни 
радови одвијали уз одређене 
тешкоће, због недостатка прилаза, 
али је и то у сарадњи са општином 
врло брзо превазиђено“, испричала 
је Тадић�

Говорећи о техничким 
карактеристикама објекта, она је 
рекла да су његове димензије 4,5 
м ширина и 7,9 м дужина, те да је 
саграђен од изузетно квалитетног 
бетона, који може да издржи велика 
оптерећења�

Током градње поштована је сва 
процедура, укључујући и период 
мировања од 28 дана након последње 
бетонаже, због чега се на званично 
отварање моста чекало месец дана�

У 2016. години у Малом Зворнику уз подршку Владе 
Републике Србије обновљено 5 мостова на рекама

Захваљујући	Влади	Србије	и	републичкој	Канцеларији	за	управљање	јавним	улагањима,	на	
подручју општине Мали Зворник у 2016. години изграђено је 5 мостова на рекама, порушених у 

поплавама 2014. године.

Председник општине Зоран 
Јевтић поводом тога подсетио 

је јавност да је на име изградње 
мостова у Малом Зворнику из 
републичког буџета издвојено 70 
милиона динара, а из општинског 
око 15 милиона динара�

„На реци Радаљ и Боринској 
реци подигнута су по два моста, док 
је пети саграђен на месту порушеног 
на Великој Реци� Новоизграђени 
мостови су бетонски и рађени су 
по пројектима ЈП „Путеви Србије”, 
по најсавременијим стандардима, уз 
регулацију речних корита и уређење 
приступних путева, рекао је Јевтић�

Он је истакао да су мостови 
изграђени у предвиђеном року и да 
су радови званично завршени 29� 
октобра 2016� године� 

Изградњом нових мостова на 
бујичним рекама у Малом Зворнику 
знатно је смањен ризик од поплава 
и рушења у будућности�

Једини мост на територији 
општине, уз неколико мањих, 
приватних мостова, који је остао 
необновљен након поплава је тзв� 
„Марков мост” у Радаљу, чију 
обнову онемогућавају нерешени 
имовински односи мештана�

За изградњу овог моста потребно 
је око 10 милиона динара, сматра 
грађевински инжењер Зоран 
Бркић, запослен у локалној управи� 
Он напомиње да за наведени мост 
недостаје пројектно-техничка 
документација, која би могла да 
кошта око милион динара, као и 
план детаљне регулације моста� 

Председник општине Зоран 
Јевтић изјавио је да је локална 
управа спремна да помогне обнову 
и изградњу мањих, приватних 
мостова, којих има око десетак на 
подручју општине, чија санација 
би коштала до милион динара по 
објекту� Према његовим речима, 
помоћ општине огледала би се 
у изради неопходних пројеката, 
материјалу или изради прилазних 
путева�
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Осим овог капиталног 
пројекта, општина је 

у текућој години у области 
водоснабдевања привела 
крају још два важна пројекта, 
обнову електро инсталација на 
изворишту „Копани бунар“ у 
Малом Зворнику и резервоара 
прве и друге висинске зоне 
„Виле“, те санацију пола 
километра цевовода на 
водоводној мрежи код Старог моста, 
такође оштећеног у поплавама пре 
три године�

Према речима председника 
општине Мали Зворник Зорана 
Јевтића, наведени пројекти спадају 
у капиталне субвенције општине и 
у њихову реализацију у 2017� години 
уложено је укупно 18 милиона 
динара�

„У Доњој Борини, недалеко од 
основне школе, изградили смо мању 
црпну станицу за препумпавање 
воде са градског изворишта „Шипад“ 
на резервоар „Гај“ у овом селу, 
чиме смо за око 40 домаћинстава 
обезбедили здраву пијаћу воду� У 
оквиру овог пројекта изградили 
смо и 1250 м припадајућег цевовода, 
што је укупно коштало 7,5 милиона 

динара“, рекао је Јевтић и додао да 
је на овај начин у значајној мери 
решен проблем становништва у 
Доњој Борини, које је, због повећане 
концентрације штетних материја у 
водоводу након поплава, неколико 
година кроз систем добијало само 

техничку воду�
Извођач радова на санацији 

наведеног дела водоводне мреже 
било је ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, 
које ће током 2018� године, у 
другој фази пројекта, радити на 
пројектовању и изградњи цевовода 
за обезбеђење пијаће воде за остале 
кориснике у другој висинској зони 
Доње Борине и дела Брасине� 
Општина Мали Зворник у тај 
посао уложиће 10 милиона 
динара�

Према речима Љиљане 
Радић, шефице радне јединице 
„Водовод и канализација“ 
у ЈКП „Дрина“ Мали 
Зворник, друга фаза радова 
подразумева израду пројектно 
техничке документације за 
реконструкцију дела водоводне 
линије Гај-Клисар-Дунавац у Доњој 
Борини и Гај-Каменица у Брасини 
и радове на реконструкцији, 
чиме ће бити омогућено уредно 
снабдевање за преостале кориснике 
у наведеној зони, док ће изворишта 
Млаква, Заворје и Каменица, због 
загађења, бити трајно затворени за 
коришћење�

У прошлогодишње капиталне 
субвенције општине спада и 
унапређење рада црпне станице 
на изворишту „Копани бунар“ у 
Малом Зворнику и резервоара 
прве и друге висинске зоне „Виле“� 
У склопу инвестиције, вредне 7,5 
милиона динара, извршена је замена 
дотрајалих електро инсталација 

у објектима, уз набавку и 
уградњу нове опреме, електро 
ормара и једног дизел агрегата, 
за снабдевање струјом у случају 
прекида у напајању�

 Уградњом софтвера за 
праћење функционисања 
водоснабдевања, који пружа 
увид у стање низа параметара, 
као што је ниво подземних 
вода у бунару, ниво воденог 
стуба у резервоарима, 

праћење рада пумпи и сл�, систем 
водоснабдевања у Малом Зворнику 
значајно је модернизован, посебно 
ако се има у виду чињеница да 
опрема у наведеним објектима није 
мењана више од 30 година, тачније 
од инсталирања 80-их година 
прошлог века�

Побољшању водоснабдевања у 
општини значајно је допринела и 
санација цевовода на водоводној 
мрежи код Старог моста, оштећеног 
за време поплава 2014� године� У 
оквиру радова, укупне вредности 
око 3 милиона динара, извршена је 
санација водоводне линије у дужини 
од 451 м, захваљујући којој ће 
мештани дела улице Вука Караџића 
у Малом Зворнику, као бенефит, 
добити уредно водоснабдевање 
и одговарајући притисак воде у 
цевима у ситуацијама у којима би 
раније, услед квара, трпели дефицит 
воде�

Побољшано водоснабдевање у месним заједницама 
Доња Борина и Центар

Изградњом	потисног	цевовода	и	мање	црпне	станице	у	Доњој	Борини,	која	је	недавно	пуштена	
у	рад,	Општина	Мали	Зворник	за	40	домаћинстава	у	другој	висинској	зони	овог	села	решила	је	
вишегодишњи проблем недостатка здраве пијаће воде, настао као последица мајских поплава 

2014. године.
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Према речима председника 
општине Зорана Јевтића, 

капитални пројекат, који општина 
намерава да заврши током 
лета, омогућиће одговарајуће 

водоснабдевање у Доњој Трешници, 
Амајићу и још неколико села у 
општини и створити услове за 
проширење водоводне мреже у 
будућности�

„Недавно је извршена 

примопредаја радова изведених 
на пројектовању и изградњи 1,15 
километара мреже ниског напона, 
до локације бунара и будећег 
резервоара за воду, у шта је из 
буџета општине уложено 2�121�600 
динара, рекао је Јевтић и додао да су 
дуж новоизграђеног крака електро 
мреже постављена 24 нова бетонска 
стуба� 

Радове на довођењу струје до 
главних објеката на водоводној 

мрежи у Доњој Трешници извело 
је предузеће „Електроизградња” из 
Бајине Баште, за око 20 дана, што је, 
према његовим речима, знатно пре 
истека предвиђеног рока�

Јевтић очекује да ће изградња 
бунарске кућице и резервоара 
за воду, која је почела копањем 
темеља будућег објекта, такође 
бити завршена без тешкоћа и у 
планираном року�

„У изградњу наведене 
инфраструктуре општина ће 
уложити 13�376�312,52 динара� 
Запремина будућег базена износиће 
250 м3 и у оквиру његове изградње 
предвиђено је постављање потисног, 
повратног и испирног цевовода, 
дужине од по 160 метара”, објаснио 
је Јевтић�

Он је саопштио да је извођење 
радова, које укључује и набавку 
неопходне хидромашинске опреме, 

поверено Монтажно производном 
предузећу „Јединство” АД из 
Севојна, које наступа са чланом 
групе понуђача „Нови Пазар пут” 
доо из Новог Пазара, а да је рок за 

завршетак радова 150 радних дана, 
од дана увођења извођача у посао�

Јевтић је саопштио да ће 
новоиграђени систем бити стављен 
у функцију одмах по завршетку 
наведених радова�

Он је подсетио да је у 
оквиру досадашњих радова на  
реконструкцији и проширењу 
капацитета водоводне мреже у 
Доњој Трешници изграђено 11,5 
км новог цевовода и навео да је у 
завршној фази пројекта предвиђена 
израда пројектно – техничке 
документације за реконструкцију 
неколико километара постојеће 
водоводне мреже у Доњој Трешници 
и Амајићу�

У току изградња резервоара за воду у Доњој Трешници. 
Нови водовод у функцији на лето!

Општина	Мали	Зворник	у	Доњој	Трешници	приводи	крају	изградњу	новог	водовода.	У	оквиру	
радова, средином априла текуће године, завршена је мрежа ниског напона до места предвиђеног за 

изградњу бунарске кућице и резервоара за воду и почела градња ових објеката.
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Већина новчаних средстава 
потребних за пројектовање 

предвиђене трасе водовода 
обезбеђена је из буџета Републике 
Србије, која је за ту намену, 
преко Сектора за инвестиције 
Министарства привреде, определила 
2�295�000 динара, док ће преостали 
износ, од 255�000 динара, општина 
обезбедити из сопственог буџета�

Одлуку о покретању јавне 
набавке за израду идејног решења 
пројекта изградње водовода 
Цулине – Велика Река Општина 
Мали Зворник донела је 11� маја 
текуће године, а десет дана касније 
оглас јавне набавке објављен је на 
порталу јавних набавки, где ће 
остати истакнут 30 дана од дана 
објављивања� 

По истеку јавне набавке уследиће 

процедура избора најповољнијег 
понуђача, који ће, у одређеном 
року, не дужем од 120 дана, имати 
задатак да припреми идејно решење 
наведеног пројекта�

„Изградњом водовода Цулине 
- Велика Река биће решен 
дугогодишњи проблем недостатка 
воде у летњем периоду у овим 
селима“, истакао је председник 
општине Зоран Јевтић, наводећи да 
ће по завршетку пројектно техничке 
документације бити познато колико 
средстава је потребно за изградњу 
водовода и да ће општина у складу с 
тим радити на проналажењу извора 
финансирања�

Он је додао да ће изградњом 
водовода Цулине – Велика Река бити 
створени услови за прикључење 
корисника на систем водоводне 
мреже којом управља ЈКП „Дрина“ 

Мали Зворник, које ће након тога 
преузети бригу о водоснабдевању у 
наведеним селима�

Јевтић је саопштио да је намера 
општине да обезбеди интегрисано 
водоснабдевање на подручју 
општине, којим би се лакше 
управљало и обезбедио неопходан 
ниво квалитета услуга�

У том циљу општина 
Мали Зворник реализује и 
актуелне пројекте побољшања 
водоснабдевања у Доњој Борини, 
Брасини и Доњој Трешници, за 
које је у 2018� години определила 
укупно око 35 милиона динара�Како 
би на адекватан начин премостила 
ситуације у случају несташице 
воде, у текућој години издвојила 
је и додатних 11 милиона динара 
за куповину новог камиона са 
цистерном�

Пројектовање водовода Цулине – Велика Река омогућено 
уз подршку Републике Србије

У	селима	Цулине	и	Велика	Река	Општина	Мали	Зворник	намерава	да	у	догледно	време	изгради	8,5	
км примарног водовода, чиме ће омогућити квалитетно водоснабдевање за житеље ових места. 

Набављена нова цистерна за воду
Камион	цистерна,	вредан	10	милиона	динара,	који	је	Општина	Мали	Зворник	набавила	за	

снабдевање у случају несташице воде, испоручен је крајем марта и предат Јавном комуналном 
предузећу	„Дрина“	на	употребу.

Званична примопредаја цистерне 
обављена је у кругу предузећа у 

присуству директора, запослених, 
представника општинског 
руководства и добављача, фирме 
„Атрикод“ из Крушевца�  

Поводом вредне набавке, 
председник општине Зоран Јевтић 
рекао је да је нова цистерна за воду 
била преко потреба, с обзиром да 
локално комунално предузеће, већ 
дуги низ година, има само једну, 
стару неколико деценија, коју, 
осим за водоснабдевање, користи 
за прање улица и друге потребе�

„Куповином нове цистерне 
решен је горући проблем у погледу 
недостајуће комуналне опреме у 
Малом Зворнику, рекао је Јевтић, 
истичући да ће нови камион 
цистерна бити коришћен искључиво 

за снабдевање у случају нестанка 
воде, док ће стари и даље бити 
употребљаван за остале потребе по 
месним заједницама�

Он је подсетио да 
је набављена цистерна 
за воду трећа значајна 
набавка за ЈКП „Дрина“, 
у последњих годину и 
по дана, напомињући 
да је пре ње, преко 
донације Владе Јапана, 
набављен мини 
камион за сакупљање 
смећа, а нешто раније 
нова СКИП машина, 
за чију куповину 
је део средстава обезбеђен из 
кредита у банци� Он је додао 
да општина у догледном року 
планира нове набавке опреме за 

комунално предузеће, како би га 
учинила спремнијим за обављање 
делатности�

Директор ЈКП „Дрина“ Мали 
Зворник Драган Чикарић задовољан 
је набављеном опремом, којом су, 
како је истакао, веома унапређени 
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технички услови и ресурси 
овог предузећа� Он је захвалио 
руководству општине Мали 

Зворник, на челу са председником 
Зораном Јевтићем, на најновијој 
вредној набавци, као и на раније 

купљеној механизацији, 
захваљујући којој 
комунално предузеће 
може ефикасно да ради� 

„Нова цистерна 
има запремину 10 
м3� Резервоар је од 
нерђајућег челика, 
тзв� прохрома, који јој 
гарантује дуговечност 
употребе� Шасија је 
савремена� Камион је 
марке „Iveco“ , који у 

возачкој кабини има сву савремену 
опрему и уређаје, тако да ће бити 
врло удобан за возаче“, рекао 
је Чикарић, напомињући да ће 
набављена опрема олакшати посао 
радницима, нарочито у летњим 
месецима, када су потребе за 
снабдевањем велике, на местима 
која су тешко приступачна�

Стара цистерна, иако зарђалог 
и дотрајалог резервоара, према 
његовим речима, биће и даље 
коришћења за прање улица, које 
је свакодневно у опису посла ЈКП 
„Дрина“�

У циљу постизања боље јавне 
хигијене на својој територији, 

крајем 2016� године, општина је, 
преко ЈКП „Дрина“, сопственим 
средствима набавила 30 нових 
контејнера за одлагање отпада, 
запремине 1,1 м3, док је следеће 
године од Амбасаде Јапана у 
Србији добила донацију, уз помоћ 
које је набављена нова опрема 
за комунално предузеће, мини 
камион за прикупљање смећа и 50 
контејнера�

Нови контејнери у месним 
заједницама заменили су старе, 
дотрајале, а одређен број њих 
постављен је на местима на којима 
раније нису постојали�

„Набавка нових контејнера 
допринеће стварању бољих услова 
за одлагање отпада, али и утицати 

на подизање свести грађана о 
важности очувања животне 
средине и јавне хигијене, што 
је један од приоритета наше 
локалне политике“, изјавио 
је том приликом председник 
малозворничке општине 
Зоран Јевтић�

Нову комуналну 
опрему, вредну 63�400 
евра, представницима 
малозворничког комуналног 
предузећа предао је први 
секретар амбасаде Јапана у 
Београду Масајоши Јамато�

На конференцији за 
новинаре, која је уследила након 
примопредаје донације, Јамато 
је рекао да веома цени напоре 
које општина Мали Зворник 
улаже у побољшање услова 
живота у локалној заједници 
и честитао ЈКП „Дрина“ 
на успешно реализованом 
пројекту набавке комуналне 
опреме�

,,ЈКП „Дрина“ имала је два 
стара камиона за одвожење 
смећа који су се често кварили 
и због тога је предузеће имало 
проблема у обављању својих 
обавеза� Овим пројектом 
обезбеђени су нови камион 
и контејнери и очекујемо да 

Побољшани услови за одлагање и сакупљање отпада у 
месним заједницама. Донацијом Владе Јапана купљен 
камион за прикупљање смећа и 50 нових контејнера

Захваљујући залагању општинске власти, услови за одлагање, сакупљање и одвоз смећа на 
подручју општине Мали Зворник значајно су побољшани у протекле две године.
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ће то допринети побољшању јавне 
хигијене у општини“, рекао је Јамато, 
поручивши да је Влада Јапана решена 
да настави са подршком локалним 
самоуправама реализацијом 
пројеката за остваривање основних 
људских потреба�

Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић истакао 
је значај који донација има за 
унапређење заштите животне 
средине у локалној заједници� 

Он је захвалио Влади и народу 
Јапана на подршци коју су на 
овај начин пружили грађанима 
малозворничке општине, 
подсећајући да то није први 
пут и да је Влада Јапана и 
раније помагала овој општини, 
финансирајући пројекте као што 
је замена крова на основној школи 
у Малом Зворнику, односно 
набавка службеног аутомобила 
за општинску управу�

Општина Мали Зворник омогућила куповину нове скип 
машине за комунално предузеће

Нова	комбинована	грађевинска	машина	–	СКИП,	коју	је	Општина	Мали	Зворник	крајем	2016.	
године	набавила	за	Јавно	комунално	предузеће	„Дрина“,	умногоме	је	олакшала	посао	одржавања	

локалних путева и других грађевинских радова у општини.

За куповину савременог 
ровокопача са утоваривачем, 

вредног 8,5 милиона динара, из 
буџета општине издвојено је 3 
милиона динара, док је остатак 
потребних средстава обезбеђен из 
кредита� 

Поводом набавке машине, 
председник општине Мали Зворник 
Зоран Јевтић изјавио је да је тиме 
решен дугогодишњи проблем Јавног 
комуналног предузећа „Дрина“, 
везан за недостатак адекватне 
механизације�Према његовим 
речима, куповином машине биће 
омогућена квалитетнија услуга и 
остваривање значајних уштеда у 
буџету у будућности, јер неће бити 
потребе за њеним ангажовањем од 
стране трећих лица�

Набавком новог СКИП-а 
значајно је обновљена механизација 
ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, које је 
до сада у свом скромном возном 
парку имало сличну машину, али 
веома стару и дотрајалу�

Директор предузећа Драган 

Чикарић изјавио је да ће комунално 
предузеће, захваљујући набавци 
нове грађевинске машине, бити у 
могућности да брже и ефикасније 
отклања кварове на мрежи и изводи 
захтевније грађевинске послове� 
У том циљу у наредном периоду 
у плану је куповина неопходних 
прикључака за машину� 

Он је истакао да СКИП машина 
има вишеструку употребу и 
представља управо оно што је 
општини и комуналном предузећу 
недостајало�

Набављена СКИП машина је 
марке „Хидромек“, водећег турског 
произвођача грађевинских машина�



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИКБИЛТЕН40 ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Нови објекат коштаће 4�900�172 
динара и биће подигнут поред 

пречистача саграђеног прошле 
године, у оквиру прве фазе пројекта, 
у коју је општина уложила 13�000�000 
динара�

Изградња постројења, која је 

почела крајем јуна текуће године, 
поверена је предузећу „EWE 
ECOSYSTEMS“, које има обавезу 
да градњу заврши у року од  месец 
дана, од дана увођења у посао�

Новоизграђени објекат биће 
спреман за коришћење након 

прикључења на електромрежу 
и у њега ће најпре бити уведена 
канализација из засеока Велике 
Њиве, које засада једино у селу има 
канализациону мрежу�

Изградња канализационе мреже 
у осталим деловима месне заједнице 
Сакар, предвиђене за прикључење 
на новоизграђена постројења, 
планирана је уз подршку ИПА 
фонда, у оквиру новог позива, на 
којем је општина Мали Зворник 
конкурисала са овим пројектом�

Следеће постројење за 
пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ) општина ће градити у 
Доњем Насељу, за шта је у локалном 
буџету предвиђено 9�000�000 динара�

У Сакару у току изградња новог постројења за 
пречишћавање отпадних вода

Општина	Мали	Зворник	у	месној	заједници	Сакар	почела	је	изградњу	новог	постројења	за	
пречишћавање отпадних вода, чиме ће двоструко увећати капацитете у овој области и 

задовољити потребе насеља у погледу услова за третман фекалне канализације.

Реконструкцију мреже, 
вредну 16�658�098 динара, 

финансирало је и извело предузеће 
Електропривреда Србије (ЕПС)� 
Радови су обухватали замену 
дотрајалих дрвених стубова новим, 
бетонским, при чему је у наведеним 
селима уграђена 181 нова бандера�

Председник општине Зоран 
Јевтић рекао је да су обновом 
нисконапонске електро мреже, 

која се у малозворничким селима 
одвијала неколико месеци, услови 
за снабдевање струјом знатно 
побољшани� Он је подсетио да 
су радови договорени прошле 
јесени у Лозници, на састанку 
председника Републике Србије 
Александра Вучића и чланова 
Владе са председницима општина 
Мачванског округа, приликом 
разговора о потребама и 
проблемима општина у Подрињу и 
могућностима њиховог ефикасног 
решавања�

„Општина Мали Зворник том 
приликом, поред осталог, тражила 
је реконструкцију нисконапонске 
електро мреже на најкритичнијим 
локацијама, имајући у виду долазак 
зимског периода, који са собом носи 
тешкоће у снабдевању струјом, 

услед лошег техничког стања 
мреже“, рекао је Јевтић, истичући 
да је убрзо након тог састанка 
општину посетио генерални 

Нови радови на обнови нисконапонске мреже у 
општини Мали Зворник

Обнова	мреже	ниског	напона	у	Малом	Зворнику,	започета	крајем	2017.	године,	настављена	је	у	
текућој години радовима на објектима у Великој Реци, Цулинама и Сакару, у укупној дужини од 

7790	метара.
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директор Електропривреде 
Србије Милорад Грчић, са којим 
је детаљније разговарано о стању 
на терену и направљен детаљан 
план активности за решавање 
најургентнијих проблема�

„Радови су почели врло брзо 
након ових састанака, већ у 
новембру, најпре у Доњој Борини, 
Радаљу и Амајићу, где је обновљено 
5620 метра мреже и уграђено 110 
нових бетонских бандера“, навео је 
Јевтић�

У насељу Богдановићи у Доњој 
Борини реконструкција мреже 
обављена је у дужини од 2350 метара, 
при чему су дуж мреже уграђене 53 
нове бетонске бандере� 

Дужина обновљене мреже у 

Лазићима у Радаљу, где је уграђено 
30 нових бетонских стубова, износи 
2050 метара, док је у Амајићу, на 
локацији „Каменолом Стобекс“, 
обновљено 1220 метара мреже и 
уграђено 27 нових стубова�

Први пролећни сунчани дани 
у 2018� години послужили су за 
наставак радова на реконструкцији 
електро мреже на четири нове 
локације у општини, у селима 
Сакар, Цулине и Велика Река� 

На траси трафостанице „Ада“ у 
Цулинама радници ЕПС-а извели 
су обнову 2350 метра мреже и 
уградњу 46 нових стубова� У насељу 
Пантелићи у Сакару радови су 
обухватали реконструкцију мреже 
у дужини од 1680 метара и уградњу 

44 нова бетонска стуба, док је у 
Великој Реци рађено на изводима 
из две трафостанице, „Хладњача 
Веселиновићи“ у дужини од 2480 
метра, уз замену 59 стубова, и 
„Врањача“, која је обухватала обнову 
мреже у дужини од 1280 метара и 
уградњу 32 нове бандере�

укупно пет школа у Србији у којима 
је Министарство образовања, науке 
и технолошког развоја Републике 
Србије, кредитним средствима 
немачке KFW банке, реализовало 
пројекат „Енергетска ефикасност у 
јавним зградама”�

Александар Дурковић, 
руководилац јединице за 

имплементацију пројекта, оценио 
је да су резултати пројекта сасвим 
задовољавајући, јер је зграда школе 
доведена у енергетски разред Д, што 
значи да троши мање од 100 kWh 
електричне енергије по м2 годишње�

„Уштеде енергије су преко 60 
посто� У новчаном износу то је око 
20�000 евра годишње, тако да се ова 

Изузетан напредак у обнови и 
уређењу школских објеката 

постигнут је пројектом побољшања 
енергетске ефикасности зграде 
основне школе “Бранко Радичевић” 
у Малом Зворнику, вредним 
237�000 евра, за чију реализацију 
су средства заједнички обезбедили 
Министарство просвете Републике 
Србије и општина� 

У оквиру радова у овој школи 
извршена је термоизолација зграде, 
замена дела кровне конструкције, 
прозора и олука и уведено штедљиво 
ЛЕД осветљење� У систем грејања, 
који је у потпуности реконструисан, 
уз изградњу подстанице, уграђени 
су радијаторски вентили, који 
спречавају прегревање просторија 
и расипање енергије� 

Општина Мали Зворник у 
пројекту је учествовала са 21�500 
евра, чиме је финансирана замена 
паркета у фискултурној сали 
и кречење зидова у неколико 
учионица�

Основна школа Камион је марке 
„Бранко Радичевић” једна је од 

Побољшани услови за образовање деце у Малом Зворнику. 
Основна школа “Бранко Радичевић” као нова!

Захваљујући добром функционисању локалне самоуправе и континуираним планским улагањима 
у рад јавног сектора у Малом Зворнику, све установе на подручју општине раде готово 

беспрекорно. Ипак, најзначајнији резултати на овом плану, у протекле две године, остварени су 
на побољшању услова за образовање и лечење.
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инвестиција враћа за мање од 8 
година, што је изванредан резултат, 
пре свега за Општину Мали Зворник 
која ће мање издвајати за грејање 
ове школе и набавку енергената“, 
рекао је Дурковић�

У оквиру радова делимично су 
замењени прозори, а цела зграда 
термички је изолована, са фасадом 
која има десетогодишњу гаранцију� 

Осим тога, извршена је замена олука 
и кровног покривача на школи, са 
термоизолацијом кровова�

„На овај начин ученици и 
запослени у школи добили су објекат 
који као да је новоизграђен, у смислу 
потрошње енергије и комфора 
боравка“, рекао је Дурковић�

У објекту је урађена и 
најсавременија ЛЕД расвета, па ће 

настава у поподневним сатима бити 
далеко квалитетнија, јер укључује и 
расвету школских табли� 

Према Дурковићевим речима, на 
добробит деце, наставног особља 
и читаве локалне заједнице, овај 
објекат показао је како може да 
се газдује и управља енергијом на 
домаћински начин�

У основној школи у Радаљу почела изградња кухиње са 
трпезаријом коју заједнички финансирају Општина Мали 

Зворник и Министарство привреде Републике Србије
У	Основној	школи	„Стеван	Филиповић“	у	Радаљу,	крајем	јуна	текуће	године,	почела	је	

изградња	кухиње	са	трпезаријом,	коју	заједнички	финансирају	Општина	Мали	Зворник	и	
Министарство	привреде	Републике	Србије.	Радови	вредни	око	7	милиона	динара	планирано	

је да буду завршени у року од 3 месеца. 

Према речима директора 
школе Милана Марковића, 

простор намењен за обављање 
исхране ученика и наставника биће 
двоетажни, дограђен у продужетку 
школе, на око 150 м2�

У изградњу кухиње у радаљској 
основној школи Општина Мали 
Зворник уложиће 4�027�000 динара, 
док ће Министарство привреде 

обезбедити преосталих 2�853�000 
динара�

Директор школе навео је да 
је у оквиру припрема за почетак 
изградње објекта извршено 
ограђивање и обележавање 
градилишта, након чега је уследило 
копање темеља�

Извођач радова је ГЗР „Градња“ 
из Малог Зворника, која је, према 
уговору, дужна да посао заврши у 
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року од 90 дана�
Градња простора за исхрану 

ученика и наставника у школи у 
Радаљу биће реализована у оквиру 
подршке Министарства привреде 
развоју локалне и регионалне 
инфраструктуре, на предлог 
руководства општине и школе�

„Технички пројекат за доградњу 
кухиње у овој школи постојао је 
од раније� С обзиром да је био 
стар десетак година, извршене су 
одређене корекције, након чега је 

предложен министарству, које га је 
подржало“, објаснио је Марковић�

Он је истакао да руководство 
општине Мали Зворник разматра 
идеју да, када се заврши изградња 
кухиње, у школи у Радаљу отпочне 
градњу котларнице на биомасу, која 
би представљала адекватно решење 
за грејање, не само школе већ и 
оближњег Дома културе�

Према његовим речима, тим 
поводом школу су недавно посетили 
представници Општине Мали 
Зворник и Немачке организације 
за међународну сарадњу (ГИЗ)�

У Основној школи „Стеван 
Филиповић“ у Радаљу општина 
Мали Зворник, на челу са 
председником Зораном Јевтићем, 
у протекле две године реализовала 
је више пројеката уређења и обнове 
школских објеката, захваљујући 
чему школа има врло добре услове 

за рад�
Међу најзначајнијим су 

асфалтирање школског игралишта 
површине 1125 м2, које је завршено 
крајем априла текуће године, 
уређење канализационе мреже, 
којим је решен дугогодишњи 
проблем школе и оближњег 
Дома културе, везан за одвођење 
отпадних вода, и обнову крова на 
школи, после скоро пола века од 

изградње, која је обухватала замену 
дотрајале грађе и црепа, постављање 
нових олука и израду подшива�

Основну школу „Стеван 
Филиповић“ у Радаљу, у оквиру које 
ради и издвојено одељење школе 
у Малом Радаљу, похађа око 150 
ученика, од првог до осмог разреда, 
а настава је организована у две 
смене, предодневној и поподневној�

Библиотека “17� септембар” однедавно ради у поткровљу Дома 
културе, у новосаграђеном и модерно уређеном простору, 

површине око 400 м2, који је Општина Мали Зворник опремила по 
најсавременијим стандардима�Наменски грађене, нове просторије 
библиотеке имају идеалне услове за чување и излагање књига, и у 
њих је премештен скоро целокупни књижни фонд библиотеке, од око 
45�000 наслова�

У новом простору, књиге су адекватно изложене на полицама, и 
тако много доступније читаоцима него раније�

Рад библиотеке организован је у два одељења, за децу и одрасле, 
са читаоницама, у којима ова установа често организује књижевне 
сусрете и дружења читалаца са писцима�

Малозворничка библиотека пресељена у нови простор
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Један од најзначајнијих набављених 
уређаја је дигитални колпоскоп, 

намењен за рано откривање рака 
грлића материце, за чију је куповину 
општина издвојила 498�000 динара� 

У остале вредне набавке за 
Дом здравља спада центрифуга за 
лабораторију, вредна 462�000 динара, 
дејонизатор за пречишћавање воде 
у лабораторији и опрема за рану 
дојаву пожара, која је, укључујући 
инсталирање, коштала 625�000 
динара� 

У реконструкцију стерилизације 
и просторије за привремени смештај 
преминулих уложено је 583�000 
динара�

За ефикаснији теренски рад 
и транспорт хитних пацијената, 
општина је овој здравственој 
установи купила ново санитетско 
возило, марке „Дачија Дастер“, 
предвиђено за вожњу у брдовитим 
и тешко доступним пределима�

Дом здравља Мали Зворник добио дигитални колпоскоп и 
другу вредну опрему

Улагањем у уређење Дома здравља у Малом Зворнику и подручних амбуланти и набавку нове 
опреме	за	установу,	Општина	Мали	Зворник	у	протекле	две	године	веома	је	побољшала	

услове за примарну здравствену заштиту становништва. 

У циљу остваривања боље здравствене 
заштите жена и подизања свести о важности 

превентивних прегледа, општина је 2016� године 
омогућила долазак мобилног мамографа у Мали 
Зворник, за рано откривање рака дојке код жена� У 
акцији, која је трајала неколико месеци, суграђанке 
су имале могућност да обаве бесплатан превентивни 
преглед и смање ризик од ове опаке болести, 
која је у 90 посто случајева излечива, уколико 

се открије у раној фази� Реализација прегледа 
мобилним мамографом у Малом Зворнику резултат 
је сарадње Општине Мали Зворник, локалног 
Дома здравља, Министарства здравља Републике 
Србије, Канцеларије за скрининг рака, Института 
за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“, 
Института за онкологију и радиологију Србије и 
Завода за јавно здравље Шабац�

Мобилни мамограф у Малом Зворнику
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Из наведеног фонда општина ће 
финансирати доградњу система 

видео надзора јавних површина 
у месној заједници Центар, чије 
увођење представља једну од 
превентивних мера локалне управе, 
које треба да допринесу достизању 
боље опште безбедности грађана�

Овај пројекат започет је 2016� 
године и подразумева набавку и 
постављање 16 камера на различитим 
локацијама у зони градске месне 
заједнице, које ће омогућити 
двадесетчетворочасовни надзор 
јавних површина у центру места и 
помоћи у спречавању и смањењу 
броја различитих прекршаја�

Набавка и постављање 
безбедносних камера биће обављено 
у сарадњи Општине Мали Зворник 
и Полицијске управе у Шапцу, 
првенствено ради побољшања стања 
безбедности саобраћаја у центру 
места и смањења броја саобраћајних 
прекршаја у зони школе�

Општина Мали Зворник 2017� 
године, средствима прикупљеним 
од наплате казни за саобраћајне 
прекршаје, финансирала је набавку 
новог возила за локалну станицу 
полиције, којој је на овај начин, у 
циљу стварања услова за ефикаснији 
рад полицијских службеника, 
купљен аутомобил „Шкода Рапид“, 
вредан 1�500�000 динара�

„За рад полицијске станице 
веома је важна њена техничка 
опремљеност� Зато смо одлучили 
да станици у Малом Зворнику, 
наменским средствима из буџета, 
ове године купимо нов аутомобил 

и тако допринесемо бољој 
опремљености локалне полиције“, 
рекао је председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић, приликом 
предаје кључева новог аутомобила 
начелнику Полицијске управе 
Шабац Зорану Јевђенићу �

Приликом преузимања 
кључева новог аутомобила, 
Јевђенић је захвалио председнику 
општине Мали Зворник на 
донацији, оценивши гест као 
пример добре сарадње државних 

органа на локалу�
Он је истакао да је сарадња 

општине и полиције веома важна 
у погледу безбедности локалне 
заједнице� 

Приликом примопредаје 
аутомобила речено је да купљено 
возило изабрано због одговарајућих 
техничких карактеристика 
возила, мале потрошње горива, 

функционалности и прихватљиве 
цене�

Буџет од наплате казни за 
саобраћајне прекршаје у Малом 
Зворнику на месечном нивоу 
износи око 300 000 динара� Тако 
прикупљен новац, у износу од 30 % 
уплаћује се у општински, а 70 посто 
у републички буџет�

Приход од кази за саобраћајне прекршаје у Малом 
Зворнику општина усмерила у побољшање безбедности 

локалне заједнице
Новчана средства која се у општинску касу сливају од наплате казни за саобраћајне 

прекршаје локална управа у Малом Зворнику у протекле две године усмерила је за 
унапређење услова у области опште безбедности на подручју општине, као и за побољшање 

услова за рад локалне станице полиције.
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Попис на терену вршиће 
четири овлашћена 

пописивача, наредних шест 
месеци, ради ажурирања 
базе података пореских 
обвезника Локалне пореске 
администрације, у циљу 
праведније наплате пореза 
у будућности� 

Поводом почетка 
пописа, председник 
општине Мали Зворник 
Зоран Јевтић изјавио је да 
је задовољан досадашњим 
степеном наплате пореза на 
имовину, која износи око 80 посто� 
Он је истакао да од реформе пореза 
на имовину очекује позитивне 
ефекте у погледу увођења у систем 
оних обвезника који из неког разлога 
до сада нису били задуживани 
на име пореза на имовину или су 
неадекватно задужени, те да се нада 
повећању обухвата наплате за 10 до 
12 посто� 

Јевтић је навео да ће то 
потенцијално у будућности 
омогућити смањење стопе пореза 
на имовину, а, уз то, и већа улагања 
у инфраструктурне пројекте на 

локалу и да је посебно значајна 
компонента програма реформе 
пореза на имовину везана за 
унапређење дијалога са грађанима, 
од којих се у будућности очекује 

значајније учешће у одлучивању 
о трошењу прихода од пореза на 
имовину� 

Мали Зворник је једна од 40 
општина у Србији у којима ће, 
од 2018� до 2021� године, бити 
спроведен програм реформе 
пореза на имовину, који финансира 
Швајцарска агенција за развој 
и сарадњу (СДЦ), у сарадњи са 
Министарством државне управе 
и локалне самоуправе Републике 
Србије, Министарством финансија 
и Сталном конференцијом градова 
и општина�

Активности на имплементацији 
програма у Малом 
Зворнику почеле су 
средином фебруара 
текуће године, низом 
радних састанака, 
након којих су 
обављене припреме 
за спровођење пописа 
имовине и направљен 
одабир будућих 
пописивача�

Лицима овлашћеним 
за попис имовине 
грађана, пре изласка 
на трен, уручена су 

решења, легитимације и дате 
инструкције за рад� 

У Локалној пореској 
администрацији наводе да ће 

пописивачи приликом 
рада на терену власницима 
објеката, које не затекну 
на адреси, остављати 
обавештења да се јаве у 
општинску управу, ради 
ажурирања података о 
непокретностима које 
имају�

Из ове службе подсећају 
да је обавеза сваког пореског 
обвезника да у законском 
року сам пријави промене 
на непокретностима, 
било да некретнину купи, 
наследи, прода или догради�

Учешћем у програму реформе 
пореза на имовину, Општина Мали 

Зворник ушла је у конкуренцију 
за освајање наградног фонда од 
милион швајцарских франака, 
који ће поделити пет локалних 
самоуправа у Србији које, након 
спровођења програма, остваре 
најбољи резултат у погледу 
повећања обухвата наплате пореза 
на имовину, сразмерно оствареном 
успеху� 

Освојени новчани износ општине 
ће моћи да уложе у побољшање 
инфраструктуре, за коју се одлуче 
у дијалогу и договору са грађанима�

Укупна подршка пројекту 
реформе пореза на имовину у 
Србији, који ће трајати до 30� априла 
2021� године, износи 5,9 милиона 
швајцарских франака�

ДРУШТВО  
Реформа пореза на имовину:

У Малом Зворнику 01. јуна почео попис имовине грађана

На подручју општине Мали Зворник, 01. јуна 2018. године, почео је попис имовине 
грађана, у оквиру реформе пореза на имовину који спроводи локална управа. 
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Просечна цена квадратног метра 
непокретности, која је основ 

за утврђивање пореза на имовину 
на локалу, за станове у првој зони 
становања у Малом Зворнику, 
смањена је са 47�153,26 динара на 
39�716,97 динара� У складу с тим, 
нпр� власници станова у првој 
зони, површине 60 м2, који у њима 
станују, уместо досадашњих 4�209 
динара пореза на имовину, у 2018� 
години платиће 3�507 динара�

Поводом усвајања наведених 
пореских олакшица, председник 
општине Зоран Јевтић изјавио је 
да је власт у Малом Зворнику тиме 
показала да води одговорну пореску 
политику и ради у интересу свих 

грађана општине� 
У Саопштењу за јавност издатом 

поводом усвојеног решења, 
наведено је да ће власници станова, 
кућа за становање и гаража у трећој 
зони општине Мали Зворник, која 
представља сеоско подручје, у 2018� 
години такође плаћати мањи износ 
пореза на имовину, у односу на 
текућу годину, јер је просечна цена 
1 м2 куће за становање у селима 
смањена са 16�580,00 на 14�924,60 
динара�

Сагласно новој цени, уз умањење 
за амортизацију, које износи 0,8 
% годишње, нпр� власници кућа 
за становање у сеоском подручју, 
површине 100 м2, који у њима 
станују, уместо досадашњих 2�467 

динара, у 2018� години платиће 2�196 
динара, објашњено је у саопштењу�

За власнике кућа за становање, 
пословних зграда и гаража у првој 
зони, висина пореза на имовину у 
2018� години остаће иста као у 2017� 
години, јер није било промена у 
погледу просечне цене квадрата 
наведених врста непокретности у 
овој зони�

Из истог разлога порез на 
имовину у следећој години биће 
непромењен и за власнике станова, 
кућа за становање, пословних 
зграда и гаража у другој зони 
општине Мали Зворник, наведено 
је у саопштењу, уз напомену да овај 
износ није мењан од 2013� године�

У 2018. години грађани општине Мали Зворник плаћаће 
мањи порез на имовину 

Општинско	веће	Мали	Зворник,	у	новембру	2017.	године,	усвојило	је	решење	којим	су	
одређене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину у 2018. години, захваљујући чему ће грађани, за станове у првој зони становања 
и непокретности у селима у текућој години, плаћати мањи порез на имовину, у односу 

на претходну годину.

У циљу ефикаснијег рада, 
Скупштина општине Мали 

Зворник крајем 2016� године донела 
је одлуку о оснивању општинског 
јавног правобранилаштва, чиме је 
у Малом Зворнику, по први пут од 
оснивања општине, установљена ова 
институција� Одлуком општинског 
већа, за правобраниоца, на мандатни 
период од пет година, постављен је 
Бранислав Мишић, дипломирани 
правник из Малог Зворника, 
запослен у локалној управи�

„Оснивање општинског јавног 

правобранилаштва значајан је помак 
у раду локалне управе, који теба 
да допринесе бржем и ажурнијем 
решавању спорова, у интересу 
општине и грађана”, изјавио је 
председник општине Мали Зворник 
Зоран Јевтић, поводом оснивања 
правобранилаштва, додајући да је 
Општина Мали Зворник на овај 
начин коначно добила прилику да 
на прави начин заступа и штити 
своје интересе�

Према његовом мишљењу, 
захваљујући овој одлуци, послови 
везани за правобранилаштво 
одвијаће се ефикасније, јер ће све 
неопходне радње обављати лице 
које је запослено у општинској 
управи у Малом Зворнику, на 
лицу места, без преписке и слања 
предмета поштом, као што је то 
раније рађено, када је интересе 
Општине Мали Зворник штитило 
градско правобранилаштво у 
Лозници�

Важна новина у Малом Зворнику, 
у области судске праксе, јесте и 
отварање канцеларије Основног 
суда Лозница и увођење тзв� Судских 
дана, који треба да приближе ову 
институцију грађанима�

Канцеларија суда отворена је 
и доступна грађанима четвртком, 
током стандардног радног времена 
институција у општини, и пружа 
им могућност да, без одласка у 
седиште суда у Лозници, обаве 
неопходне процедуре из делокруга 
рада Основног суда�

У Малом Зворнику основано општинско јавно правобранилаштво и отворена 
канцеларија лозничког Основног суда
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У том смислу, општина је 
грађанима и привреди, уз 

стандардни пакет услуга електронске 
писарнице и примену е-ЗУП-а, 
односно Уредбе о службеној размени 
података између органа, са којом је, 
са успехом, међу првима почела у 
Србији, омогућила потраживање и 
издавање докумената електронским 
путем, по обједињеној процедури�

Поменуте електронске 
платформе знатно олакшавају 
и скраћују издавање, односно 
добијање докумената, комуникацију 
странака са локалним органима 
и службама, чинећи процедуре 
одговарајуће транспарентним� 

Говорећи о оствареном напретку 
у овој области, у оквиру интервјуа 
за новогодишњи број угледног 
часописа АЕМ, намењеног 
пословном сектору у Србији, 
председник општине Зоран 
Јевтић рекао је да општина Мали 

Зворник, иако територијално мала 
и недовољно економски развијена, 
у погледу постигнутог на пољу 
дигиталне реформе и модернизације 
рада локалне управе одолева 
изазовима савременог доба и да је, 
као таква, постала врло атрактивна 
инвеститорима�

Набавком и стављањем у употребу 
софтвера, који обезбеђује лакшу, 
бржу и транспарентнију процедуру 
обраде докумената, грађанима 
у Малом Зворнику пружена је и 
могућност електронског увида у 

кретање, односно статус предмета, 
предатих на писарници, чиме је 
веома унапређен рад општинског 
услужног центра�

Овај значајан напредак у 
модернизацији рада општинске 
управе остварен је имплементацијом 
пројекта структурног каблирања, у 
оквиру којег је извршена набавка 

и инсталирање система 
електронског управљања 
документима, тзв� 
Електронске писарнице�

Уградњом додатне опреме 
и софтвера, у 2018� години 
биће направљен важан корак 
даље у погледу унапређења 
рада електронске управе, који 
ће се огледати у побољшању 
безбедности општинског 
информационог система�

Ради побољшања услова и 
ефикасности рада локалне управе, 
суочене са све већим бројем нових, 
захтевних процедура, у великој 
мери обновљена је рачунарска 
опрема служби у општини� Нове 
рачунаре, који запосленима треба да 
помогну да лакше и у року одговоре 
захтевима, које намеће нов начин 
рада, добила је скоро свака служба�

За потребе рада општинске 
управе, недавно је набављен нов 
апарат за копирање, вредан око 
800�000 динара� 

Осим запосленима у општинској 
управи, савременији начин 
рада омогућен је и члановима 
Општинског већа Мали Зворник, 
за чије потребе је у прошлој години 
извршена набавка лап топ рачунара� 
Захваљујући томе знатно ће бити 
смањени трошкови штампе и 
умножавања материјала за рад, јер 
ће дистрибуција предмета бити 
вршена електронским путем�

Редовним ажурирањем 
информација и база података на 
званичној интернет презентацији 
општине Мали Зворник, грађанима 
и привреди пружамо могућност 
правовременог и, изнад свега, тачног 
информисања о свим пословима из 
делокруга рада општинских органа 
и служби општинске управе�

Општина Мали Зворник 
континуирано ради и на едукацији 
запослених за ефикасно електронско 
функционисање управе� У погледу 
тога, од непроцењивог значаја је 
стална комуникација и сарадња са 
Канцеларијом за ИТ и електронску 
управу� Захваљујући тој сарадњи, 
запослени у Општинској управи 
Мали Зворник похађали су и 
завршили бројне семинаре и обуке, 
који су им помогли да са успехом 
савладају иновативне приступе у 
раду�

Модернизован рад Општинске управе Мали Зворник

У	складу	са	новим	трендовима	у	пословању	и	захтевима	модерног	друштва,	Општина	
Мали Зворник, као локални јавни сервис грађана, укључила се у процес дигиталне 

реформе, који се одвија на свим нивоима у Републици Србији, и труди се да обезбеди 
неопходне услове за ефикасније функционисање електронске управе у Малом Зворнику.
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Средства цивилном сектору 
општина од 2016� године 

додељује транспарентно, путем 
јавног конкурса, што представља још 
један у низу позитивних примера и 
помака у раду локалне управе�

Пројекти су суфинансирани 
у различитим областима, од 
предузетништва, заштите животне 
средине, преко социјалне тематике 
до културе и уметности�

На овај начин општина је 
омогућила едукације, обуке, 
истраживања, али и обнову 
и изградњу објеката и друге 
активности у јавном интересу�

Кроз суфинансирање пројекта 
од јавног интереса, у 2018� години, 
локална управа у Малом Зворнику 
за суграђане старије од 65 година и 
инвалиде обезбедила је бесплатан 
превоз у локалном саобраћају до 

краја године�
Захваљујући подршци 

општине, јуна 2017� године, у 
Малом Зворнику одржан је први 
седмодневни истраживачки камп 
у Доњој Трешници, у организацији 

Планинарско - бициклистичког 
удружења „Шарена Буква“ из 
Радаља и Друштва истраживача 
„Зенит“ из Бачке Тополе , који 
је окупио младе истраживаче 
и друге љубитеље природе из 
више градова Србије� Помогнути 
локалним волонтерима, међу 
којима је било ученика различитих 
узраста, учесници кампа су, 
бавећи се различитим областима, 
истраживачке активности спровели 
на више локалитета у општини� 
На Зворничком језеру, у Амајићу 
истраживали су мочварске биљке у 
језеру, а у Сакару обавили подводно 
снимање сомова, по којима је ово 
језеро чувено и ван граница Србије�

Уз подршку Општине Мали 

Подршка општине Мали Зворник цивилном сектору и 
верским заједницама: За грађане старије од 65 година и 

лица са хендикепом обезбеђен бесплатан превоз у локалном 
саобраћају!

Послове који треба да допринесу унапређењу одрживог развоја локалне заједнице, кроз 
активности у различитим областима, општина је поверила организацијама цивилног 

друштва. За суфинансирање пројеката поднетих од стране удружења грађана и 
верских заједница у протекле две године, додељен је износ од око 8,5 милиона динара, док 

је у текућој години за ову намену у локалном буџету опредељено 10 милиона динара.

Зидање православне цркве Мали 
Острог, недалеко од моста краља 

Александра Првог Карађорђевића у 
Малом Зворнику, настављено је уз 
подршку општине, која је на име ових 
радова, у протекле две године, из 
буџета издвојила око 2 милиона динара� 
Наведеним средствима делимично је 
финансирана изградња торња изнад 
храма у стени, на који је предвиђено 
постављање великог звона, и обављен 
део радова на уређењу унутрашњости 
објекта�

Финансирањем програма и пројеката 
православних цркава у Малом Зворнику, 
локална управа омогућила је обнову 
већине црквених објеката у општини� За ту намену, у протеклом 
двогодишњем периоду, укупно је издвојено око 3 милиона динара, 
чиме је, поред осталог, подржана изградња сале за вернике код цркве 
у Цулинама, замена црепа и изградња котларнице у храму у Радаљу, 
као и проширење улаза у цркву у Доњој Борини�

Настављена изградња цркве 
Мали Острог 
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Зворник, одржана су и два еколошка 
научно - истраживачка кампа, у 
организацији Удружења грађана 
„Еко Дрина“ из Малог Зворника, 
посвећена проучавању стања 
водних ресурса у општини и техника 
ревитализације водотокова, као 
и конференција о резултатима 
истраживања површинских токова 

у сливу реке Дрине�
Учешћем у пилот еколошкој 

акцији „Value Drina“, за брзу 
процену еколошког стања 
водотокова, подржаној од стране 
Америчке агенције за заштиту 
животне средине (USEPA), коју је 
такође реализовало малозворничко 
удружење „Еко Дрина“, општина је 

омогућила реализацију и промоцију 
иновативних активности у области 
научноистраживачког рада на 
рекама на свом подручју, показујући 
тако високу еколошку свест и 
спремност да, као јак партнер 
цивилном сектору и општинама у 
Подрињу, доприноси унапређењу 
стања животне средине�

Општина Мали Зворник финансирала је део 
радова на обнови малозворничке џамије, која је 
након обимне реконструкције повратила свој стари 
сјај и изглед� Пројекат обнове објекта, у оквиру којег 
је, након неколико деценија од изградње, замењен 
кров и столарија на џамији и обновљена њена 
унутрашњост, општина је подржала са око милион 
и по динара издвојеним из локалног буџета� 

На свечаности поводом отварања обновљене 
џамије у Доњем Насељу, априла текуће године, 
председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић 
рекао је да је локална управа подржала обнову овог 
верског објекта, те да је веома задовољан улагањем 
које је допринело да малозворничка џамија добије 
изглед какав заслужује�

„Након више од две године рада на обнови џамије 
у Малом Зворнику, имамо прилику да видимо 
резултат заједничког труда општине, Исламске 

верске заједнице и донатора, захваљујући којем јој 
је враћен стари сјај и изглед какав заслужује”, рекао 
је Јевтић, обраћајући се пред бројним званицама 
окупљеним на свечаности, међу којима су били 
представници амбасада неколико страних земаља�

„На име финансирања радова на уређењу 
џамије, из буџета општине у протекле две године 
издвојили смо око милион и по динара, што су 
средства која нису била довољна за њену целокупну 
реконструкцију, али су била веома значајна и израз 
су наше искрене намере и добре воље да заједнички 
радимо на очувању традиционалних културних 
вредности и квалитетног суживота припадника 
свих верских заједница у нашој општини”, рекао је 
Јевтић�

У наставку обраћања навео је податак да је 
џамија у Доњем Насељу саграђена давне 1969� 
године, након рушења претходне две, уз подсећање 
да се то догодило приликом градње хидроелектране 
„Зворник”, пре више од пола века� 

Он је истакао да је малозворничка џамија, 
као и остали верски објекти у општини, симбол 
мултикултуралности места, те да, као једини 
верски објекат Исламске верске заједнице у Малом 
Зворнику, спада у грађевине од посебног културног 
значаја, који и у историјском смислу има своју 
вредност�

Обраћање на свечаности завршио је речима да 
је веома поносан што је у прилици да присуствује 
свечаном отварању и још једном честитао на 
заједничком резултату�

Обновљена малозворничка џамија



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК БИЛТЕН 51ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Овогодишње стипендије 
студентима свечано је уручио 

заменик председника општине 
Мали Зворник Милош Радојчић� 
Том приликом он је студентима 
честитао на досадашњем успешном 
школовању и пожелео да тако 
наставе и убудуће�

Радојчић је истакао да општина 
Мали Зворник на овај начин жели да 
награди најбоље студенте и олакша 
им школовање�

Стипендије ће биће исплаћиване 
10 месеци, почев од октобра 2017� 
године, у једнаким месечним 
ратама, по 10 хиљада динара�

Право на стипендије ове године 
остварило је 15 студената, који су 
уписали једну од година основних 
студија у трајању од најмање 
четири године, за које је законом 
предвиђено да имају збир од 240 
ЕСПБ (Европски систем преноса 
бодова), од друге до последње или 
мастер академских студија, као и 
пет студената који су уписали једну 
од година основних студија, за које 

је законом предвиђено да имају збир 
од 180 ЕСПБ, од друге до последње 
године студија�

Остали услови за остваривање 
права на општинску стипендију 
намењену студентима били су да се 
студирање одвија на терет буџета, да 
током студија имају просечну оцену 
најмање 8,50, да током студија нису 

обнављали ни једну годину, да су 
положили све испите из претходних 
година и да имају пребивалиште на 
територији општине Мали Зворник 
најмање три године�

Овогодишњи конкурс за доделу 
стипендија студентима са подручја 
општине Мали Зворник објављен је 
30� новембра 2017� године и био је 
отворен 15 дана�

Правилником за доделу 
стипендија било је предвиђено 
да, у случају недовољног 
броја пријављених студената, 
планираних за дотирање према 
прописаним критеријумима, или 
услед неиспуњавања прописаних 
услова од стране пријављених за 
стипендије, студентске стипендије 
могу бити додељене редовним 
студентима који испуњавају све 
тражене услове, изузев оног који 
се односи на пребивалиште, па су 
у том случају за стипендирање у 
обзир могли доћи и студенти који 
немају пребивалиште на територији 
општине Мали Зворник, уколико га 
имају њихови родитељи�

ПОДРШКА МЛАДИМА

Општинске стипендије за 20 најбољих малозворничких 
студената

Студентске стипендије локална управа у Малом Зворнику, у 2018. години, доделила је 
за 20 студената са подручја општине. На име тога из општинског буџета у текућој 

години опредељено је 2 милиона динара.



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИКБИЛТЕН52 ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Радојчић је честитао ученицима, 
њиховим родитељима и 

наставницима на оствареном успеху 
и пожелео да и даље постижу добре 
резултате у учењу и раду, истичући 
да је општина Мали Зворник 
поносна што има такве суграђане�

Као награде за остварени успех 
он је ученицима и наставницама, 
уручио књиге и новчане износе, у 
вредности од 10�000 и 15�000 динара� 

Од 25 овогодишњих најбољих 

ученика са подручја малозворничке 
општине, двоје награђених су 
ученице средње школе, од којих 
је једна носилац Вукове дипломе 
а друга награђена за успех на 
такмичењу, док су осталих 23 
најбољих ђака ученици основних 
школа�

Претходне године општина је 
новчано наградила 18 најбољих 
ђака, међу којима је било 17 носилаца 
дипломе „Вук Караџић“, 5 ученика 

генерације, 3 најуспешнијих на 
републичким такмичењима и 
неколико њихових наставника и 
професора�

За награђене уприличен је 
свечани пријем у општинској 
управи, а награде им је уручио 
Зоран Јевтић, председник општине 
Мали Зворник�

Награђенима су уручене и књиге 
„Царство мудрости - мисли светских 
великана“ Гордане Малетић�

Најбољим основцима и средњошколцима општина 
Мали Зворник доделила награде

За	постигнути	успех	у	школској	2016/2017.	години	општина	Мали	Зворник	нагадила	је	
укупно 25 ученика, међу којима 20 носилаца Вукове дипломе, 5 ученика генерације и 4 ученика 
који су остварили запажене успехе на републичким такмичењима из различитих предмета. 
На име остварених резултата у раду са ученицима награђене су и три наставнице. Дипломе 

и награде ученицима и наставницама, на свечаном пријему у сали Скупштине општине Мали 
Зворник, уручио је заменик председника општине Милош Радојчић.
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Пројекат изградње терена, под 
називом „Млади за околину“, 

осмислили су и реализовали 
малозворнички средњошколци, 
окупљени у неформалној групи 
„Млади за младе“, а финансирало 
Министарство омладине и спорта 
Републике Србије� 

Општина Мали Зворник 
обезбедила је неопходне сагласности 
за изградњу терена, омогућивши 
тако младима, али и осталим 
грађанима, кутак за активан одмор 
и дружење у природи поред реке�

Поводом завршетка пројекта, 
председник општине Зоран 
Јевтић честитао је омладинцима 
на успешно реализованој акцији 
и пожелео још пуно успешних 
пројеката, истичући да ће општина 
и убудуће подржавати активизам 
омладине� 

Изградња терена за одбојку на 
песку у Малом Зворнику трајала 
је нешто више од месец дана, од 
половине августа до краја септембра 
текуће године, и у њој је учествовало 
око 30 средњошколаца, на челу са 
професором физичког васпитања 
Зораном Грбићем�

Према речима Бојане Љаховић 
Брајић, психолога у малозворничкој 
средњој школи, на уређењу терена 
ученици су са професором радили 

у слободно време, током летњег 
распуста� У оквиру радова обављено 
је чишћење, прекопавање и равнање 
терена, на који је на крају стављен 
песак� Терен заузима површину од 
227 м2, за чије насипање је набављено 
34 м3 овог материјала� У оквиру 
пројекта набављени су и метални 
држачи за мрежу и постављена нова 
жичана ограда за терен�

„Пројекат спада у мини 
омладинске пројекте и коштао 
је 69�474 динара� Реализован је у 
оквиру Конкурса за финансирање 
омладинских волонтерских 

пројеката, који је и ове године, 
у сарадњи са Министарством 
омладине и спорта Републике 
Србије, расписао Ресурс центар 
Удружења грађана „Светионик“ 
из Лознице“, објаснила је Љаховић 
Брајић, напомињући да је циљ 
таквих пројеката подстицање 
активизма и волонтирања младих� 
Она је истакла да је у текућој 
години у малозворничкој средњој 

школи реализован још један мини 
омладински пројекат, под називом 
„Едукујем и себе и друге“, у оквиру 
којег су набављене 4 клупе и две 
огласне табле, које су смештене у 
холу школе и служиће за истицање 
различитих едукативних порука�

П р е т х о д н е 
године ученици 
ове школе, у 
оквиру пројекта 
„Трешњин цвет“, 
који је реализован 
под слоганом 
„Шетајмо кроз 
лепо“, засадили 
су у Малом 
Зворнику, дуж 
шеталишта поред 
Дрине, и у Сакару, 

око 30 садница јапанске трешње�
Вођа неформалне групе „Млади 

за младе“ из Малог Зворника, 
задужена за координацију у оквиру 
пројеката, Теодора Јовановић, иначе 
ученица четвртог разреда гимназије, 
рекла је да је поносна на остварене 
резултате, јер они показују да 
млади својом енергијом, знањем 
и вредним радом, уз подршку 
институција, могу пуно тога да ураде 
и допринесу побољшању услова за 
живот у локалној заједници� Она је 
захвалила свима који су подржали 
пројекат уређења терена за одбојку 
на песку, истичући да су тиме 
допринели стварању могућности за 
квалитетније провођење слободног 
времена младих у општини, 
истовремено најављујући скоро 
организовање турнира у одбојци 
на песку на новоизграђеном 
игралишту�

Уз подршку Канцеларије за 
младе општине Мали Зворник, 
омладинци су протекле године, осим 
овог, реализовали још неколико 
пројеката, који су им омогућили 
да сазнају више о дискриминацији, 
очувању репродуктивног здравља, 
превенцији насиља у партнерским 
односима и веома израженом 
проблему навијачког насиља�

Крај шеталишта поред Дрине изграђен терен за 
одбојку на песку

Захваљујући активизму младих, протеклог лета у Малом Зворнику, уз подршку општине 
и	локалне	Канцеларије	за	младе,	уређен	је	терен	за	одбојку	на	песку.	Донедавно	запуштен	
и неугледан простор помоћног игралишта тениског терена у самом центру места, крај 
шеталишта поред Дрине, убудуће ће бити место окупљања и уживања младих који воле 

одбојку, спортиста и рекреативаца. 



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИКБИЛТЕН54 ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Треће велико малозворничко 
прело одржано је крајем 

марта у омладинској сали 
Дома културе Мали Зворник� 
Овогодишња манифестација, коју 
су под покровитељством општине 
организовали Библиотека „17� 
септембар” и Удружење жена 
„Незаборав”, окупила је преко сто 
жена из Малог Зворника, Лознице 
и Љубовије, међу којима и чланице 
Управног одбора Екуменског 
форума хришћанки Европе, из 

Немачке, Аустрије, Холандије, Грчке, 
Словачке и Шкотске� 

Европљанке су претходно 
посетиле манастир Светог Николаја 
у Соко Граду, где ће се од 7� до 

12� августа 2018� године окупити 
њих 120, различитих конфесија 
и традиција, духовних знања, 
вредности и достигнућа, а на 
малозворничко прело дошле су на 
позив организатора�

Учеснице прела дружиле су се 
до касно у ноћ, уз ручне радове и 
песму, баш онако као што је некада 
био обичај у Србији, па су гошће из 
Европе могле да виде како је некада 
изгледало српско прело, као и 
рукотворине вредних домаћица које 
су у таквим приликама настајале�

Скуп су камером забележили 
Добрила и Добривоје Пантелић, 
аутори етнолошких филмова 
из Доњих Брезовица, а 
својим присуством подршку 

манифестацији пружио је и 
председник општине Мали Зворник 
Зоран Јевтић�

Ветерани фолклора Малог 
Зворника овом приликом одиграли 
су неколико сплетова игара из 
различитих крајева Србије, а 
наступиле су и чланице певачке 
етно-групе „Лозице“ из Лознице�

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

Одржано треће малозворничко прело. 
Гости манифестације биле хришћанке Европе!

Треће	велико	малозворничко	прело	одржано	је	крајем	марта	у	омладинској	сали	Дома	
културе	Мали	Зворник.	Овогодишња	манифестација,	коју	су	под	покровитељством	
општине	организовали	Библиотека	„17.	септембар”	и	Удружење	жена	„Незаборав”,	

окупила је преко сто жена из Малог Зворника, Лознице и Љубовије, међу којима и 
чланице Управног одбора Екуменског форума хришћанки Европе, из Немачке, Аустрије, 

Холандије,	Грчке,	Словачке	и	Шкотске.
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Према речима аутора филма, 
овогодишње остварење 

снимано је пуних седам месеци, од 
априла до новембра 2017� године, на 
различитим локацијама у Подрињу, и 
то је најдужи период снимања једног 

филма у породичној продукцији 
Пантелић� Филм је настао у жељи 
аутора да скрене пажњу шире 
јавности на далекосежне, тешке 
последице лажног сведочења на 
суду, које је, нажалост, присутно у 
културном обрасцу нашег народа�

Они су захвалили овогодишњим 
организаторима фестивала, 
општинама Мали Зворник, Крупањ 
и Осечина и Центру за културу „Вук 
Караџић” из Лознице, на пруженој 
подршци, као и начелницима 
полицијских станица у наведене три 

општине, који су такође подржали 
снимање филма�

Посебна захвалност исказана је 
медијским спонзорима фестивала, 
којих је, према њиховим речима, 
сваке године све више�

У име општине Мали 
Зворник, једног од домаћина 
фестивала, пре пројекције 
филма публици се обратио 
председник општине 
Зоран Јевтић, наводећи да 
је свестан значаја који на 
локалном нивоу има рад у 
области културе и очувања 
културне баштине, посебно 
у малим срединама, 

као што је Мали Зворник� Он је 
истакао да је фестивал етно филма 
„Младенци” чувар традиције и 
културе подрињског и рађевског 
краја, али и својеврсни промотер 
малозворничке општине и да је 
то разлог више због којег га она 
подржава�

Завршно вече овогодишњег, 14� 
по реду, фестивала документарног 
етно филма „Младенци” одржано 
је сутрадан у Крупњу, након чега је 
филм „Сведок” кренуо пут Србије, 
где ће га видети гледаоци у више од 
50 градова и општина�

У оквиру прошлогодишње 
манифестације у Малом Зворнику 
и још четири општине, Крупњу, 
Осечини, Љубовији и Лозници 
приказани су филмови „Четрдесети 
дан“ и „Име моје“, а гостујући филм 
фестивала било је остварење РТВ 
Војводина „Во, Светиња“, редитеља 
Владимира Перовића�

Продукција „3-Д Обичаји 
Рађевине”, од оснивања фестивала 
2005� године, креирала је око 200 
краткометражних и дугометражних 
филмова, посвећених народној 
традицији и обичајима Рађевине 
и Подриња, који су, осим у 
Мачванском округу, приказани 
широм Србије�

Путујући фестивал документарног етно филма “Младенци” 
редовни гост Малог Зворника

У оквиру путујућег фестивала документарног етно филма „Младенци 2018” у Дому 
културе Мали Зворник, последњег мартовског викенда, приказан је документарно - 

играни филм „Сведок”, аутора Добривоја и Добриле Пантелић. Најновије остварење из 
продукције	„3Д	Обичаји	Рађевине”	бави	се	феноменом	лажног	сведочења	и	последицама	

које такав чин има. Филм траје 105 минута и састоји се од две приче, засноване на 
истинитим	догађајима.	Прва	је	„Ерићи	из	Доње	Трешњице”,	аутора	Рајка	Ерића,	а	друга	

„Лажно	сведочење”	аутора	Богдана	Топаловића	из	Љубовије.
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Издавач зборника је Библиотека 
„17� септембар“, којој је ово 

дело издавачки првенац� Штампање 
књиге планирано је у скоријем 
року, у почетном тиражу од 500 
примерака�

Зборник радова завичајних 
уметника Малог Зворниика је 
штиво настало у жељи аутора да 
сачува од заборава културно наслеђе 
овог дела Подриња, које је итекако 
богато, али недовољно познато 
широј јавности, услед чињенице 
да многи од радова објављених у 
зборнику, из различитих разлога, 
никада раније нису публиковани� 

У предговору књиге, који 
потписује Лозничанин Љутомир 
Рундић, стоји да је у њој заступљен 
широк и врло шаролик састав у 
погледу старосне доби аутора и 
времена у којем су стварали, као и 
по питању квалитета радова, који се 
креће у распону од надасве добрих 
остварења до радова који су, могло 

би се рећи, на почетном нивоу 
лествице квалитета�

Он истиче да је аутор, приносећи 

за незаборав, показао да људи 
ствараоци иду испред времена 

и навика, правећи путеве изнад 
људске тривијалности, носећи лучу 
светлости у времену које прети 

банализацијом, као директним 
продуктом виртуелне стварности�

Директорица малозворничке 
библиотеке Славојка Спасеновић 
и аутор књиге Владимир Савић 
захвалили су Општини Мали 
Зворник на подршци, јер је 
омогућила објављивање дела које 
промовише ствралаштво и треба 
да подстакне нове генерације 
уметника на посвећен рад�

Зборник радова завичајних 
уметника Малог Зворника „Ад 
Дринум“ је наставак истоименог 
пројекта, започетог пре две године, 
у оквиру којег је уметник Савић, 
са неколико својих сарадника, уз 
финаннсијску подршку општине, 
приредио композицију и видео 
спот, који промовише природне 
лепоте и културне знаменитости 
малозворничког краја� 

Објављен први Зборник радова завичајних 
уметника Малог Зворника

Општина	Мали	Зворник	омогућила	је	објављивање	првог	Зборника	радова	завичајних	
уметника, аутора Владимира Савића из Малог Зворника. У питању је публикација, под 
називом	„Ад	Дринум“,	која	садржи	биографије	и	одабрана	дела	поетских	стваралаца	и	

сликара из новије културне историје малозворничког краја.



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК БИЛТЕН 57ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Поставком, која је била 
својеврстан перформанс, Мате 

је публици ставио на увид своја дела 
настала у периоду од 2011� до 2017� 
године� 

Симболично названа 
„Аркадијанци“, изложба се 
тематски бавила вечном људском 
запитаношћу о смислу и суштини 
постојања, а састојала се из три 
независне целине: изложбе слика и 
инсталације у простору, музичког 
програма и каталога изложбе у 
форми илустроване збирке поезије�

Користећи језик митологије 
античке Грчке, уметник је вешто 
указао на перманентну борбу 
између старог и новог и потребу 
за приклањањем људској или 
божанској природи, који су као 
појава остали актуелни кроз епохе, 
до данас� 

Запажајући да је спајање са 
лепим и узвишеним у нама, као и 
изван нас, задатак на који људска 
заједница покушава одувек да 
одговори, користећи се језиком 
културе, религије и филозофије, 
уметник је и сам покушао исто, 
изражавајући своје виђење смисла 
на платну, кроз поезију, музику и 
употребу савремене аудио визуелне 
технологије�

Он је открио да је инспирацију 
за своја дела пронашао у легенди 
о Аркадији, земљи питомог, 
пастирског народа, које је имало 
своје божанство, Пана, музикалног, 
али физички неугледног и 

плашљивог бића, које се крило по 
шумама и свирало фрулу�

Поезија која је била пропратни 
део поставке заправо је преписка 
између Психе и Ероса и носи кључну 

поруку изложбе „Аркадијанци”:
,,Стари Грци су на својим 

картама уцртавали копно, које нису 
никада видели, али су били потпуно 
сигурни да оно мора постојати, 
по свим законима савршенства и 
хармоније� Чак су и име измислили: 
Јужна Непозната Земља – Терра 
Аустралис Инцогнита� Сматрали 
су да њено постојање доприноси 
равнотежи тада познатог света� И ти 
црташ сличну мапу� И замишљаш 
да постоји неко кога ћеш коначно 

открити, без кога твоја унутрашња 
географија нема много смисла� 
То парче тебе које се ко зна када 
одвојило� И ти имаш само један 
циљ, да га освојиш и да постане 
део твога света, део тебе� Сада си у 
Атини, погледај око себе, можда је 
ту“�

Поетско музичко вече, које је 
уследило у завршници изложбе, 
био је сегмент Матеовог уметничког 
израза којим је затворен круг 
и остварена целина поставке 
„Аркадијанци”�

Уз подршку и музичку пратњу 

пријатеља и сарадника, Владимира 
Савића (бендир и ђембе) и Бојана 
Ерића (ђембе), уметник је на 
акустичној гитари извео неколико 
музичких тема, које су пропратиле 
поетски део програма� 

Стихове, који су својом 
сугестивном снагом подстицали 
размишљање посетилаца на 
задату тему, говорили су водитељи 
програма Наташа Јасиковац и Ранко 
Остојић�

У потрази за смислом: „Аркадијанци“ - изложба радова 
сликара Лајоша Мате Лазара

Поштоваоци	уметности,	током	априла	2017.	године,	били	су	у	прилици	да	у	галерији	
Дома културе у Малом Зворнику пропрате изложбу радова сликара Лајоша Мате 

Лазара, уметника који се осим сликарством бави и скулптуром, примењеном 
уметношћу и музиком. Захваљујући подршци општине Мали Зворник, у оквиру изложбе, 
објављен је и презентован каталог његових радова, у штампаној и електронској форми.



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИКБИЛТЕН58 ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Након потписивања уговора са 
представницима 9 спортских 

клубова са подручја општине о 
овогодишњем суфинансирању 
посебних програма и пројеката у 
спорту, Јевтић је похвалио рад свих 
спортских клубова у општини и 
поручио да ће се трудити да се буџет 
за спорт временом даље увећава�

„Сматрам да повећањем 
средстава за спорт улажемо у младе 
и њихов правилан развој, због 
чега ћемо се и убудуће трудити да 
средства за спорт и омладину што 
је могуће више увећамо”, рекао је 
Јевтић�

Јевтић је слично изјавио и 
приликом прошлогодишње доделе 
средстава спортским клубовима, 
у оквиру које је за развој и 
унапређење спорта општина из 
буџета издвојила 9 милиона динара, 
за рад 14 спортских клубова�

Он је тада истакао да није 
присталица гашења ниједног клуба, 
нити манифестације� 

„Напротив, сматрам да треба 
радити на пружању подршке 
постојећим и подстицању отварања 
и развоја нових клубова, јер је 
спорт веома важан сегмент за 
живот заједнице“, рекао је Јевтић, 
напомињући да је увођење реда у 
овој области веома битно�

Као веома важну чињеницу, он је 
истакао то да је расподела средстава 
клубовима 2017� године извршена 
на крајње транспарентан начин 
и позвао представнике клубова 
да убудуће заједнички раде на 
отклањању свега што су раније биле 
грешке и евентуалне неправилности 
у раду�

Говорећи о плановима у погледу 
уређења спортских терена, Јевтић је 
рекао да од представника спортских 

клубова очекује пуну сарадњу у 
погледу ангажовања на решавању 
имовинских односа на парцелама 
спортских терена, ради њиховог 
адекватног укњижења�

„Намера нам је да за уређење 
спортских терена средства 
затражимо преко пројеката, 
конкурисањем код различитих 
фондова� Међутим, то је могуће тек 
након решавања имовинских односа 
на парцелама спортских терена и 
зато је то посао који најпре морамо 
обавити“, закључио је Јевтић�

Заменик председника општине 
Мали Зворник Милош Радојчић, 
том приликом, информисао је 
представнике спортских клубова 
о законској обавези категоризације 
спортских клубова и изради 
правилника по којој ће она бити 
вршена, истичући да ће уређење ове 
области омогућити квалитетније 
планирање улагања и боље 
резултате у будућности�

СПОРТ

Издвајања за спорт у општини Мали Зворник у 2018. години 
већа за око 40 посто у односу на пре три године

За суфинасирање посебних програма и редовне активности у спорту општина 
Мали Зворник у 2018. години определила је 10 милиона динара, што је, према речима 

председника општине Зорана Јевтића, за три милиона, или око 40 посто, више у односу 
на период од пре три године, када је дошао на место председника општине.
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„Општина Мали Зворник 
у текућој години, за рад 

14 локалних спортских клубова, 
издвојила је укупно 9 милиона динара, 

од чега 1�518�000 за ФК „Јединство“� 
Додатна средства клубу, у износу од 
100�000 динара, опредељена су због 
изузетних резултата постигнутих 
у раду са младим селекцијама и 
повећаних трошкова, које са собом 
носи виши ранг такмичења у који 
се клуб пласирао”, рекао је Јевтић, 
напомињући да ће општина на исти 
начин подржати и друге клубове, 
који то заслуже�

Он је истакао да је жеља 
општине да помогне и пружи шансу 
спортистима, посебно младим 
категоријама, да се истакну и 
започну спортску каријеру� 

Јевтић и његов заменик Милош 
Радојчић, честитали су играчима 
и руководству клуба на успеху и 
пожелели им пуно успеха у даљем 
раду� Пиликом посете клубу, они 
су присуствовали тренингу младих 
селекција�

По завршетку званичног дела 

посете, којем су присуствовали 
председник Управног одбора 
Спортског савеза „Дрина” Мали 
Зворник Горан Самарџић и члан 

Управног одбора 
ФК „Јединство” 
Н е н а д 
Н е с т о р о в и ћ , 
п р е дс т а вн и ц и 
о п ш т и н е 
разговор са 
д е л е г а ц и ј о м 
клуба и играчима 
наставили су 
у неформалној 
атмосфери, уз 
пиће у оближњем 
ресторану�

М л а д е 
категорије ФК 
„ Ј е д и н с т в о “ 

из Малог Зворника, кадетско - 
омладинска селекција, у којој су 
играчи рођени између 1998� и 2002� 
године, и пионирска селекција, коју 
чине млади фудбалери, рођени 2002� 
и 2003� године, пласман у виши ранг 
такмичења избориле су освајањем 

прве позиције у Фудбалском савезу 
општине Лозница (ФСО Лозница)�

Прваци лиге ФСО Лозница у 
претходној сезони били су кадети-
омладинци тренера Љубинка 
Обреновића, док су пионири 
овог клуба истовремено и укупни 
прваци�

Према речима тренера 
пионира ФК „Јединство“ Самира 
Салихбеговића, они су најпре 
победили у Групи 1 лиге ФСО 
Лозница, а затим и првака у Групи 2� 

Из управе клуба саопштено је да 
ће у Омладинској лиги Колубарско 
- Мачванског округа прилику да 
се такмиче имати играчи рођени у 
периоду од 1999� до 2002� године, те 
да ће средства добијена од општине 
бити утрошена на путовања и 
суђења у вишем рангу такмичења, 
у којем су трошкови неколико пута 
већи у односу на нижи ранг�

У оквиру такмичења деца ће бити 
у прилици да путују у Ваљево, Уб, 
Шабац, Лозницу, и друге општине 
и градове два округа�

Пласман младих селекција ФК „Јединство“ у виши 
ранг такмичења Општина Мали Зворник подржала са 

100.000 динара
Улазак	младих	селекција	малозворничког	ФК	„Јединство“	у	виши	ранг	такмичења,	у	

Омладинску	лигу	Колубарско	-	Мачванског	округа,	средином	јуна	2017.	године,	општина	
Мали Зворник наградила је са ванредних 100.000 динара из буџета, издвојених на име 
подршке	у	раду	клуба.	Тим	поводом	председник	општине	Зоран	Јевтић	са	сарадницима	

посетио је клуб и најавио да ће у следећој години у истом износу, због трошкова у вишем 
рангу	такмичења,	бити	увећана	давања	за	ФК	„Јединство“.
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