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1. УВОД 

 

Литература познаје разне дефиниције спорта, међу којима је последњих година најчешће у 

употреби она која каже да је спорт област физичке културе, чији предмет анализе представљају 

људско кретање, као и њиме/због њега створена материјална и духовна добра. Данашњи спорт 

представља средство за задовољавање биолошких, социолошких, психолошких и економских 

потреба човека са једне и огромну могућност за стваралаштвом, афирмацијом и чак пословним 

успехом са друге стране. 

Према Европској спортској повељи1, спорт представљају сви облици физичке активности 

који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 

побољшавање физичке спремности и менталног благостања, стварање друштвених односа или 

постизање резултата на такмичењима свих нивоа. Закон о спорту2 Републике Србије из 2011. 

године је у основи прихватио ову дефиницију спорта. Међутим, унео је и једну суштинску новину. 

Са становишта Закона о спорту Србије, спорт јесу „сви облици физичке и умне активности који, 

кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање 

физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање 

резултата на такмичењима свих нивоа”. 

Према Европском кодексу спортске етике3 и Европској спортској повељи Савета Европе спорт 

у основи мора бити: доступан свима под једнаким условима; хуман; слободан и добровољан; здрав и 

сигуран (безбедан); фер-плеј, толерантан, етички прихватљив и усмерен ка пуном остваривању 

личности; у складу са природном средином и друштвеним окружењем; независан од злоупотреба у 

политичке, комерцијалне и финансијске сврхе, односно циљева који су супротни спортском духу. 

Спортски дух је суштинска вредност спорта и карактеришу га: етика, фер-плеј и поштење; здравље; 

изузетна достигнућа, карактер и образовање; радост и забава; тимски рад; посвећеност; поштовање 

правила и закона, поштовање себе и других учесника; храброст, заједница и солидарност. 

Закон о спорту разликује области и гране спорта. У основне области спорта спадају 

такмичарски спорт и рекреативни спорт (спорт за све). Унутар такмичарског спорта разликује се 

професионални и аматерски спорт. Посебна категорија такмичарског спорта је врхунски спорт. 

Унутар спорта могу се разликовати и спортске активности и спортске делатности. 

 

1.1 Значај спорта 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, 

превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и 

општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као непосредни 

учесници у спортским активностима, или као пасивни посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта.4 

                                                           
1 The European Sports Charter (adopted by the Committee of Ministers on 24 September 1992) 
2 Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011 – др. закони) 
3 Code of sports ethics (adopted by the Committee of Ministers on September 24th 1992 at the 480th  meeting of the Ministers' Deputies and revised at their 752nd 

meeting on May 16th 2001) 
4 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2015-2018 ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015) 
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Развој спорта има за свако друштво следећи значај5: 

1.  развој физичких, менталних и моралних снага људи кроз спорт доводи до побољшања 

квалитета живота у заједници; 

2.  спорт промовише веће заједништво међу људима (али и народима), као и несебичну размену, 

солидарност и братство, узајамно разумевање и поштовање планетарних ресурса и бриге о 

њиховом очувању, као и бриге о њиховом коришћењу на већу добробит човечанства; 

3.  спорт не доприноси само физичкој добробити и здрављу људи већ утиче и на потпунији и 

складнији развој свих људских бића; 

4.  спорт обогаћује друштвене односе и развија фер-плеј; 

5.  спорт је важан за достизање вредности које су неопходне за социјалну кохезију и мобилизацију 

људи, узајамну толеранцију и међукултурне дијалоге, кроз које се развија грађанско друштво 

и подстиче активно учешће грађана и осигурава да се лакше дође до циљних група и 

интегришу различите етничке и културне мањине и друштва; 

6.  спорт промовише ненасиље, охрабрује фер-плеј и усмерава енергију даље од потенцијалног 

насиља, служећи истовремено и као средство за рехабилитацију и реинтеграцију људи жртава 

насиља, помажући њиховом физичком и психичком опоравку и социјалној реинтеграцији; 

7.  спорт може да буде кључни елеменат у достизању хуманих вредности и у акцијама које се 

спроводе против расних и религијских предрасуда; 

8.  спорт је значајан у борби против неједнакости и друштвених аномалија, на пример злоупотребе 

дрога, које погађају сва модерна друштва у већој или мањој мери; 

9.  спорт је значајан фактор у изналажењу идеала мира, развоја и промовисања хуманистичких и 

етичких вредности, узајамног разумевања и зближавања људи; 

10.  спорт је један од најважнијих елемената и интегралних делова у процесу сталног образовања 

и људског и друштвеног развоја. 

 1.2 Правни основ и разлози за израду програма 

У Републици Србији се Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. 

закон), регулише област спорта. Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским 

стандардима и прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз 

усаглашавање са националним прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта да се 

област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин. Овим Законом предвиђено је 

укључивање локалних самоуправа у планирање и развој ове значајне области за све грађане, 

спортисте и спортске клубове, савезе и удружења, и чињеницом да спорт као делатност од посебног 

значаја треба да испуни своју наглашену друштвену улогу која поред такмичарског има важан 

васпитни, здравствени, културни и социјални значај. Чл. 192. прописује да јединице локалне 

самоуправе донесу, односно ускладе са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији програме 

развоја спорта на својим територијама најкасније у року од годину дана од дана доношења 

Стратегије развоја спорта у Републици Србији. 

Разлози за израду Програма огледају се у жељи да се сагледају кључни проблеми у свим 

областима спорта, дефинишу јасно одређене конкретне мере за решавање сагледаних проблема, 

унапреди спорт и обезбеди одрживи развој спорта у општини Мали Зворник.  

Програм мора одговорити на своје суштинско питање: „Које је то жељено стање?“, и како то 

жељено стање остварити. 

                                                           
5 Проф. др Ненад Ђурђевић, Проф. др Душан Митић, Мр Драган Атанасов, Бранко Вујовић, проф. ФК, Спорт у јединицама локалне самоуправе, 

приручник за финансирање програма и развој спорта, Стална конференција градова и општина, Савез градова и општина Србије, Београд, 2014. 

године 
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1.3 Методологија израде Програма развоја спорта у општини Мали Зворник 

  

Процесом израде Програма развоја спорта координисао је Тим за њену израду, а у складу са 

Националном стратегијом развоја спорта, другим Националним и Локалним стратешким 

документима, препорукама које су добијене од стране Министарстава за спорт и омладину Републике  

Србије. Сам процес обухватио је неколико корака: 

 

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде Програма развоја спорта 

2. Прикупљање релевантних података за израду Програма развоја спорта 

3. Стратешко и акционо планирање  

4. Процес јавне расправе и усвајање стратешког документа од стране Скупштине 

    општине Мали Зворник 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Стварање предуслова за реализацију процеса израде Програма развоја спорта 

 

  Први корак у процесу израде Програма развоја спорта је било формирање Тима за његову 

израду и дефинисање динамике будућих активности како би финални стратешки документ био 

усвојен на Скупштини општине до краја текуће године. У припремној фази договорено је да Програм 

развоја спорта буде стратешки документ који планира активности за период од 4 годинe (2015-2018). 

Такође је договорено да ће у свакој наредној години коју обухвата Програм бити спроведен процес 

ревизије како би се утврдили резултати имплементације, односно компетентно дефинисао план за 

наредну годину. 

I ФАЗА 

Стварање предуслова 

за израду програма 

развоја спорта 

II ФАЗА 

Прикупљање 

релевантних података 

за израду Програма 

развоја спорта 

III ФАЗА 

Стратешко и акционо 

планирање развоја 

спорта у општини 

Мали Зворник 

IV ФАЗА 

Процес јавне 

расправе и усвајање 

Програма развоја 

спорта 

1. Формирање Тима за израду Програма развоја спорта 

2. Дефинисање динамике израде Програма развоја спорта 

3. Анализа Националних и других стратешких докумената 

  из области спорта 

1. Дефинисање задужења Тима по областима спорта 

2. Прикупљање података о тренутном стању у спорту 

3. Анализа прикупљених података 

1. Дефинисање стратешких начела и циљева из области спорта 

2. Дефинисање општих циљева из области спорта  

3. Активности и мере за реализацију циљева из области спорта 

1. Стављање документа на јавни увид и јавну расправу 

2. Анализа поднетих сугестија и предлога након јавне расправе  

 3. Усвајање Програма на Скупштини општине Мали Зворник,  
  почетак њене имплементације и спровођење процеса ревизије 
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1.3.2 Прикупљање релевантних података за израду Програма развоја спорта 

 

Један је од кључних корака у процесу израде овог документа. Подаци који су прикупљани 

подељени су у 4 категорије: 1. уводни део, 2. подаци о тренутном стању у области спорта у општини 

Мали Зворник, 3. подаци о потребама свих спортских чиниоца у општини и 4. подаци о активностима 

и ресурсима локалних институција и организација које се у неком делокругу свога рада баве облашћу 

спорта. Наведени подаци су прикупљани у сарадњи са Савезом за спорт и омладину општине Мали 

Зворник, спортским организацијама, школама, здравственом институцијом и другим институцијама 

које имају додирне тачке са спортом. Целим поступком координисаo је Тим за израду Програма 

развоја спорта у општини Мали Зворник. 

 

1.3.3 Стратешко и акционо планирање 

 

На основу прикупљених података издефинисани су стратешки правци развоја општине у 

области спорта у наредних 4 године. У дефинисању и креирању конкретних активности, поред 

наведених података, кључну улогу је имала и анализа локалних ресурса, односно реалне могућности 

локалне заједнице.  

 

1.3.4 Процес јавне расправе и усвајање Програма развоја спорта од стране Скупштине 

општине Мали Зворник 

 

Финални корак у процесу израде Програма развоја спорта у општини Мали Зворник је  

могућност увида у нацрт Програма развоја спорта кроз процес јавне расправе и могућност давања 

предлога за његову корекцију. Последњи корак јесте усвајање документа на Скупштини општине до 

краја 2015. године. 

 

1.4 Основни правци програма развоја спорта у Малом Зворнику 

Програм развоја општине Мали Зворник у оквиру Акциононог плана за спровођење истог 

планираће мере и активности како би општина Мали Зворник: 

 Обезбедила да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање 

одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђење одговарајућег стручног кадра; 

 Осигурала темеље система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у 

спортске активности; 

 Обезбедила планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката; 

 Подржала и подстакла бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских 

спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима; 

 

1.5 Визија 

 

Визија Програма развоја спорта општине Мали Зворник је унапређење квалитета живота и 

обогаћивање друштвених односа грађана општине Мали Зворник кроз бављење спортом, као 

елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.  
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1.6 Мисија 

 

Мисија је стварање система спорта у општини Мали Зворник у коме ће свако имати право да 

се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких 

способности, квалитетнијег  и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета 

живота и постизања врхунских спортских резултата.  

Спорт и физичка активност омогућавају унапређење свести о чувању здравља појединца и 

здравља околине, што их оспособљава да прате и предузимају мере за развијање и побољшавање 

особина, способности, знања и постигнућа. Редовна физичка активност је један од кључних фактора 

за здрав психички живот. 

Због савременог начина живота, људи све више времена проводе испред компјутера, ТВ 

екрана, а све мање на игралиштима и у природи. То све има за последицу не само нарушавање 

здравља, већ и лоше резултате младих у школи, осећај несигурности, повишен степен наркоманије, 

деликвенције и алкохолизма. 

Неопходно је да се млади баве физичким активностима, због правилног раста и развоја 

(психофизичког, социјалног, духовног), због здравља у најширем смислу, што је јако битно за младе 

школског узраста који имају пуно предмета и обавеза у школи. Физичка активност превентивно 

делује на прекомерну тежину у детињству, а и у одраслој доби. Спорт и физичка активност развијају 

самосвест и смањују анксиозност и стрес. Такође, позитивно утичу на развој емоција, јер се током 

физичке активности празне од лоших емоција, беса, љутње и сл. Спорт развија нашу интризичку 

мотивацију, тј. унутрашњу, ону која не захтева награде и похвале, него само нашу потврду да смо 

нешто добро одрадили, што наравно утиче на самопоуздање који је битан фактор током пубертета. 

Млади који се баве спортом имају здравије навике храњења, мање пуше, мање конзумирају алкохол, 

мање се разбољевају. 

Спорт је данас „медиј“ којим се шаљу поруке мира, једнакости и пријатељства међу људима. 

Рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер позитивно утичу 

на опште здравље и према досадашњим медицинским сазнањима, смањују могућност ризика од 

настанка хроничних болести узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење области 

спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и 

активнијем становништву. 

 Систем професионалног спорта захтева озбиљне промене у самом управљању и финансирању, 

да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски резултати не би смели бити случајност 

већ резултат сређеног система који подразумева стручне и мотивисане тренере, материјално-техничке 

услове за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, и самим тим, подршку јавности и 

друштвено одговорних компанија. 

У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим 

слојевима, посебно деци, али и да обезбеди услове за развој врхунских спортиста, локална 

самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирање активних клубова, 

стипендијама и дотацијама игра важну улогу. За целокупни развој спорта за све, школског спорта и 

квалитетног и врхунског спорта неопходно је поставити даље стратешке правце развоја спорта у 

општини Мали Зворник, и креирати конкретне мере за побољшање целокупног система спорта на 

нивоу општине кроз стратешки документ.  

 Према томе, неопходно је започети са планираним и системским улагањем у обнављање и 

изградњу спортске инфраструктуре на територији општине Мали Зворник и због тога спортски 

објекти представљају један од приоритета Програма развоја спорта општине Мали Зворник. Програм 

развоја спорта општине Мали Зворник као остале приоритете види и област рекреације, спорт особа 

са инвалидитетом, спорт у насељеним местима и спортске манифестације од значаја за нашу 

општину. Системска подршка олимпијским надама и младим талентима са територије општине Мали 

Зворник као и стручно усавршавање спортских тренера од посебног је значаја као база за квалитетан 

и правилан рад са децом и такмичарским селекцијама.  

  Програм развоја спорта општине Мали Зворник даје одговор на питање на који начин и у које 
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сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити финансијска средства опредељена 

Буџетом општине Мали Зворник и како на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни 

интерес у области спорта. 

 

1.7 Повезаност са другим стратешким документима 

1.7.1 Усклађеност са Стратегијом развоја спорта Републике Србије 

 Програм развоја спорта општине Мали Зворник је у складу са важећим Законом о спорту из 

2011. године (Сл. гласник РС бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и ослања се на  Стратегију развоја спорта у 

Републици Србији од 2014-2018. године, која је усвојена  25.12.2014. године од стране Скупштине 

Републике Србије. 

Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области, пре свега са 

Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13), Стратегијом превенције и 

заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, брoj 60/13), Националном стратегијом за младе 

(„Службени гласник РС”, брoj 55/08) и Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и 

дијаспоре и матичне државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 14/11). Поједине 

области ове стратегије већ су у мањој или већој мери обухваћене другим стратешким документима, 

као што је случај са насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама. Полазећи од већ 

утврђених стратешких одредница датих у раније усвојеним стратешким документима, Стратегија у 

овој области доноси додатне садржаје који су усклађени са ранијим приоритетима, уз избегавање 

преклапања. 

1.7.2 Правни оквир 

У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте Закон о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна скупштина Републике Србије 

донела 31. марта 2011. године.  

Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима 

чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање са националним 

прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски 

целовит и свеобухватан начин.  

Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности су и 

следећи закони: 

1) Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 

спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” − Међународни 

уговори, број 9/90); 

2) Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са Додатком 

(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3) Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са Анексом 

(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99); 

4) Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени 

гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09); 

5) Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14); 

6) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени 

гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09); 

7) Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06); 

8) Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13). 
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1.8 Механизми спровођења програма за развој спорта општине 

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта општине Мали Зворник до 

краја 2018.године биће ангажовани сви институционални механизми. Организациону, управљачку и 

надзорну функцију вршиће именована лица за праћење спровођења Програма развоја спорта у 

Републици Србији, Члан општинског већа задужен за спорт, туризам и медије заједно са свим 

кључним актерима у имплементацији као што су Савез за спорт и омладину општине Мали Зворник, 

спортски клубови и удружења, директори школа, наставници и професори физичког васпитања и 

остали актери који учествују у директној имплементацији Акционих планова.  

Такође, пошто је значај медија у промоцији Програма развоја за спорт веома важан, промоција 

Програма и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних 

медија, јер је подршка медија у имплементацији планираних активности веома значајна и неопходна 

ради обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште.  

 

1.8.1 Спровођење  

 

Примена Програма развоја спорта општине Мали Зворник је дефинисана како Националном 

стратегијом развоја спорта, тако и Акционим планом за спровођење те стратегије. Програмом развоја 

спорта јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију, 

носиоци задужени за њихову реализацију, учесници у систему спорта укључених и/или 

заинтересовани за реализацију планираних активности, временски оквири ипроцена да ли су за 

њихову реализацију потребна материјална средства. Спровођење се састоји из три фазе:  

 

1.Праћења (Мониторинга) спровођења активности 

2.Извештавање о спровођењу и постигнутим резултатима  

3.Оцењивања (Евалуације) постигнутих резултата  

 

1.8.1.1 Праћење - мониторинг  

Праћење спровођења Програма развоја спорта представља континуирано прикупљање 

података о реализацији појединих активности, мера и пројеката које су усвојене програмом. Процес 

мониторинга је обавезан део имплементације Програма развоја спорта, као и израда редовних 

годишњих извештаја. Сврха праћења је обезбеђивање доносиоцима одлука у спровођењу политике 

развоја спорта да континуирано примају повратне информације о имплементацији програма и 

пројеката, односно резултатима њихове имплементације. Тиме се проверава напредак у односу на 

планиране циљеве. Општина Мали Зворник ће поштовати дефинисане процедуре Министарства 

омладине и спорта и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење свог програма развоја спорта.  

 

1.8.1.2 Извештавање  

Извештавање је једна од најважнијих активности у процесу спровођења Програма развоја 

спорта. На годишњем нивоу, Општина Мали Зворник ће израђивати и објављивати извештаје о 

спровођењу Програма развоја спорта на својој интернет страници, о степену спровођења циљева, 

мера и активности, проблемима и изазовима. На основу тога ће се вршити ревизија приоритета и 

планираних активности у Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења Програма развоја 

спорта општине који је саставни део Извештаја о раду Министарства који се доставља Влади у 

складу са Пословником Владе.  
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1.8.1.3 Евалуација  

Евалуацијом Програма развоја спорта ће се настојати утврдити напредак у спровођењу овог 

програма и предложити корективне мере и измене током спровоења. Оцењивање ће се спроводити 

редовно, једном годишње, коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о 

раду као основни извор података. 

 

 

2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА 

2.1 Географски подаци 

Општина Мали Зворник се налази у западном делу Републике Србије, у Средњем Подрињу. 

Западну границу Општине (и државну границу) чини река Дрина, са североистока се граничи са 

општином Лозница, са источне стране са општином Крупањ, а са југоистока са општином Љубовија. 

На западној граници је међудржавни гранични прелаз са Републиком Српском, који се налази у самом 

месту Мали Зворник, а на супротној обали реке Дрине је место Зворник. Површина Општине је 184 

км², најмања је у Мачванском округу (којем административно припада) и једна од најмањих у Србији. 

Укупан број становника по попису из 2011. године је 12.482, а укупан број домаћинстава износи 

4.684. Просечна величина насеља је 15,3 км². На километар квадратни долази 67,84 становника, што 

је знатно испод просека за Републику Србију који износи 81,3 становника по км². На подручју 

Општине има 10 катастарских општина и 11 регистрованих месних заједница. 

Општина Мали Зворник има повољан географски положај. Пружа се дуж магистралне 

саобраћајнице Београд - Бајина Башта, која представља главни комуникацијски правац Западне 

Србије. Преко Ужица ова саобраћајница је повезана са Јадранском магистралом. Овим магистралним 

путем Општина је повезана са свим већим градским центрима у Републици: Лозницом која је 

удаљена 26 км, Љубовијом удаљеном 43 км, док је од Шапца који је административни центар а уједно 

и највеће место у Мачванском округу, удаљена 81 км. Удаљеност Малог Зворника од Београда је 170 

километара. 

Преко Новог моста и граничног прелаза са Републиком Српском, Мали Зворник је повезан са 

магистралом Зворник-Тузла-Сарајево, као и саобраћајним правцем Бијељина-Лозница-Бајина Башта-

Ужице. Повезаност са овако значајним магистралама представља велику предност за развој ове, 

иначе, једне од најмањих и најнеразвијенијих општина у Републици Србији. 

Географско име добија по суседном и старијем граду, на левој обали Дрине – Зворнику 

(Звоник). По предању, град је добио име по високом звонику неке старе цркве са почетка XIII века 

или по звонику фрањевачког самостана са почетка ХV века. По другом тумачењу, град је назван по 

томе што терен на коме је подигнут, посматран са десне обале Дрине, има облик звона.                                                                                                         

Развој Малог Зворника тек иза Другог светског рата постаје динамичан. Изградњом 

Хидроелектране „Зворник” у периоду 1947-1955. године започиње квалитативно нов период у развоју 

ове варошице. Насеље добија први урбанистички план, савремене комуналне службе, водовод, 

канализацију, електрично осветљење, стамбене објекте, индустријска предузећа, Дом културе, 

библиотеку, средњу школу итд. Мали Зворник 1955. године постаје средиште новоформиране 

истоимене општине и добија статус градског насеља. Основни покретач процеса физиономске и 

функционалне трансформације некадашње касабе у модеран град била је ХЕ „Зворник”, која је из 

основа променила топографску, демографску, привредну и културну слику овог простора. Подстицај 

који је развоју града дала Хидроелектрана не престаје ни у наредним деценијама. 
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2.2 Демографски подаци 

2.2.1 Демографске карактеристике и трендови 

 

Табела 1. Структура становништва према типу насеља  

    Назив насеља Попис 2002 Попис 2011 Тип насеља 

Мали Зворник 4736 4407 Урбано 

Амајић 186 156 Сеоска насеља 

Брасина 1663 1479 Сеоска насеља 

Будишић 249 219 Сеоска насеља 

Велика Река 476 373 Сеоска насеља 

Вољевци 719 617 Сеоска насеља 

Доња Борина 1731 1523 Сеоска насеља 

Доња Трешњица 688 575 Сеоска насеља 

Радаљ 2497 2211 Сеоска насеља 

Сакар 504 452 Сеоска насеља 

Цулине 389 291 Сеоска насеља 

Читлук 238 179 Сеоска насеља 

       УКУПНО 14076 12482  

Извор података: Попис становништва 2011., РЗС 

 

2.2.2 Број и национална структура становништва 

Према резултатима пописа 2011. године на територији општине живи 12.482 становника са 

доминантним српским становништвом и становништвом православне вероисповести. У погледу 

националног састава становништво општине Мали Зворник је доста хомогено. Узимајући у обзир 

податке пописа из 2011. године, Срби учествују у укупном становништву са 93,55 % док остатак од 

6,45 % чине националне мањине међу којима се по броју највише истичу Муслимани којих према 

датом попису има 376 или 3,01%. 
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Табела 2. Структура становништва према етничкој или националној припадности /попис 2011. 

НАЦИОНАЛНОСТ 

Попис  2002. Попис 2011. 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Срби 13140 93,35 11.677 93,55 

Црногорци 25 0,18 16 0,13 

Југословени 57 0,40 15 0,13 

Албанци - - 1 0,01 

Бошњаци 110 0,78 72 0,58 

Бугари 1 0,01 1 0,01 

Буњевци 1 0,01 - - 

Власи - - - - 

Горанци - - - - 

Мађари 3 0,02 3 0,02 

Maкедонци 1 0,01 4 0,03 

Муслимани 486 3,45 376 3,01 

Немци - - 1 0,01 

Роми 10 0,07 25 0,20 

Румуни 5 0,03 3 0,02 

Руси 11 0,08 8 0,06 

Русини - - - - 

Словаци - - - - 

Словенци 5 0,03 2 0,01 

Украјинци - - 1 0,01 

Хрвати 12 0,08 14 0,11 

Чеси 3 0,02 - - 
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Остали 8 0,06 14 0,11 

Неопредељени 98 0,69 79 0,63 

Регионална 

припадност 

2 0,01 
1 0,01 

Непознато 98 0,69 169 1,35 

Укупно 14.076 100 12.482 100 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

2.2.3 Старосна структура 

Просечна старост становништва на нивоу целе општине је 41,39 година. Старосна структура 

општине по попису 2011. године представљена је у наредној табели: 

Табела 3. Структура становништва према старости и полу /попис 2011. 

ОПШТИНА Укупно 0-19 година 
20-39 

година 

40-59 

година 

Преко 60 

година 

Мали Зворник 12.482 2.558 3.108 4.154 2.662 

Извор података: Старост и пол 2011. године, Попис становништва 2011., РЗС 

Удео становништва старости до 20 година у укупном становништву општине износи 20,49%, 

становништва од 20-40 година 24,91%, становништва од 40-60 година 33,28% и становништва преко 

60 година старости 21,32%. 

2.2.4 Родна структура 

На основу података који се односе на званичне пописе становништва може се констатовати да 

развој становништва општине Мали Зворник у којој према резултатима пописа живи 12.482 

становника, од којих 50,55% женског и 49,45 % мушког пола, бележи следеће тенденције које се 

огледају у продубљивању следећих демографских процеса:           

  упоредним подацима из пописа 2002. и 2011.године бележи се пад становништва на простору 

општине Мали Зворник (–1594) или 11,32%; 

  евидентан је тренд демографског старења – просечна старост становништва у општини Мали 

Зворник је 41,39 година; 

  20,49 % укупне популације чине деца и млади до 20 година.  
 

Табела 4. Структура становништва према старости и полу /попис 2011. 

Подаци/попис 1991 2002 2011 

Полна структура M Ж M Ж M Ж 

Број становника 7.022 7.007 7.052 7.024 6.172 6.310 
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Полна структура становништва је у односу 50,55% женске, наспрам 49,45% мушке популације. 

2.2.4 Демографска кретања 

Према статистичким подацима Републичког Завода за статистику, број становника растао је 

само у периоду између два послератна пописа (1948-2002.године), иначе, општина Мали Зворник је 

имала повољне популационе карактеристике у периоду 1948-2002.године. Буран раст броја 

становника у послератном периоду је последица високог природног прираштаја домицилног 

становништва али и израшеног процеса досељавања због изградње ХЕ ''Зворник'' и развоја пратеће 

индустрије. У наведеном периоду број становника увећао се за 5.040 или за 55,38%.  Након тог 

периода, позитивног демографског развоја, због тешке социјално економске и политичке ситуације (у 

процесу приватизације много становника је остало без запослења), дошло је до смањења природног 

прираштаја, што је имало за последицу велики пад броја становника.   
 

Табела 5. Број становника у раздобљу од 1948. до 2011. 

Година 

 

2011. 

 

2002. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 

Општина Мали 

Зворник 
12.482 14.076 14.029 13.074 12.084 11.583 12.004 9.036 

 Природни прираштај као директан резултат односа наталитета и морталитета, за период од 

последњих десет година има негативну вредност, тако да је у 2011.години број живорођених био 96, а 

умрлих 147.  

 Старосна и полна структура формирају се као резултат дугогодишњих промена наталитета, 

морталитета и миграција. Полна структура у ранијем периоду имала је негативне тенденције које су 

се манифестовале падом учешћа женског пола у укупном становништву. Узрок томе је повећан одлив 

женског младог становништва из ове општине, тако да је повећано учешће мушког становништва. У 

периоду између 2002. до 2011. године долази до промене у полној структури становништва, при чему 

се повећава броје женске популације у односу на мушку пре свега због процеса старења 

становништва, јер је познато да жене дуже живе, као и одлива мушког радно способног становништва 

као процеса економске емиграције. Дугогодишњи пад наталитета и веома изражена стопа 

емигрирања млађег становништва произвели су велики пад учешћа младог становништва до 19 

година и наравно, повећање средовечног становништва од 40-59 година и старог (преко 60 година). 
 

Табела 6. Структура незапослених лица према степену образовања у 2015. години 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

КАТЕГОРИЈЕ  

УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ 

УКУПНО 2573 1405 1168 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ I 711 440 271 

Структура према броју деце (0 – 18) 3.836 3.717 2.558 

Укупно 14.029 14.076 12.482 

Извор података: Општине у Србији, РЗС 
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II 106 64 42 

III 864 391 473 

IV 648 380 268 

V 28 6 22 

VI-1 48 31 17 

VI-2 34 18 16 

VII-1 133 75 58 

VII-2 1 0 1 

*Национална служба за запошљавање 

 

Табела 7. Структура незапослених лица према полу и старости у 2015. години 

*Национална служба за запошљавање 

 

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ 

 

УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ 

15-19 година 61 24 37 

20-24 година 188 89 99 

25-29 година 234 114 120 

30-34 година 231 123 108 

35-39 година 228 130 98 

40-44 година 247 157 90 

45-49 година 267 166 101 

50-54 година 345 214 131 

55-59 година 291 143 148 

60-64 година 134 33 101 

65 и више 0 0 0 

 УКУПНО: 2.226 1.193 1.033 
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Табела 8. Преглед броја незаполених лица по полу и дужини тражења посла у 2015. години 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

 

ВРЕМЕ ТРАЖЕЊА ПОСЛА 

 
УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ 

До 3 месеца 167 59 108 

3 до 6 месеци 114 34 80 

6 до 9 месеци 90 32 58 

9 до 12 месеци 108 39 69 

1 до 2 године 265 126 139 

2 до 3 године 169 87 82 

3 до 5 године 330 176 154 

5 до 8 године 282 155 127 

8 до 10 године 163 107 56 

Преко 10 година 538 378 160 

 УКУПНО: 2.226 1.193 1.033 

*Национална служба за запошљавање 

2.3 Општи подаци о спорту у Малом Зворнику 

 

2.3.1 Историја спорта у Малом Зворнику 

Тешко је утврдити када и где су први млади становници Малог Зворника бацали камен с 

рамена или пикали неку крпењачу. Када су се први пут надметали у пливању у бистрим водама 

Дрине, или када су се такмичили чамцима или сплавовима у савладавању брзака и вирова хировите 

реке. Ко ће знати када је донешена прва шаховска табла у неки дом Малог Зворника, или када је прва 

мрежа исплетена за одбојку. Постоје подаци да је нешто од тога искрсло у неком селу или засеоку, 

далеко пре од суседног Малог Зворника. Хроника такве појединости није тачно забележила те данас 

немамо чврсту основу да тврдимо, да је ова или она грана спорта стартовала на нашој територији, 

тада или тада. Подаци нас присиљавају да се уклопимо у проверене датуме.   

Почеци професионалног спорта у Малом Зворнику везани су за изградњу Хидроелектране 

Зворник. Прва збивања у спортском животу унутар граница општине Мали Зворник почињу 1957. 

године. Брасина је без сумње пионир и први фудбалски клуб је регистрован 1957. године под називом 

БСК (Брасински спорт клуб), који је касије изменио своје име у „Рудар“, аналогно своме положају – 

флотација рудника, средина из кога је никао. Исте године основана је и Стрељачка дружина „Гучево“, 

која је до 1988. године имала 354 мушкарца и 62 жене у своме активном строју, а такмичили су се на 

регионалном, републичком и савезном нивоу. Још један клуб је почео са радом 1957. године 

Удружење спортских риболоваца „Дринско језеро“. Иницијативом малозворничана основана је прва 

Међурепубличка заједница спортских риболоваца у коју су ушли Мали Зворник, Зворник и Лозница. 

Организована су редовна такмичења унутар заједнице, као и зонска надметања лова рибе на пловак. 

И интервалу 1957. – 1971. године бележимо поред рађања ФК Јединства, 1967. године, 
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оснивање ФК „Младост“ из Доње Борине, 1970. године. Годину дана касније приспела је прва 

„принова“ у „породици Јединства“. Реч је о женском кошаркашком клубу у коме су се сениорке 

бориле у Међурегионалној лики, док је пионирска секција била активна у погону школе кошарке. 

Годину дана иза кошарке, односно 1972. године ударени су темељи Рукометном клубу „Јединство“. 

Група студената и грађана месне заједнице „Колонија“ оснивачи су овог клуба, који је са 38 активних 

играча, омладинаца и сениора, доспео до II Српске лиге – Север.  

 

2.3.2 Људски ресурси у спорту 

  Људски ресурси на нивоу општине Мали Зворник су сви грађани Малог Зворника који су 

посредно или непосредно укључени у област спорта. 

У општини Мали Зворник људске ресурсе можемо да посматрамо са аспекта броја стручних 

лица која су оспособљена за обављање стручног рада у области спорта а која се могу поделити на 

ангажована лица (у оквиру спортских организација, образовних и осталих институција), и лица на 

евиденцији Националне службе запошљавања Мали Зворник. 

На подручју општине Мали Зворник у 5 основних школа и једној средњој школи запослено је 

6 професора физичке кулутуре, од тога 3 мушкарца и 3 жене. На евиденцији Националне службе 

запошљавања Мали Зворник налази се 5 професора физичке културе мушког пола. 

 

2.3.3 Материјални ресурси 

Табела 9. Финансирање из општнског буџета за физичку културу по ставкама 

Назив 2012. 2013.  2014. 2015. 
Планирано за 

2016. 

Спортски савез 

општине Мали 

Зворник 

7.154.304,00 7.121.500,00 7.195.000,00 7.549.520,00 9.000.000,00 

УКУПНО 7.154.304,00 7.121.500,00 7.195.000,00 7.549.520,00 9.000.000,00 

 

Табела 10.  Преглед утрошених средстава са позиције дотације спортским организацијама у периоду од 

2012-2016. године 

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

општине 
Индекс 

1 2012. 7.154.304,00 367.361.613,00 1,95 

2 2013. 7.121.500,00 319.821.960,00 2,23 

3 2014. 7.195.000,00 426.098.219,00 1,69 

4 2015. 7.549.520,00 614.212.500,00 1,23 

5 Планирано за 2016. 9.000.000,00 600.000.000,00 1,50 
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2.3.4. Савез за спорт и омладину општине Мали Зворник 

Савез за спорт и омладину општине Мали Зворник је добровољан, самосталан, невладин, 

неполитичан и непрофитни територијални спортски савез за територију општине Мали Зворник. 

Основан је 03.02.2015. године. Окупља 15 спортских удружења и клубова са територије општине 

Мали Зворник са преко 940 активних спортиста. Савез за спорт и омладину општине Мали Зворник 

својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у нашој општини кроз повећање бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Промовиште образовну и 

васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања толеранције и одговорности кроз бављење спортом. 

Активно учествује у реализацији и организацији свих спортских догађаја и манифестација од значаја 

за унапређење квалитета спорта на територији општине. Савез за спорт и омладину општине Мали 

Зворник заједно са општинском управом омогућава континуирани развој спорта кроз промоцију 

спорта, реализацију спортских манифестација и квалитетно искоришћавање спортских капацитета 

чиме ће се створити услови за омасовљење спорта на нашој општини. 

У складу са Правилником о спортским гранама у Републици Србији, у оквиру  Савеза за спорт 

и омладину општине Мали Зворник  постоје следећи спортови: 
 

Табела 11. Спортови у Малом Зворнику 

Oлимпијски 

спортови 

 

Неолимпијски 

спортови (Sport 

Acord) 

Неолимпијски 

спортови (остали) 

 

Мулти спортови 

 

Фудбал Спортски риболов Спортски лов Школски спорт 

Одбојка Шах Фитнес Аеробик 

Кошарка Спорт особа са 

инвалидитетом 

 Јога 

Теквондо    

Атлетика    

Стони тенис    

Стрељаштво    
 

 

2.3.5 Чланство у спортским  клубовима  

 

За потребе израде Програма за развој спорта, Тим је спровео анкетно истраживање у којем је 

учествовало укупно 14 клубова и према тим подацима у 14 спортских клубова у Малом Зворнику има 

укупно 940 регистрованих спортиста. По подацима број мушкараца чланова спортских клубова је 781 

( 83%), а жена 159 ( 17%).  

Тренутно у Малом Зворнику постоји  регистрованих 14 спотрских удружења, од којих су 

према броју клубова најмасовнији фудбал (5 клубова), одбојка (2 клуба), шах (2 клуба), кошарка (1 

клуб), атлетика (1 клуб), теквондо (1 клуб), спортски риболов (1 клуб) и Друштво за спорт и 

рекреацију инвалида.   

Из анализе података из анкетног листа уочавамо да је највећи број регистрованих спортиста у 

категорији спортских риболоваца 349 чланова, затим фудбал 311, па одбојка 126. 
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Табела 12. Приказ броја чланова спортских организација општине Мали Зворник ( на основу пола) 

Ред. 

број 
Назив клуба 

Грана 

спорта 
Ранг такмичења 

Број спортиста 

м ж укупно 

1 Фудбалски клуб „Јединство“ Мали Зворник Фудбал Међуопштинска 

лига група - Јадар 

147 0 147 

2 Фудбалски клуб „Младост“ Доња Борина Фудбал Међуопштинска 

лига група - Јадар 

42 0 42 

3 Фудбалски клуб „Гранит“ Радаљ Фудбал Општинска лига 25 0 25 

4 Фудбалски клуб „Велика Река“ Велика Река Фудбал Међуопштинска 

лига група - Јадар 

32 0 32 

5 Фудбалски клуб „Рудар“ Брасина Фудбал Општинска лига 65 0 65 

6 Одбојкашки клуб „Мали Зворник“ Мали 

Зворник 

одбојка Друга лига – група 

Центар 

0 86 86 

7 Одбојкашки клуб „Јединство“ Мали 

Зворник 

одбојка Регионална лига 32 8 40 

8 Клуб спортских риболоваца „Дринско 

језеро“ Мали Зворник 

Спортски 

риболов 

 312 37 349 

9 Теквондо клуб „Душан силни“ Радаљ теквондо  13 10 23 

10 Кошаркашки клуб „Витез МЗВ“ Мали 

Зворник 

кошарка  26 0 26 

11 Шах клуб „Младост“ Доња Борина шах Прва лига 

Мачванског округа 

30 1 31 

12 Шах клуб „Гранит“ Радаљ шах Српска лига ЦС – 

група север 

24 1 25 

13 Друштво за спорт и рекреацију инвалида   22 15 37 

14 Атлетски клуб параплегичара и других лица 

са инвалидитетом Мали Зворник 

атлетика, 

стони 

тенис, шах, 

стрељаштво 

Међуопштинско и 

Републичко 

10 1 11 

Укупно: 781 159 940 
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Табела 13. Приказ броја чланова спортских организација општине Мали Зворник (према узрасту и полу) 

Назив клуба Д
о

 1
0

 г
о

д
 

О
д

 1
1

 –
 1

3
 

го
д
 

О
д

 1
3

 –
 1

4
 

го
д
 

О
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 1
4

 –
 1

6
 

го
д
 

О
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 1
6

 –
 1

8
 

го
д
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Р
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и
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и
д

и
те

т

о
м

 

У
к
у

п
н

о
 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
уку

пно 

Фудбалски клуб 

„Јединство“ Мали 

Зворник 

30 0 23 0 20 0 10 0 10 0 30 0 24 0 0 0 147 0 147 

Фудбалски клуб 

„Младост“ Доња 

Борина 

0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 42 0 42 

Фудбалски клуб 

„Гранит“ Радаљ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25 

Фудбалски клуб 

„Велика Река“ 

Велика Река 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 0 32 

Фудбалски клуб 

„Рудар“ Брасина 
10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 35 0 0 0 0 0 65 0 65 

Одбојкашки клуб 

„Мали Зворник“ 

Мали Зворник 

0 20 0 30 0 0 0 26 0 10 0 0 0 0 0 0 0 86 86 

Одбојкашки клуб 

„Јединство“ Мали 

Зворник 

4 8 11 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 32 8 40 

Клуб спортских 

риболоваца 

„Дринско језеро“ 

Мали Зворник 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 4 38 33 33 0 312 37 349 

Теквондо клуб 

„Душан силни“ 

Радаљ 

5 0 3 3 4 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 14 10 24 

Кошаркашки клуб 

„Витез МЗВ“ Мали 

Зворник 

0 0 15 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 

Шак клуб 

„Младост“ Доња 

Борина 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 30 1 31 

Шах клуб „Гранит“ 

Радаљ 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 1 0 0 0 0 24 1 25 

Друштво за спорт и 

рекреацију 

инвалида 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 22 15 37 

Атлетски клуб 

параплегичара и 

других лица са 

инвалидитетом 

Мали Зворник 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 1 11 

УКУПНО: 49 28 71 34 24 2 36 28 19 12 455 6 62 33 65 16 781 159 940 
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У затвореним салама у Општини Мали Зворник укупно 62 мушкарца се рекреативно бави 

спортом и 20 жена. Недавно отворен Фитнес центар броји 55 чланова, од тога 15 жена и 40 

мушкараца. 

 

2.3.6 Спортска инфраструктура 

Спортска  инфрастуктура  је веома  важан сегмент у области спорта.  Без спортских објекта је 

немогуће било шта радити у спорту, обезбеђење овог услова захтева издвајање великих материјалних 

средстава. Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све просторе и 

површине отвореног или затвореног грађевинског облика,  који је намењен спровођењу различитих 

активности – тренирању, такмичењу, рекреативном вежбању, забави (укључујући и пратеће 

активности, помоћне просторије, гледалиште и друго).  

Према извршеним истраживањима велики број спортских објеката на териториији општине 

Мали Зворник су старије градње те су они стари и дотрајали. Као најважнија питања приликом 

решавања проблема спортских објеката, намећу се: планирање, евиденција, одржавање, изградња, 

управљање и коришћење. 

Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је генерална 

класификација спортских објеката:  

 

  Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),   

  Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена), 

  Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски 

стади он, разни отворени спортски терени...), 

  Адаптирани простори за вежбање 

 

На територији општине Мали Зворник постоје 25 спортских објекта, што је приказано у 

следећој табели: 

 
Табела 14. Број објеката према типу и својини у општини Мали Зворник 

Назив објекта Тип објекта 

отворен/затворен 

Број 

објеката 

Својина 

Стадион отворен 1 ФК „Јединство“ 

Спортска хала затворен 

 

1 Општина Мали Зворник 

Мини пич терен отворен 1 Општина Мали Зворник 

Теретана на отвореном отворен 1 Општина Мали Зворник 

Тениски терен отворен 1 Хидроелектрана "Зворник" 

Отворен  терен за мале 

спортове (школски, 

градски) 

отворен 12 Општина Мали Зворник 

отворен 2 Хидроелектрана "Зворник" 

Општина Мали Зворник 

Отворена фудбалска 

игралишта 

отворен 4 Општина Мали Зворник 

1 Занатска задруга 

Фискултурна сала затворена 1 Општина Мали Зворник 

УКУПНО  25  
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3. АНАЛИЗА СТАЊА У СПОРТУ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

3.1. Анализа стања спорта у општини Мали Зворник - SWOT анализа 

S    Предности 

 Број спортских организација које раде на територији 

општине Мали Зворник 

 Традиција 

 Лиценцирани тренери 

  Концентрисаност разноврсних спортских објеката 

(теретана на отвореном, тениски терени, спортски 

терени за мале спортове, фудбалски терени,...) 

 Значајан број младих талентованих спортиста - 

Резултати који се остварују у оквиру  одређених 

узрасних категорија 

 Рад постојећеих спортских организација 

  Предиспозиције за развој спортова на води 

 Постојање удружења и то: Друштво за спорт и 

рекреацију инвалида и Атлетски клуб параплегичара и 

других лица са инвалидитетом Мали Зворник 

 Велики број планинарских стаза 

 Постојање природних ресурса Зворничко језеро, 

Радаљско језеро, река Дрина, околне планине 

 

 

W   Слабости 

 Недостатак финансијских средстава 

 Проблеми издавања фискултурних сала 

 Одлив спортиста и стручњака у друге средине 

 Непостојање базе података о спортистима и спортским 

објектима 

 Недовољна брига о младим перспективним спортистима 

 Недовољан рад са млађим категоријама 

 Недовољна  мотивисаност и слаба заинтересованост 

наставника физичке културе за рад у области школског спорта 

 Недостатак одговарајуће инфраструктуре 

 Неприлагођеност спортских објеката особама са 

инвалидитетом 

 Неадекватно вредновање стручног рада 

 Нерешено питање спортске амбуланте 

 Недостатак тренера са највишом лиценцом 

 Дотрајала инфраструктура 

 Непостојање довољног броја реквизита у складу са 

нормативима 

 Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област 

рекреације 

 Недовољна искоришћеност природних ресурса у области 

спортско рекреативног туризма 

 Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим 

стаза и теретана на отвореном у оквиру отворених спортских 

терена 

 Мала заинтересованост грађана за редовно обављање 

рекреативних активности 

 Недостатак врхунских спортских стручњака  са искуством  

 Непостојање фонда за стипендирање  младих талентованих 

спортиста 

O  Могућности 

  Изградња спортске инфраструктуре 

  ИПА фондови 

  Адекватнија прерасподела буџетских средстава 

  Утврђивање дугорочних програма развоја 

  Формирање тима  за волонтирање приликом 

организације спортских  такмичења 

  Искоришћавање природних потенцијала и ресурса у 

сврху спортско туристичке понуде града 

  Адекватна промоција и популаризација спорта, а 

посебно спорта за све 

  Повећање смештајних капацитета на нивоу општине 

  Стипендирање перспективних  спортиста 

  Репарације  постојећих и изградње неопходних 

школских спортских објеката на нивоу општине 

  Набавка нове неопходне спортске опреме и 

реквизита за школе у складу са нормативима 

  Изградња већег броја прилаза спортским објектима 

за особе са инвалидитетом 

  Организација масовнијих школских такмичења на 

нивоу школа и нивоу општине (школских лига) 

  Боља  сарадња са  осталим спортским удружењима у 

земљи и шире 

T     Претње 

  Политичка нестабилност 

  Економска нестабилност 

  Неадекватно вредновање резултата спортских 

организација 

  Недостатак спонзора и донатора 

  Демографске промене –тренд смањивања броја 

новорођенчади а самим тим и  ђака  који се уписује у школе  

  Недовољан ниво буџетских средстава 

  Недовољна обавештеност грађана о значају бављења 

рекреативно спортом 

  Недовољан капацитет хотелског смештаја за организовање 

већих такмичења 

  Пад интересовања младих за бављење 

Спортом 

  Смањено интересовање грађана за праћење спортских 

догађаја 

  Учешће спортиста на такмичењу без 

одговарајућег лекарског прегледа 
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3.2 Анкета о спорту у Малом Зворнику 

Анкету о спорту, навикама у бављењу истим као и жељама и препорукама за развој спорта је 

попунило 80 ученика средње школе, 130 ученика основних школа и 70 грађана. Питања су се тицала 

навика у бављењу спортом, задовољства понудом и условима тренирања на отвореним и затвореним 

спортским теренима у нашој општини, као и предлога за даљи развој спорта у нашој општини. 

Прикупљени су и подаци из Дома здравља Мали Зворник о броју деце са деформитетима кичме, 

лошим држањем и равним стопалима. Поражавајући је податак да чак 54.2 % деце узраста од 2 – 18 

година има неки од наведених здравствених проблема који би се могли превенирати редовним 

вежбањем и бављењем спортом. Такође, подаци Дома здравља показују да је 16.7 % деце школског 

узраста гојазно. 

Посебним анкетама су испитани и председници спортских клубова где су тражени детаљни 

подаци о броју чланова али и о задовољству условима тренирања. Такође, прикупљени су подаци о 

рекреативним спортовима.   

Прикупљени подаци и резултати спроведених анкета су послужили као индикатор за смер 

израде Програма развоја спорта општине Мали Зворник и израду Акционог плана.  

 

3.2.1 Резултати анкете 

3.2.1.1 Грађани општине  Мали Зворник 

 

Колико често се бавите физичком активношћу? 

Учесталост М Ж Укупно  

Свакодневно 29.4 10.5 19.4 

Повремено 67.6 73.7 70.8 

Скоро никад 2.9 15.8 9.7 
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Да ли се бавите неким спортом? 

 М Ж Укупно  

Да 18.2 - Фудбал 

- Одбојка 

2.8  10.1  

Рекреативно 51.5 - Кошарка 

- Фудбал 

- Стони тенис 

- Бициклизам  

- Спортски риболов 

- Планинарење 

27.8 - Трчање 

- Брзо ходање 

- Кошарка 

- Пливање 

- Фитнес 

- Рукомет 

39.1  

Не 30.3  69.4  50.7  

 

 

 

Омиљени спортови:  

М Ж 

Кошарка Пливање 

Фудбал Кошарка 

Одбојка Одбојка 
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Пливање Тенис 

Тенис  Рукомет 

Рукомет 

Борилачки спортови 

Атлетика 

Стрељаштво 

Параглајдинг 

Стони тенис 

Амерички фудбал 

Борилчки спортови 

Трчање 

Плес  

 

Време које проводите испред тв или компјутера 

Учесталост М Ж Укупан %  

Више од 3 сата дневно 48.5 50.0 49.3 

Повремено 51.5 50.0 50.7 

Скоро никад 0 0 0 
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Време које проводите у природи 

Учесталост М Ж Укупан % 

Свакодневно 38.2 34.2 36.1 

Повремено 55.9 63.2 59.7 

Скоро никад 5.9 2.6 4.2 

 

 

Да ли бисте били чланови извиђача или планинара? 

 М Ж Укупан % 

Да 38.2 63.1 51.4 

Не 61.8 36.9 48.6 
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Да ли сте задовољни својом тежином? 

 М Ж Укупан % 

да 73.5 50.0 61.1 

не 26.5 50.0 38.9 

 

 

 

Да ли сте задовољни понудом спортова у месту? 

 М Ж Укупан % 

да 29.4 11.8 19.4 

не 70.6 88.2 80.6 
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Задовољство условима у затвореним салама 

 М Ж Укупан % 

Да 40.0 40.6 40.3 

Не 60.0 59.4 59.7 

 

 

 

Задовољство условима на отвореним теренима 

 М Ж Укупан % 

Да 53.1 54.5 53.8 

Не 46.9 45.5 46.2 
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3.2.1.2 Ученици основних и средњих школа 

Колико често се баве физичком активношћу: 

Учесталост Основна 

школа – 

село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња 

школа 

Мали 

Зворник 

Укупно 

Свакодневно 62.0 40.0 36.0 47.1 

Повремено 35.3 54.0 56.0 47.5 

Скоро никад 2.5 6.0 8.0 5.4 

 

 

 

Да ли се баве неким спортом? 

 Основна школа 

– село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња 

школа Мали 

Зворник 

Укуп

но  

Да 40.0 Фудбал, 

одбојка, 

карате 

63.5 Одбојка, 

кошарка, 

фудбал, 

карате, 

теквондо 

35.8 Фудбал, 

одбојка, 

кик бокс, 

теквондо 

44.1  

Рекреативно 25.0 Кошарка 

Фудбал 

Одбојка, 

13.5 Фудбал, 

одбојка, 

кошарка, 

19.7 Фудбал, 

одбојка, 

трчање, 

кошарка, 

20.2  
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тенис, 

бициклизам, 

вежбе 

тенис тенис, 

теретана 

Не 35.0  23.1  44.4 35.7  

 

 

 

Омиљени спортови:  

Основна школа – село Основна школа – 

Мали Зворник 

Средња школа 

Мали Зворник 

Фудбал Одбојка Фудбал 

Одбојка 

Кошарка Фудбал Тенис 

Одбојка Кошарка Пливање 

Борилачки спортови Пливање Кошарка 

Пливање Тенис Борилачки спортови 

Тенис  Рукомет Рукомет 

Рукомет,  Борилачки спортови Плес, стони тенис, 

боди-билдинг 

Хокеј, стони 

тенис,атлетика, голф 
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Време које проводи испред компјутера 

Учесталост 
Основна 

школа – 

село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња 

школа 

Мали 

Зворник 

Укупан % 

Више од 3 сата дневно 30.9 44.4 44.4 39.4 

Повремено 49.3 40.0 40.3 43.6 

Скоро никад 19.7 15.5 15.3 17.0 

 

 

Време које проводи испред телевизора 

Учесталост 
Основна 

школа – 

село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња 

школа 

Мали 

Зворник 

Укупан % 

Више од 3 сата дневно 49.5 46.9 22.0 35.4 

Повремено 42.8 40.8 56.2 49.7 

Скоро никад 6.8 12.2 21.9 14.8 
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Активности у слободно време:  

Основна школа – село Основна школа – Мали 

Зворник 

Средња школа Мали Зворник 

Учење Учење 

Тренинг 

Учење 

Игралиште – спорт Тв Спавање 

Тренинг Игрице Тренинг 

Компјутер, тв Шетња шетња 

Спавање, шетња, помоћ у 

кући 

Игралиште Тв, компјутер 

Бицикл, трчање, читање, 

вежбање 

Трчање Дружење с друштвом 

 Спавање, кућни послови, бицикл, 

слушање музике, ролери 

Читање, вежбање, теретана, кућни 

послови, трчање,бицикл 

 

Време које проводи у природи 

Уучесталост 
Основна 

школа – 

село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња 

школа 

Мали 

Зворник 

Укупан % 

Свакодневно 69.6 34.7 36.0 48.8 
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Повремено 30.4 59.2 56.0 46.8 

Скоро никад 0 6.1 8.0 4.4 

 

 

Да ли би били чланови извиђача или планинара 

 
Основна 

школа – 

село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња 

школа 

Мали 

Зворник 

Укупан % 

Да 77.8 68.1 65.3 70.9 

Не 22.2 31.9 34.7 29.1 
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Да ли знају да пливају? 

 Основна 

школа - 

село 

Основна 

школа – Мали 

Зворник 

Средња школа 

Мали Зворник 
Укупан % 

Да 83.5 87.7 78.7 82.8 

Не 16.5 12.3 21.3 17.2 

 

 

Да ли воле спортове на води? 

 Основна 

школа - 

село 

Основна 

школа – Мали 

Зворник 

Средња школа 

Мали Зворник 
Укупан % 

Да 84.3 83.7 74.7 80.4 

Не 15.7 16.3 25.3 19.6 
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Да ли су задовољни својом тежином? 

 

Основна 

школа - село 

Основна 

школа – 

Мали 

Зворник 

Средња школа 

Мали Зворник 

Укупан 

% 

Да 60.5 66.7 61.3 62.3 

Не 39.5 33.3 38.7 37.7 

 

 

Да ли су задовољни понудом спортова у свом месту? 

 Основна 

школа - село 

Основна школа – Мали 

Зворник 

Средња школа 

Мали Зворник 

Укупан 

%  
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Да 44.3 46.9 22.7 36.9 

Не 55.7 53.1 77.3 63.1 

 

 

На основу анкете предлози за увођење нових спортских активности у школама су: пливање, 

тенис, рукомет, женска кошарка, женски фудбал, ватерполо, стони тенис, веслање, кајак, борилачки 

спортови, рагби, балет, плес, аеробик, атлетика, планинарење… 

Задовољство условима у затвореним салама 

 Основна школа - 

село 

Основна школа 

– Мали Зворник 

Средња 

школа Мали 

Зворник 

Укупан 

%  

Да 57.3 73.5 46.6 57.4 

Не 42.7 26.5 53.4 42.6 
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Задовољство условима на отвореним теренима 

 Основна школа 

- село 

Основна школа – 

Мали Зворник 

Средња школа 

Мали Зворник 

Уку

пан 

% 

Да 80.9 83.3 66.2 75.8 

Не 19.1 16.7 33.8 24.2 
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4. ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ 

ЦИЉЕВА И МЕРА  

Програмом развоја спорта општине Мали Зворник су дефинисане четири приоритетне 

области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој 

спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или 

неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Програмом 

развоја спорта општина Мали Зворник ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

  развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

  повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације; 

  развој и унапређење врхунског спорта; 

  развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

  Спорт и туризам 

 

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца 

спортског система општине Мали Зворник. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна 

правила и јасно дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог 

Програма. 

 

7.1. ШКОЛСКИ СПОРТ 

За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и 

уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим 

младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз 

уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању 

деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је 

изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. 

Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и 

омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. 

Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и 

суштински је битан за превенцију здравствених проблема. 

 Општина Мали Зворник ће у времену примене Програма своје актвности посебно усмерити ка 

развоју и унапређењу спорта у општина Мали Зворник у школама и предшколским установама. Да би 

што више приближили спорт најмлађој популацији општина Мали Зворник ће у оквиру својих 

активности реализовати програме обуке за децу који ће бити у потпуности прилагођен одређеном 

узрасту уз максмалну заштиту.  

7.1.1. Општи циљ: Унапређен школски и предшколски спорт 

Посебни циљеви:  

7.1.1.1: Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и предшколског спорта. 

7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних 

активности у оквиру школског и предшколског спорта 

7.1.1.3: Повећано учешће ученика на школским и предшколским приредбама (спортске 

манифестације и спортска такмичења) 

7.1.1.4: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру 

школског и предшколског спорта. 
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7.1.1.5: Подстакнуто значајније укључивање јединица локане самоуправе у реализацију и 

унапређење школског и предшколског спорта 

7.1.1.6: Унапређено медиjско праћење и промоција школског и предшколског спорта у циљу 

неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на 

спортским теренима и поред њих 

7.1.1.7: Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у 

спортовима који привлаче децу и омладину 

 

7.2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ 

Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни документи у 

области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити 

хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 

окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева 

који су супротни спортском духу и  доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на 

узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 

 Поштујући овај приоритет Националне Стратегије општина Мали Зворник ће своје 

активности усмеравати и на популаризацији спорта у општини Мали Зворник као рекреативне 

активности. У сегменту рекреативног спорта постоји изузетно велики број људи који би желели да се 

рекреирају али то не чине јер немају адекватне услове за то ( недостатак финансијских средстава, 

недостатак времена, недостатак адекватне спортске инфраструктуре која би им била доступна без 

финансијских давања и сл...). Управо ова чињеница представља значајан корпус заинтересованих за 

спортско рекреативне активности  у општини Мали Зворник и зато ту видимо простор за промоцију и 

унапређење спорта у општини Мали Зворник не само као елитног спорта већ и као рекреативног 

спорта, а који би служио као значајна помоћ у подизању квалитета живота али и здравља грађана 

општине Мали Зворник. 

7.2.1: Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва 

посебно деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих 

Посебни циљеви:  

7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности 

7.2.1.2: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да 

се  баве спортом за све 

7.2.1.4: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа 

акта и унапређени стручни потенцијали са циљем израде критеријума за финансирање ове 

области   

7.2.1.5: Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским 

спортом, спортом у војсци и полицији,  радничким спортом,  спортом на селу, у циљу повећања 

обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа 

са инвалидитетом (ОСИ) и старих. 

7.3. УНАПРЕЂЕЊЕ  ВРХУНСКОГ  И  КВАЛИТЕТНОГ  СПОРТА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Овим циљем желимо да препознамо најталентованије спортисте у општини Мали Зворник 

што је условљено повезивањем науке и праксе, а све ради постизања врхунских спортских резултата 

и да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у 

свим узрасним категоријама и, последично, обезбеде услови за боље позиционирање општине Мали 

Зворник али и Републике Србије на међународној спортској сцени. 
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Бављење развојем и унапређењем спорта у општини Мали Зворник на највишем нивоу биће 

подржано и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским 

организацијама. Та подршка ће бити усмерена ка покривању као што су: препознавање талента и 

саветовање; пружање одговарајућих услова; охрабривање тренирања уз примену научних метода; 

едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања 

одговарајућих структура и такмичарских екипа. 

Задатак општине Мали Зворник је да подстиче развој и унапређење спорта у општини Мали 

Зворник кроз обезбеђивање солидарности на различитим нивоима бављења спортом; да ради на 

развијању демократских односа унутар савеза; да буде гарант спортске кохезије; да обезбеди једнак 

приступ бављења  активностима мушкарцима и женама; да се бори  против допинга, насиља и 

расистичког и ксенофобичног понашања. Солидарност се мора развијати како хоризонтално тако и 

вертикално. 

 

7.3.1:Општи циљ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и 

врхунских спортских остварења.орта и с 

Посебни циљеви:  

7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта; 

7.3.1.2: Стварање  услова за  одржавање и даље постизање  врхунског спортског  резултата 
 

7.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и 

доступности потребних спортских објеката. 

У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мери 

девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих 

спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални спортски објекти.  

Спорт је у процесу транзиције изгубио значајан број објеката у којима су се реализовале 

спортске активности. Данас у општини Мали Зворник има врло мало адекватног простора за развој и 

унапређење спорта. Зато ће дугорочни циљ овог Програма бити планирање и изградња више 

спортских објеката. 

7.4.1:Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура 

Посебни циљеви: 

7.4.1.1:  Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спортске 

инфраструктуре 

7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 
 

8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 

8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

Циљ Националне Стратегије је да се успостави систем спорта у Републици Србији од 

способних, одрживих и координисаних спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују 

квалитетне услове за бављење спортом у оквиру својих надлежности. У том циљу потребно је подићи 

укупне капацитете свих организација у области спорта па и у општини Мали Зворник. 

Да би овај циљ био реализован потребно је и да општина Мали Зворник своје активности 

усмери ка подизању капацитета свих спортских организација са њене територије, да се бави 

перманентном едукацијом спортских радника, да се бави обукама за програмско финансирање својих 
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активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола); обукама за 

аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; да унапреди стручност 

и капацитете спорских клубова на терторији општине Мали Зворник; да изради посебне програме за 

развој талената и врхунских спортиста; да више укључи у свој систем жене, маргинализоване групе и 

волонтере. 

8.1.1: Општи циљ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања 

система спорта у општини Мали Зворник, перманентна едукација, укључивање више у 

систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера 

Посебни циљеви: 

8.1.1.3: Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и 

понуда ка спонзорима и донаторима 

8.1.1.6: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе 

 

8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

8.6.1:Општи циљ: Унапређен однос спорта, туризма и животне средине 

Посебни циљеви: 

8.6.1.1: Подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине 

 

8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ  

Када се говори о негативним појавама у спорту онда се пре свега мисли на насиље на 

спортским манифестацијама, употреба допинг средстава и коначно намештања мечева и нелегалног 

клађења. 

Република Србија има уређену легислативу за све поменуте области па је у том смислу 

потребно радити на имплементацији усвојених докумената Скупштине и Владе Републике Србије. 

Општина Мали Зворник ће своје унутрашње акте усагласити са актима које су донели надлежни 

органи и својим активностима ће се у свом сектору борити прoтив свих негативних појава уз нулту 

толеранцију.   

8.8.1. Општи циљ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту 

(насиље, допинг, намештање мечева, нелегално клађење) 

Посебни циљеви: 

8.8.1.1: Успостављени механизми у систему спорта у општини Мали Зворник за доследну 

примену Националне стратегије за борбу против     насиља на спортским приредбама за период 2014- 

2018 

8.8.1.2: Унапређени механизми општине Мали Зворник за     борбу против манипулација на 

спортским такмичењима 

8.8.1.3: Унапређен нормативни и организациони оквир   општине Мали Зворник којим се 

регулише и обезбеђује спречавање      допинга у спорту.  


