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Председник општине Мали Зворник поносан на 
резултате рада у четворогодишњем мандату

Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић изјавио 

је да је општина Мали Зворник, у 
периоду од 2016� до 2020� године, 
остварила изванредан напредак 
у готово свим сегментима рада, 
о чему, како је истакао, сведоче 
бројни успешно реализовани 
пројекти, те да је за 2020� годину 
Канцеларији за јавна улагања 
Владе Републике Србије предала 
пројекте у укупној вредности од 
око 2,5 милиона евра� 

„Посвећеним радом, уз 
подршку председника Републике 
Србије Александра Вучића, 
Владе Србије и надлежних 
министарстава, у протеклом 
четворогодишњем мандату, 
успели смо да урадимо много 
тога на побољшању услова 
за живот у нашој локалној 
заједници� Обнова најважније 
инфраструктуре, борба за 
инвестиције и нова радна места, 
као и модернизовање рада у 
свим сегментима, само су неке 
од активности које су обележиле 
поменути период у Малом 
Зворнику“, навео је Јевтић�

Као посебно значајан 
резултат, он је издвојио обнову 
државног пута кроз општину, 
прву од његове изградње, пре 
више од пола века, захваљујући 
којој се данас у општину Мали 

Зворник стиже модерном, 
безбедном и добро обележеном 
саобраћајницом�

„У оквиру реконструкције 
пута, санирано је клизиште које 
се у центру града обрушавало 
на коловоз и угрожавало 
га, чиме је успешно решен 
својевремено велики проблем 
Малозворничана� Међу радовима 
од капиталног значаја је и 
почетак обнове старог железног 
моста на Дрини, који финансира 

Влада Републике Србије и који 
је за нас од посебног значаја“, 
рекао је председник општине 
Мали Зворник, додајући да 
ту спада и недавно завршена 
прва фаза реконструкције и 
уређења комплекса „Подземни 
град Карађорђевића“, који, 
како је навео, поред културно 
– историјског значаја који има, 
веома оплемењује туристичку 
понуду места� 

„Реализовали смо и низ 
пројеката мањег обима, који 
су такође веома значајни, јер 
доприносе побољшању квалитета 
живота у општини“, истакао је 
Јевтић� 

Као посебно значајан резултат, 
издвојио је напредак у раду 
на привлачењу инвеститора и 
стварању услова за отварање 
нових радних места и веће 

запошљавање становништва� 
„После неколико деценија 

стагнације привреде, неуспелих 
приватицазија и затварања 
предузећа у Малом Зворнику, 
пре две године успели смо да, 
у сарадњи са инвеститором из 
Турске, на месту некадашњег 
погона „Кончара“, у селу Брасина, 
отворимо фабрику за производњу 
столарије, која запошљава око 30 
радника, док са другим турским 
инвеститором интензивно, већ 
око годину дана, радимо на 
отварању фабрике текстила, која 
ће омогућити нова запошљавања“, 
рекао је председник општине 
Мали Зворник� 

„Чињеница да смо у релативно 
кратком року успели да обновимо 
сву важнију комуналну 
инфраструктуру, смањимо 
незапосленост, са тенденцијом 
даљег опадања, чини ме више 
него задовољним и веома 
поносним на постигнути успех“, 
истакао је Јевтић, додајући да је 
намера општинског руководства 
да у текућој години настави 
даље и уз подршку Републике 
Србије уради још много тога 
на обнови и уређењу локалне 
инфраструктуре�

 „Општина Мали Зворник, 
као и читава Србија, у складу са 
планом за будућност председника 
Александра Вучића „Србија 
2025“, у наредном периоду биће 
велико градилиште“, закључио 
је Јевтић, наводећи да је локална 
самоуправа Канцеларији за јавна 
улагања Владе Републике Србије 
за 2020� годину предала пројекте 
у укупној вредности од око 2,5 
милиона евра, уз напомену да 
су међу њима, поред осталог, 
веома скупи и важни пројекти 
реконструкције водовода 
у градском и приградском 
делу општине и други вредни 
инфраструктурни пројекти�
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туристичка атракција, не само 
Малог Зворника, већ и читаве 
Србије�

Уз подршку Републике Србије у Малом Зворнику обновљен 
културно – историјски комплекс Подземни град Карађорђевића

Председник Александар Вучић разговарао са грађанима и обишао реконструисани објекат

Председник Републике 
Србије Александар Вучић 

посетио је 31� маја 2019� године 
општину Мали Зворник и након 
разговора са грађанима обишао 
реконструисани културно-
историјски објекат Подземни 
град Карађорђевића, у чију 
обнову је држава уложила 32 
милиона динара, а општина Мали 
Зворник око 5 милиона динара�

Приликом обиласка 

унутрашњости комплекса, 
председник Вучић био је видно 
имресиониран резултатима 
реконструкције објекта�

У посети Подземном граду 
Карађорђевића, у делегацији са 
председником Републике Србије, 
био је и министар трговине и 
туризма Расим Љајић, који је 
раније, приликом обиласка овог 
објекта ради договора о обнови, 
изјавио да очекује да он постане 

Држава ће финансирати 
наставак реконструкције 

Подземног града Карађорђевића

Председник општине Мали 
Зворник Зоран Јевтић изјавио је 
да је од председника Вучића и 
министра Љајића добио обећање 
и најаву да ће Република Србија 
обезбедити средства за наставак 
радова на уређењу Подземног града, 
за уређење капеле и још неколико 
просторија у оквиру комплекса�
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У складу са обећањем 
председника Републике 

Србије Александра Вучића, датог 
у мају 2019� године, на отварању 
реновираног дела културно 
– историјског комплекса 
Подземни град Карађорђевића, 
да ће држава омогућити наставак 
обнове ове знаменитости, у 
Малом Зворнику у скоријем 
року предстоји наставак 
реконструкције, адаптације и 
опремања овог објекта, на име 
чега је у републичком буџету 
одвојено 25�000�000 динара, а у 
општинском 2�000�000 динара�

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

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, од 
2016� године, остварени уз помоћ Републике 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�

Држава ће финансирати наставак реконструкције Подземног 
града Карађорђевића

Уговор о реализацији пројекта, 
у Министарству трговине, 
туризма и телекомуникација, 
потписан је 10� марта�

 С обзиром да је вредност 
планираних радова процењена 
на око 50�000�000 динара, а да 
је одобрени износ упола мањи, 
пројекат ће бити ревидиран 
и прилагођен финансијским 
могућностима�

У предстојећој фази радова 
предвиђена је обнова капеле 
за богослужење, са олтарским 
простором�

За наставак обнове Подземног града Карађорђевића Република Србија 
одобрила 25.000.000 динара 

Председнику Србије Александру Вучићу општина Мали Зворник доделила звање 
почасног грађанина ове општине
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Реконструкцију моста 
Краља Александра Првог 

Карађорђевића на Дрини, који 
Србију, преко Малог Зворника, 
повезује са Републиком Српском 
омогућила је Влада Републике 
Србије, која је за ту намену 2017� 
године определила 600�000 евра� 

Радови на обнови објекта 
почели су августа 2019� године 
и одвијају се према плану, а 
потрајаће, према најави извођача, 
годину дана� 

Реконструкција објекта 
обухвата замену дотрајалих 
делова челичне конструкције, 
пескарење и фарбање моста, 
замену носећих греда и коловоза, 
као и постављање нове расвете�

Очекивања су да ће мост 
изгледати импозантно када буде 
завршен, јер је у плану израда 
посебне расвете и декорације, 
која треба да допринесе његовој 
лепоти и препознатљивости�

У току обнова моста краља Александра I Карађорђевића

Радове омогућила Влада Републике Србије

Обнова краљевог моста је 
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�

Друга обнова краљевог моста од 
изградње 1929. године
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Општина Мали Зворник у 
више наврата изразила 

је захвалност председнику 
Републике Србије Александру 
Вучићу, Влади Републике 
Србије, на челу са премијерком 
Аном Брнабић, као и Влади и 
председнику Републике Српске 
Милораду Додику, који су 
заједнички подржали идеју 
обнове моста краља Александра 
I Карађорђевића, који је од 
виталног значаја за грађане са 
обе стране реке Дрине�

На свечаности поводом 
Дана општине, 2017� године, 
председнику општине Уб и 
председнику Извршног одбора 
Српске напредне странке Дарку 
Глишићу доделила је повељу 
општине, на име залагања за 
хитну обнову овог објекта�

Добри односи, слична интересовања и изазови 
са којима се суочавају општине Мали Зворник 

и Уб зближиле су и повезале ове две локалне 
заједнице и оне су од 2018� године братске 
општине� Повељу о братимљењу Малог Зворника 
и Уба председници општина Зоран Јевтић и Дарко 
Глишић потписали су 28� децембра у Убу, у намери 
да постојеће добре односе два места продубе 
и конкретизују кроз сарадњу у различитим 
областима�

 У циљу повезивања са другим локалним 
заједницама, неговања и развијања добрих односа, 
братске везе општина Мали Зворник претходних 
година успоставила је и са Косовсом Митровицом, 
Трговиштем, Белом Планком и Херцег Новим�

Повеља општине Мали Зворник додељена председнику општине 
Уб Дарку Глишићу на име залагања за хитну обнову краљевог 

моста на Дрини 

Мали Зворник и Уб постале братске 
општине

Братске везе успостављене и са Косовсом Митровицом, 
Трговиштем, Херцег Новим и Белом Паланком
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Спремност Војске Србије за 
брзо реаговање и извођење 

најсложенијих диверзантских 
задатака припадници 
Специјалне бригаде Kопнене 
војске приказали су 10� новембра 
2018� године у рејону Зворничког 
језера, у оквиру војне вежбе „Век 
победника 1918 – 2018“, највеће 
здружене тактичко - војне вежбе 
у историји српске војске, одржане 
тог дана на 10 локација у Србији, 
поводом 100 година од завршетка 
Првог светског рата� 

У садејству са Речном 
флотилом, симулиран је напад 
са воде на елементе борбеног 
распореда непријатеља на 
копну� Приказ акције успешно 
је изведен, уз учешће око 100 
војника и употребу 20 борбених 
средстава�

Генералној проби војне вежбе у Малом 
Зворнику, пет дана раније, присуствовали су 
представници највишег државног и војног 
руководства Републике Србије, министар 
одбране Александар Вулин, командант Kопнене 
војске генерал-потпуковник Милосав Симовић, 
начелник Управе за обавештајно-извиђачке 
послове генерал-мајор Илија Тодоров и командант 
Специјалне бригаде Kопнене војске Србије 
бригадни генерал Мирослав Талијан�

Војна вежба „Век победника 1918 – 2018“ 
одржана на Зворничком језеру
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На позив руководства општине 
Мали Зворник, учесници 

џипијаде у организацији 
удружења љубитеља теренских 
возила „4х4 Јустинијана Прима“ 
из Лебана, која се средином овог 
месеца, као својеврстан караван 
за промоцију пријатељства и 
сарадње међу општинама у 
региону, из Лесковца упутила 
ка Херцег Новом, 15� и 16� маја 
боравили су у Малом Зворнику� 

Сусрет са учесницима 
џипијаде из четири општине 
Пчињског и Јабланичког округа, 
Лебана, Лесковца, Беле Паланке 
и Трговишта, међу којима су, 
осим председника наведених 
општина, били и директори 
туристичких организација, 

успешни привредници, лекари, 
судије, адвокати и други 
угледни људи тог краја, као и 
делегације гостију из Словеније 
и Грчке, челници малозворничке 

општине искористили су за 
разговор о могућем привредном 
повезивању и сарадњи у 
различитим областима�

Арно Гујону уручена повеља општине Мали Зворник у 
знак захвалности за све што је учинио за Србе и Србију

Француском и српском хуманисти Арно 
Гујону додељена је повеља општине Мали 

Зворник за 2018� годину, поводом Дана општине, 
на име захвалности за све што је протеклих 

година, у оквиру хуманитарног рада, учинио 
за Србе и Србију, посебно за помоћ пружену 
Србима на Косову�

Општина Мали Зворник угостила учеснике џипијаде 
пријатељства од Лесковца до Херцег Новог
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Рехабилитацију државног 
пута у Малом Зворнику 

Влада Републике Србије, преко 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
реализовала је током 2016� и 
2017� године�

Реконструкција пута 
обављена је у укупној дужини, 
од око 40 км, захваљујући чему 
се у ову општину сада стиже 
новом, прописно обележеном и 

безбедном саобраћајницом� 
Осим новог и квалитетног 

асфалта, на путу од Брасине до 
Велике Реке, постављена је нова 
саобраћајна сигнализација� 

Прописно су обележена 
сва аутобуска стајалишта и 

изграђени тротоари за пешаке, 
а на местима поред којих прете 
одрони постављене су заштитне 
мреже, чиме је безбедност у 
саобраћају знатно побољшана�

Дуж пута обновљени су 
мостови и изграђено на десетине 
пропуста за воду, за сталне и 
повремене токове� 

На деоницама према Лозници, 
уређени су пружни прелази, 
чиме је унапређена безбедност 

саобраћаја на местима укрштања 
пруге и пута�

Обнова државног пута у месној 
заједници Доње Насеље вршена 
је накнадно, због мањкавости 
у пројектно – техничкој 
документацији� 

У питању је део између 
граничног прелаза Нови мост и 
Старог моста у Малом Зворнику, 
у дужини од 1800 метара�

Поменуту деоницу Влада 
Републике Србије обновила је на 
молбу општине Мали Зворник�

Накнадно уређење пута 
коштало је 105 милиона динара, 
док је претходно обављена 
укупна рехабилитација правца 
од Бање Ковиљаче преко Малог 
Зворника до Грачанице износила 
2,5 милијарди динара�

Државни пут кроз општину Мали Зворник обновљен у пуној 
дужини 

На деоници ка Лозници уређени пружни прелази 
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У оквиру обнове државног 
пута у Малом Зворнику, 

Влада Републике Србије, 
преко ресорног министарства, 
омогућила је темељну санацију 
клизишта у месној заједници 
Центар, које се активирало током 
непогода 2014� године�

Појава клизишта у центру 
Малог Зворника директно је 
угрожавала одвијање саобраћаја 
на државном путу I Б реда, 
Мали Зворник – Љубовија, и 
представљала опасност по живот 
и имовину грађана�

Након опсежних припремних 
радњи, испитивања терена, 
пројектовања и извођења 
техничко – грађевинских радова, 
санација је успешно завршена 
септембра 2016� године�

По завршетку радова, 
санирано клизиште обишла 
је потпредседница Владе и 
министарка грађевинарства 

У знак захвалности за изузетно залагање за 
интересе грађана Малог Зворника и подршку 

пружену у превазилажењу последица непогода 
2014� године, потпредседници Владе Републике 
Србије и министарки грађевинарства саобраћаја 
и инфраструктуре Зорани Михајиловић и члану 
њеног кабинета, државном секретару Дејану 
Трифуновићу, општина Мали Зворник 2016� године, 
на свечаности поводом Дана општине, доделила је 
повеље за допринос локалној заједници�

У оквиру свечаности, министарка Михаиловић 
отворила је нове просторије малозворничке 
библиотеке, којој је том приликом поклонила око 
50 књига�

Клизиште у центру Малог Зворника темељно санирано

Министарки Михајловић додељена 
повеља општине Мали Зворник на 
име залагања за интересе грађана 

Малог Зворника

саобраћаја и инфраструктуре 
Зорана Михајловић, како би се 
уверила у резултат изведених 
радова�
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У оквиру обнове најважнијих 
инфраструктурних објеката 

у општини Мали Зворник, коју 
спроводи Влада Републике 
Србије, у периоду од 2016� до 
2020� године, после 60 година 
од изградње хидроелектране 
„Зворник“, започета је и одвија 
се ревитализација постројења 
овог објекта, која има за 
циљ да продужи век трајања 
хидроелектране и повећа њене 
производне капацитете� 

Након ревитализације, 
укупна снага агрегата износиће 
125,6 мегавата, што је за 30 одсто 

више у односу на досадашњу 
инсталисану снагу, од 96 
мегавата� 

Очекивано повећање 
производње електричне енергије 
ХЕ „Зворник“ на годишњем 
нивоу износиће и до 15 одсто, 
зависно од хидролошких услова, 
или за око 70 милиона KWh� 

Вредност ревитализације је 
70 милиона евра, а финансира 
се зајмом који је потписан 
са немачком развојном KFW 
банком�

Ревитализација постројења продужиће животни век 
ХЕ „Зворник“ за нових 40 година

Реконструкција пруге од Доње Борине до железничке станице 
“Зворник” омогућила обнављање путничког железничког 

саобраћаја у општини Мали Зворник

У Малом Зворнику, током 
2016/2017� године, извршена 

је реконструкција дела пруге 
од Доње Борине до железничке 
станице “Зворник”, што је 
омогућило услове за повећање 
брзине кретања возова и поновно 

увођење путничког железничког 
саобраћаја у општини�

Путнички железнички 
саобраћај на прузи Шабац – 
Лозница – Брасина – Мали 
Зворник успостављен је децембра 
2018� године, после више од две 

деценије паузе, захваљујући 
завршетку реконструкције 
поменутог крака пруге�

Годину дана касније, предузеће 
“Србија воз“, увело је директну 
линију „Београд Центар - Мали 
Зворник”�
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Скупштина општине Мали 
Зворник је највиши орган 

власти у локалној заједници, 
који свој рад обавља у складу 
са Статутом општине� Чини 
је укупно 29 одборника� Од 
конституисања, 20� маја 2016� 
године, до јануара 2020� године, 
одржала је 33 седнице, од чега 
једну конститутивну и 32 редовне, 
на којима је, у оквиру 682 тачке 
дневног реда, донела 272 oдлуке 
и усвојила 62 извештаја, 198 
решења и 151 осталих питања� 
Председник Скупштине општине 
Мали Зворник Радован Тадић 
изјавио је да је задовољан радом 
локалног парламента, наводећи 
да у његовом функционисању 
нема проблема�

Према његовим речима, у 
протекле четири године, на 
седницама Скупштине, није било 
потребе за изрицањем опомена 
одборницима, нити било које 
друге мере по пословнику, јер 
су вербални дуели пристојни и 
протичу без инцидената�

Говорећи о најзначајнијим 
одлукама локалног парламента 
у протеклом четворогодишњем 
периоду, Тадић је истакао да, 
захваљујући одборницима 
Скупштине општине Мали 
Зворник, који су упутили 

закључак да се не 
укидају школе у 
Амајићу и Великој 
Реци, није донета 
одлука о мрежи 
јавних основних 
школа на подручју 
општине Мали 
Зворник и на тај 
начин је спречена 
промена статуса 
ОШ ‘’Никола 
Тесла’’ Велика 
Река и ОШ ‘’Милош Гајић’’ 
Амајић, које су биле предвиђене 
да се припоје ОШ ‘’Бранко 
Радичевић’’ Мали Зворник и да 
чине једну школу�

Од осталих важних одлука 
које је донела локална Скупштина 
у протекле четири године, Тадић 
је навео одлуку о покретању 

иницијативе за 
изградњу пијаце 
и плаже у месној 
заједници Центар 
и уређење парка и 
спомен обележја 
испред занатског 
центра, одлуку о 
додели субвенција 
п р и в а т н и м 
п р е д у з е т н и ц и м а 
и привредним 

друштвима за подстицај 
запошљавања теже запошљивих 
лица, одлуку о општим правилима 
кућног реда у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама 
на територији општине Мали 
Зворник, одлуку о утврђивању 
минималног износа издвајања 
за текуће и инвестиционо 
одржавање заједничких делова 
зграде и накнаде за рад принудно 
постављеног професионалног 
управника, одлуку о утврђивању 
урбанистичких зона обавезног 
инвестиционог одржавања и 

унапређења својстава зграде 
и зона обавезног одржавања 
спољног изгледа зграде, те одлуку 
о бесповратном суфинансирању 
активности на инвестиционом 
одржавању и унапређењу 
својстава зграде, поступку доделе 
средстава, проценту учешћа и 
условима под којим општине 
учествује у финансирању 
активности одржавања�

Издвојио је и одлуку о 
покретању иницијативе 
за чишћење и одржавање 
Зворничког и Радаљског језера, 
одлуку о усвајању акционог 
плана за укључивање грађана 
у процес доношења одлука о 
трошењу средстава прикупљених 
по основу пореза на имовину 
у општини Мали Зворник, за 
период од 2018� до 2021� године, 
правилник о субвенционисању 
цена комуналних услуга 
породици са тешко оболелим 
чланом у породици и породици 
са слепим или слабовидим 
чланом породице, одлуку о 
утврђивању назива улица у 
насељеним местима са подручја 
општине Мали Зворник и одлуку 
о додели бесповратних новчаних 
средстава младим брачним 
паровима, за куповину куће са 
окућницом на селу, на територији 
општине Мали Зворник�

Захваљујући стабилном функционисању локалне власти 
Скупштина општине Мали Зворник у протекле четири 

године донела 272 одлуке од значаја за грађане



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИКБИЛТЕН14 ЈУН 2020. ГОДИНЕ

У обнову и уређење локалне 
путне инфраструктуре 

у општини Мали Зворник у 
протекле четири уложено је 
360�286�000 динара� 

Овим средствима у месним 
заједницама на подручју општине 
асфалтирано је и бетонирано на 
десетине километара локалних 
путева и прилаза�

Осим грађевинских радова, 
средствима намењеним за 
изградњу локалних путева, 
општина је по први пут 

Комисија Владе Републике 
Србије одобрила је општини 

Мали Зворник да кроз пројекат 
јавно – приватног партнерства у 
наредне две године изгради 82 км 
путева на подручју општине� 

Према речима председника 
општине Мали Зворник Зорана 
Јевтића, то је више него значајно, 
ако се има у виду да је до сада 
на територији општине укупно 

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 

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 
оштећене услед јаких киша 
и поплава, чијом санацијом 
је уједно смањен ризик од 

У обнову локалних путева у општини Мали Зворник 
уложено 360.286.000 динара

Некатегорисани путеви у Малом Зворнику обновњени 
уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије

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�

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

изграђено око 60 км путева, од 
чега 40 км откако је на власти 
садашње руководство�

Он је објаснио да је, у складу са 
жељом општинског руководства 
да асфалт стигне до сваке куће 
у општини, првобитни план 
био да на овај начин у наредних 
неколико година буде изграђено 
између 100 и 150 км путева, али, 
будући да је јавно – приватно 
партнерство врста задуживања, 
надлежна комисија Владе 
Србије сугерисала је општини 
да коригује предлог�

Наводећи да општина има 
геодетске снимке свих парцела 
које жели да асфалтира, он 
је рекао да ће се локална 
самоуправа у наредном периоду 
потрудити да за деонице које 

не буду асфалтиране у оквиру 
ЈПП пронађе друге изворе 
финансирања и тако уреди што 
већи број путева на подручју 
општине�

Асфалт ће стићи до сваке куће на подручју општине 
Мали Зворник

По моделу јавно – приватног партнерства предвиђено асфалтирање 82 км путева
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После катастрофалних 
поплава у општини Мали 

Зворник 2014� године, као мера 
превенције, камене и армирано 
– бетонске преградне бране 
изграђене су на Борањској реци, 
Малој реци (Зверовића реци) и 
Великој Реци�

Ради спречавања плављења 
школског дворишта и игралишта, 
у месној заједници Велика Река, 
код основне школе, извршена 
је регулација речног корита, у 
дужини од око 120 метара, у шта 
је из општинског буџета 2017� 

године уложено 4,3 милиона 
динара� 

У Доњој Трешници, дуж пута у 
центру села, изграђени су канали 
за одвођење површинских вода, 
на име чега је утрошено око 2,5 
милиона динара�

У циљу превенције ризика од 
поплава и клизишта, локална 
самоуправа интензивно 
ради на припреми техничке 
документације за уређење 
свих речних корита у месним 
заједницама�

Изграђена инфраструктура за превенцију 
од поплава и других непогода

Kанцеларије за јавна улагања, 
издвајајући за те намене око 70 
милиона динара, док су подизање 
шестог моста, са 4,5 милиона 
динара, финансирали радници 
Народне банке Србије� Општина 
Мали Зворник у обнову мостова 
уложила је око 15�000�000 динара�

На подручју малозворничке 
општине у 2016� години 

обновљено је 6 мостова на 
бујичним рекама, порушених 

у поплавама 2014� године� 
Изградњу 5 мостова омогућила 
је Влада Републике Србије, преко 

Средствима Републике Србије у Малом Зворнику обновљено 5 
мостова на рекама порушених у поплавама

Обнову моста на реци Равнаји омогућили запослени у Народној 
банци Србије

Радови на обнови регионалног 
путног правца Мали 

Зворник - Крупањ на територији 
крупањске општине прилично 
су одмакли, а како би могли да 
буду настављени на територији 
Малог Зворника неопходно је 
да локална самоуправа приведе 
крају израду Плана детаљне 
регулације за изградњу 6 мостова 
на реци Црни Радаљ и документ 
верификује на седници локалног 
парламента�

Недавно је завршен рани јавни 
увид овог документа, а следећи 
корак је стављање Плана на јавни 
увид, у оквиру којег ће правна 
лица и грађани моћи да се изјасне 
о предлогу Плана�

Наведене процедуре могле би 
да буду окончане за око 3 месеца, 
након чега ће уследити радови на 
обнови регионалног пута кроз 
општину Мали Зворник�

У оквиру обнове регионалног 
пута Мали Зворник – Радаљ – 
Шарена Буква – Крупањ, коју 
реализује Влада Републике 
Србије, преко Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, мостови на 
реци Црни Радаљ биће грађени 
на сваком укрштању реке и 
пута, на укупно 6 локација, по 
најсавременијим грађевинским 
стандардима�

У току обнова 
регионалног пута 
Мали Зворник – 

Крупањ 
На реци Црни Радаљ у склопу 

реконструкције саобраћајнице 
биће изграђено 6 мостова
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Куповином земљишта, 
општина Мали Зворник, 

у периоду од 2017� до 2019� 
године, увећала је површину 
индустријске зоне у Доњем 
Насељу, са неколико десетина 
ари, на око 6 хектара� 

С циљем оживљавања локалне 
привреде, у намери да привуче 
инвеститоре, обезбеђујући 
им одговарајуће услове за 
рад, локална самоуправа, у 
оквиру проширења и опремања 
поменутог простора, прибавила 
је у својину и 8000 м2 пословног 
простора�

У откуп, уређење и опремање 

плаца, те куповину и реновирање 
пословног објекта, уз подршку 
Републике Србије, уложено је 
више од 150�000�000 динара�

Радови на уређењу 
индустријске зоне у Доњем 
Насељу обухватали су равнање 

и ограђивање терена, 
асфалтирање приступне 
саобраћајнице, те 
изградњу одговарајуће 
трафо станице�

Део простора, на 
површини од око 3 
хектара, уређен је према 
потребама инвеститора 
из Турске, компаније 
„ My d e n i m 
t e k s t i l “ , 

са седиштем у 
Истамбулу, која је 
са општином Мали 
Зворник, 2018� 
године, потписала 
М е м о р а н д у м 
о сарадњи на 
покретању фабрике за 
производњу текстила 
у Малом Зворнику�

 У оквиру адаптације дела 
индустријске зоне предвиђеног за 
рад фабрике текстила, изграђена 
је производна хала, са простором 
за шивење, пеглање, паковање и 
презентацију производа�

Саграђене су и канцеларије 
за рад менаџмента, мокри 
чворови, магацински простор и 
котларница, која ће обезбеђивати 
грејање свих објеката у кругу 
фабрике, као и паркинг простор, 
са 250 паркинг места�

Уређени простор општина 
Мали Зворник инвеститору је 
дала у закуп, на 25 година�

Индустријска зона Доње Насеље спремна за 
инвестититоре

У проширење и опремање простора уложено више од 150.000.000 динара
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У предузећу ће у старту бити 
запослено 100 радника, 

различитог нивоа образовања, 
док ће преосталих 200 радника, 
предвиђених за запослење у 
првој фази, бити ангажовано у 
наредне две године�

За потребе рада фабрике, 
компанија „Mydenim tekstil“ у 
погону ће поставити око 250 
различитих машина�

Плац са фабричким халама 
инвеститор је добио на 
коришћење уз плаћање месечне 
ренте, у износу од 1000 евра, и 
обавезу да у наредне две године 

запосли 300 радника�
Потписивању уговора о 

давању у закуп плаца и пословног 
простора у индустријској 
зони у Доњем Насељу, који је 
општина Мали Зворник, уз 
подршку Републике Србије, 
претходно откупила и уредила, 
према потребама инвеститора, 
присуствовали су представници 
општинског руководства, на 
челу са председником општине 
Зораном Јевтићем, директорка 
Сектора предузетништва 
Привредне коморе Србије 
Бранислава Симанић, 
представници инвеститора из 
Турске, компаније „Mydenim 

tekstil“, заступник 
предузећа Берат 
Ишашир и његов 
сарадник Стеван 
Вишњић, као и 
п р е д с т а в н и ц и 
к о м п а н и ј е 
„ L a r m a t e k s ” 
из Денизлија, 
код Измира, 
која ће бити 
партнер фабрици 
„Maydenim” doo Мали Зворник�

 П р е д с е д н и к 
малозворничке општине Зоран 
Јевтић рекао је овом приликом 

да је потписивање уговора о 
издавању пословног простора 
компанији из Турске, да у њему 
отвори фабрику текстила и у 
наредне две године запосли 
300 радника, важан догађај за 
општину Мали Зворник 
и све њене грађане, 
те да представља 
почетак прве значајне 
инвестиције у општини 
у последњих 50 година�

 Као важну 
новину, он је навео да су 
инвеститори вољни да у 
оквиру фабрике уреде 
обданиште за децу 
запослених, у којем би 

малишани могли да бораве док 
су родитељи на послу, истакавши 
да је сигуран да ће та могућност 
веома обрадовати будуће 
раднике, посебно запослене 

мајке, које се на тај начин неће 
раздвајати превише од своје деце, 
односно моћи ће да буду близу 
њих, да их у обданишту оставе 
и у кратком року преузму, по 
завршетку радног времена� 

Фабрика текстила у Малом Зворнику у старту ће 
запослити 100 радника

У Малом Зворнику у току су активности на отварању фабрике текстила, коју, уз подршку 
Републике Србије и локалне самоуправе, покреће компанија „Mydenim tekstil“ из Истамбула
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помогла уступањем 
пословног простора 
инвеститору под 
повољним условима 
и кроз програм 
субвенција за 
з а п о ш љ а в а њ е 
радника, давањем 
п о с л о д а в ц у 
200�000 динара по 
н о в о о т в о р е н о м 
радном месту�

На почетку рада 
погон у Брасини имао је 15 
радника, а за око 6 месеци број 

запослених у њему износиће око 
40�

У Брасини, уз подршку општине Мали Зворник, покренута 
производња ПВЦ столарије!

У објекту некадашњег погона 
„Кончара“ у Брасини, од 

марта 2018� године, под именом 
„Bauwin Decor“, послује фабрика 
за производњу ПВЦ столарије, 
власништво интернационалне 
компаније „Yavuz“�

Долазак ове фирме у 
Мали Зворник и покретање 
производње иницирала је и 
подржала локална самоуправа, 
у склопу мера за оживљавање 
привредне активности и веће 
запошљавање�

Покретање погона општина је 

Око 750 радника одазвало се на разговор 
за посао у фабрици текстила у Малом 

Зворнику

У  реновираном простору 
будуће фабрике за 

производњу текстила у Малом 
Зворнику, током септембра и 
октобра 2019� године, компанија 
„Mydenim tekstil“ , у сарадњи 
са локалном самоуправом 
и Националном службом за 
запошљавање, организовала 
је интервјуисање лица 

Отварање фабрике локална самоуправа помогла уступањем простора за рад и субвенцијама 
за запошљавање радника

заинтересованих за рад у погону�
На разговоре за посао, који 

су, током два месеца, одржавани 
више пута недељно, у одређеним 
терминима, одазвало се око 750 
радника, вољних да се запосле у 
овој компанији�

Била је то прилика за 
међусобно упознавање 
послодавца и потенцијалних 

радника и сагледавање услова, 
очекивања и могућности са обе 
стране� 

Фирма „Mydenim tekstil“, 
у малозворничком погону за 
производњу текстила, имаће 
потребу да, осим радника у 
производњи, са средњом и 
нижом стручном спремом, 
запосли и високообразовани 
кадар, не само текстилне струке, 
већ и технологе, економисте и 
друга факултетски образована 
лица�
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Отварање нових радних 
места локална самоуправа 

у Малом Зворнику подстиче 
дајући послодавцима субвенције 
у износу од 200�000 динара по 
запосленом� На овај начин у 
протекле четири године посао 
је добило 160 радника, на име 
чега је из општинског буџета 
издвојено 32�000�000 динара�

У циљу оснаживања 
женског иновационог 

предузетништва, општина 
Мали Зворник у 2018� години 
привредницама са територије 
општине доделила је 2�340�000,00 
динара бесповратних средстава, 
за реализацију поднетих 
пројектних предлога�

Наведена средства добијена 
су од Kабинета министра без 
портфеља у Влади Републике 
Србије Ненада Поповића, 
задуженог за иновације и 

технолошки развој, а додељена 
су путем конкурса, за унапређење 
технолошких процеса 
производње�

Право да конкуришу имале 
су регистроване предузетнице, 

односно жене које су на своје 
име имале регистрован било који 
привредни облик�

Осим преко наведеног 
програма, општина Мали Зворник 
предузетништво и запошљавање 
становништва, посебно жена, 
подстиче и спровођењем мере 
самозапошљавања, у оквиру 
које додељује субвенције од 
200�000 динара по новоотвореној 
предузетничкој радњи�

Подршка развоју женског предузетништва

На име субвенција за запошљавање радника општина Мали 
Зворник од 2016. до 2020. године издвојила 32.000.000 динара за 

отварање 160 радних места

Како би помогла у 
запошљавању, окупљајући на 

једном месту тражиоце запослења 
и послодавце, општина Мали 
Зворник, у оквиру реализације 
Акционог плана запошљавања 
2017� године, организовала је 
Сајам запошљавања�

Малозворнички Сајам 
запошљавања доласком на 
манифестацију подржао је 
државни секретар Министарства 
за државну управу и локалну 
самоуправу (МДУЛС) Бојан 
Стевић� 

Сајам запошљавања одржан у организацији 
локалне самоуправе

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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У циљу очувања постојећих 
радних места и стварања 

услова за нова запошљавања у 
области експлоатације рудних 
богатстава у општини, локална 
самоуправа у Малом Зворнику, 
почетком 2018� године, откупила 
је од предузећа „Србијашуме“ 
земљиште од око 80 хектара, на 
којем приватизовано предузеће 
„Равнаја“ Мали Зворник већ 
дуги низ година 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 
самоуправа 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 законским 
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 стала у заштиту радника Равнаје

Експлоатација кречњака могућа уз задржавање запослених 
и обавезно плаћање рудне ренте

Општина Мали Зворник 
годишње пошуми у просеку 

око 40 хектара приватних парцела 
на својој територији, по моделу 
«1000 садница по хектару»� 
Куповину садног материјала и 
израду пројекта пошумљавања 
финансира средствима из 
локалног буџета, при чему је 
читава процедура за власнике 
парцела бесплатна�

Површина која ће бити 

пошумљена, врста и број 
набављених садница 
зависи од интересовања 
грађана, али и од 
могућности на терену�

Најчешће су то саднице 
багрема, храста, липе, јер 
су у питању врсте које 
се лако и брзо примају 
и не захтевају примену 
посебних мера� 

Набавком садница локална самоуправа омогућава бесплатно 
пошумљавање приватних парцела 
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Набављену опрему, која треба 
да унапреди пољопривредну 
производњу и олакша рад у овој 
области, општина суфинансира 
у износу од 60 до 70 посто 
вредности купљене робе, а 
повраћај средстава врши на 
основу приложених рачуна�

Најнижи предвиђени износ 
накнаде је 200�000 динара, а 
највиши 800�000 динара�

Уз повраћај 70 посто 
уложених средстава, општина 
финансира и осигурање усева, 

плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња� 

Кредите грађана намењене 
за пољопривреду локална 
самоуправа суфинансира кроз 
плаћање ефективне камате, 
захваљујући чему су такви 
практично бескаматни за 
кориснике�

За субвенције у пољопривреди општина годишње издваја 
16.000.000 динара

За суфинансирање куповине 
опреме, машина, алата и 

сличне набавке у пољопривреди 
општина Мали Зворник годишње 
издваја 16�000�000 динара, путем 
субвенција, које додељује на 
јавном конкурсу�

Локална самоуправа кроз 
субвенције у пољопривреди 
подржава набавку у различитим 
секторима пољопривредне 
производње, као и у области 
пчеларства и бављења сеоским 
туризмом�

квалитета тла и приноса на 
усевима� 

За регистрована 
пољопривредна газдинства, на 
којима је, контролом плодности 
земљишта, утврђена потреба 
за калцизацијом земљишта, 
обезбеђено је укупно 275,6 тона 
калка�

Општина Мали Зворник 
пољопривредним газдинствима 

обезбедила материјал за побољшање 
квалитета земљишта

У месним заједницама на 
подручју општине Мали 

Зворник током јула 2019� 
године вршена је испорука 
калка пољопривредницима, 
материјала за поправку бонитета 
киселих земљишта, који је 
локална самоуправа набавила уз 
финансијску подршку Републике 
Србије, ради побољшања 

Новом Саду, чиме им обезбеђује 
континуирано праћење 
иновација у пољопривреди�

На овај начин у протекле 
четири одлазак на Новосадски 

Бесплатне посете Сајму пољопривреде у 
Новом Саду за пољопривреднике

За пољопривреднике са 
подручја општине локална 

самоуправа у Малом Зворнику 
организује редовне бесплатне 
посете Сајму пољопривреде у 

сајам обезбеђен је за око 300 
пољопривредника са подручја 
општине� 
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Изградњом мање црпне 
станице у Доњој Борини 

и 1250 метара припадајућег 
цевовода, за препумпавање воде 
са градског изворишта „Шипад“ 
на резервоар „Гај“, општина Мали 
Зворник, током 2017� године, за 40 
домаћинстава у другој висинској 
зони овог села, решила је проблем 
недостатка пијаће воде, настао 
као последица мајских поплава 
2014� године�

У наведене радове локална 
самоуправа уложила је 7,5 
милиона динара�

Следеће године, у оквиру 
друге фазе обнове водовода 
у Доњој Борини, у коју је из 
општинског буџета уложено 
нових 10�000�000 динара, 
уследила је израда пројектно 
– техничке документације за 
уређење дела водоводне линије 
Гај-Kлисар-Дунавац у Доњој 
Борини и Гај-Kаменица у Брасини 
и реконструкција деонице 
Гај-Kлисар-Дунавац, чиме је 
омогућено уредно снабдевање 
за преостале кориснике у другој 
висинској зони села�

 Потисни цевовод „Гај – 
Каменица“, у дужини од 1830 
метара, саниран је крајем 2019� 
године, уз изградњу црпне 
станице „Гај – Брасина“� 

Радови у завршној фази 
реконструкције водовода у 
месним заједницама Брасина 
и Доња Борина коштали 
су 12�500�000 динара, а 
захвљујући њима квалитетно 
водоснабдевање обезбеђено је за 
још око 100 корисника�

Побољшано водоснабдевање у месним заједницама Доња 
Борина и Брасина

У реконструкцију водовода локална самоуправа уложила око 30.000.000 динара
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У селу Доња Трешница, у 
протекле четири године, 

општина Мали Зворник 
изградила је нови водоводни 
систем, који ће омогућити боље 

водоснабдевање у неколико 
месних заједница� 

На нови водовод, чији 
капацитет изворишта износи 
6 l/s, биће прикључено око 80 
домаћинстава у Доњој Трешници 
и око 30 домаћинстава у Амајићу, 
а бенефит ће осетити и корисници 
у селу Цулине, где лети често 

долази до дефицита воде� 
У капитални пројекат обнове 

водовода у Доњој Трешници 
локална самоуправа, у периоду 
од 2016� до 2020� године, уложила 

је око 80�000�000 динара�
У оквиру новог 

водоводног система, 
изграђен је резервоар за 
воду, запремине 250 м3, 
који је са извориштем 
повезан одговарајућим 
потисно - повратним 
цевоводом, у дужини 
од по 160 м�

Постављено је и 8 
километара примарног 
цевовода и изграђена 

мрежа ниског напона�

Мост на реци Борањи, у 
месној заједници Доња 

Трешница, обновљен је крајем 
2019� године�

На месту некадашњег 
бетонског прелаза, оштећеног 
приликом минирања у 

оближњем каменелому и честих 
поплава, саграђен је нов, по 
димензијама, знатно већи објекат 
од првобитног� 

Новосаграђени мост, 
са коловозом у две траке и 
тротоаром за пешаке са обе 

стране, дугачак 
је 9,5 метара 
и широк 7,5 
метара� 

У односу 
на првобитни 
објекат, који је у 
основи служио 
као пропуст за 
воду, нови мост 
је око три пута 

дужи, знатно шири и, што је 
најважније, безбедан за прелаз 
возила и пешака�

Мост је изградило предузеће 
„Стобекс“ из Лознице, које, 
недалеко од њега, у овом селу 
експлоатише кречњак�

Изградњом водовода у Доњој Трешници створени услови за 
побољшање водоснабдевања у неколико месних заједница

У радове из буџета општине уложено око 80.000.000 динара

Обновљен мост на Борањској реци у Доњој Трешници
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Општина Мали Зворник 
побољшаће водоснабдевање 

у селима Цулине и Велика Река�
У том циљу у овим месним 

заједницама предвиђена је 
изградња 8,5 км примарног 
водовода�

Пројектовање предвиђене 
трасе завршено је током 2018� 
године�

Припрему пројектно – 
техничке документације, већим 
делом, финансирала је Република 
Србија, која је за ту намену, 
преко Сектора за инвестиције 

Министарства привреде, 
определила 2�295�000 динара, док 
је преостали износ, од 255�000 
динара, обезбедила локална 
самоуправа из сопственог буџета�

Изградњом водовода 
Цулине - Велика Река биће 
решен дугогодишњи проблем 
недостатка воде у овим селима у 
летњем периоду�

Завршено пројектовање водовода Цулине – Велика Река 

Припрему пројектно – техничке документације Република Србија подржала са око 2,3 
милиона динара

Општина Мали Зворник 
израдила је Студију о 

изградњи водовода у другој 
висинској зони у Радаљу, чиме 
је покренута процедура уређења 
водоводног система у том селу�

Следећи корак је 
припрема неопходне планске 
документације и техничких 
пројеката за изградњу 

предвиђених објеката�
У оквиру уређења водовода у 

другој висинској зони у Радаљу 
планирана је изградња црпне 
станице, резервоара за воду 
и одговарајућег цевовода, у 
дужини од око 15 километара�

С обзиром да у Радаљу 
постоји потреба за побољшањем 
водоснабдевања и у трећој 

висинској зони, Скупштина 
општине Мали Зворник, 
упоредо са доношењем одлуке о 
изради планске документације 
за изградњу водоводне мреже 
у другој зони, покренуће 
иницијативу за уређење водовода 
у трећој висинској зони у овом 
селу�

Покренута процедура за уређење водовода у другој 
висинској зони у Радаљу

Предвиђена изградња црпне станице, резервоара за воду и 15 км цевовода

Побољшању водоснабдевања 
у општини Мали Зворник 

значајно је допринела обнова 
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 овом пројекту 
локлане самоуправе, мештани 
дела улице Вука Kараџића у 
Малом Зворнику, као бенефит, 
добили су уредно водоснабдевање 
и одговарајући притисак воде у 

цевима, у ситуацијама у којима 
би раније, услед квара, трпели 
дефицит воде�

Санирано пола километра цевовода на водоводној мрежи код 
Старог моста оштећеног у мајским полавама 2014. године
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Унапређење рада црпне 
станице на изворишту 

„Kопани бунар“ и резервоара 
прве и друге висинске зоне 
„Виле“ представља капиталне 
субвенције општине Мали 
Зворник у 2017� години�

У склопу инвестиције, вредне 
7,5 милиона динара, извршена 
је замена дотрајалих електро 
инсталација у објектима, те 
набавка и уградња 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�

 Орема у наведеним објектима 
није мењана више од 30 година, 
тачније од инсталирања 80-их 
година прошлог века�

Електро инсталације на изворишту „Kопани бунар“ у Малом 
Зворнику и резервоара прве и друге висинске зоне „Виле“ 

замењене после 30 година употребе
У обнову уложено 7,5 милиона динара 

Нову камион - цистерну, 
вредну 10 милиона динара, 

општина Мали Зворник набавила 
је у марту 2018� године за 
снабдевање у случају несташице 
воде�

Возило је одмах 
предато на коришћење 
Јавном комуналном 
предузећу „Дрина“, 
које је до тада, дуги 
низ година, имало 
само једну цистерну, 
стару неколико 
деценија и коју је, осим 
за водоснабдевање, 
користило за прање 

улица и друге потребе�
Нова цистерна има запремину 

10 м3� Резервоар је од нерђајућег 
челика, тзв� прохрома, који јој 
гарантује дуговечност употребе� 
Шасија је савремена�

Набавком цистерне обезбеђени услови за снабдевање у 
случају несташице воде
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Ради остваривања ефикасног 
интегрисаног управљања 

водоводним и канализационим 
системом на подручју општине 
Мали Зворник, локална 
самоуправа финансирала 
је припрему техничке 
документације за израду регистра 
водоводне и канализацоне мреже 
по улицама у општини Мали 

Зворник, са информацијама о 
стању целокупног система�

Документ садржи и 
анализу постојеће водоводне и 
канализационе мреже, на основу 
које ће локална самоуправа 
планирати неопходне 
реконструкције појединих 
делова мреже�

Модерна апликација, 

заснована на подацима у 
Географском информационом 
систему (ГИС), пружиће 
могућност сталног увида у стање 
водоводног система, даљинско 
идентификовање кварова на 
мрежи, што ће, уз брзо реаговање 
на терену, као крајњи резултат 
имати спречавање непотребних 
губитака воде�

Припремљена техничка документација за израду регистра 
водоводне и канализацоне мреже у општини Мали Зворник

Уз помоћ модерне апликације биће омогућен стални надзор водоводног система, 
даљинско идентификовање кварова на мрежи и спречавање губитака воде

Ради спречавања директног 
изливања канализације 

у водотокове и на отворене 
површине, општина Мали 
Зворник, током 2017� и 2018� 
године, у месној заједници Сакар 
изградила је два постројења за 
пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ), чиме су задовољене 

потребе овог насеља у погледу 
услова за третман фекалне 
канализације�

У прављење ових објеката 
уложено је око 18�000�000 динара�

Новоизграђени објекти 
прикључени су на електромрежу 
и у њих ће најпре бити уведена 
канализација из засеока Дуге 

Њиве, које за сада једино 
у селу има канализациону 
мрежу�

Постројење за 
пречишћавање отпадних 
вода локална самоуправа 
изградила је и у Доњем 
Насељу, за сакупљање 
отпадних вода из Церске 
и Првомајске улице, за 
шта је из локалног буџета 

у првој фази радова издвојено 
око 9�000�000 динара�

У наставак изградње овог 
постројења у текућој години 
уложено је нових 12�000�000 
динара�

Градња система за 
пречишћавање отпадних вода 
предвиђена је и у осталим 
месним заједницама на подручју 
општине�

У Сакару и Доњем Насељу изграђена постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ)

Градња пречистача предвиђена и у осталим месним заједницама

Након изградње постројења 
за пречишћвање отпадних 

вода у месним заједницама 
Сакар и Доње Насеље, општина 
Мали Зворник намерава да 
у свим деловима општине 
сагради пречистаче и обезбеди 
одговарајући третман отпадних 
вода, спречавајући њихово 
директно изливање на отворене 

површине, у реке и потоке и тако 
заштити животну средину�

Као основ за даљи рад на 
побољшању третмана отпадних 
вода, општина Мали Зворник 
израдила је Студију постојећег 
стања канализационог система у 
месним заједницама на подручју 
општине�

Документ сагледава актуелну 

ситуацију у овој области и нуди 
могућа решења за унапређење 
стања, кроз проширење 
постојеће канализационе мреже 
и изградњу нове канализационе 
инфраструктуре, укључујући и 
изградњу пречистача фекалне 
канализације�

Документ је платформа за даљи рад на побољшању канализационе мреже и изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних вода 

Креирана Студија постојећег стања канализационог система
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На подручју општине Мали 
Зворник у протеклих 

неколико година значајно су 
побољшани услови за одлагање, 
сакупљање и одвоз смећа� Крајем 
2016� године, локална самоуправа, 
преко ЈКП „Дрина“, средствима из 
општинског буџета, набавила је 
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 купљена нова 
опрема за комунално предузеће, 
мини камион за прикупљање 
смећа и 50 контејнера�

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

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 
допринела је стварању бољих 
услова за одлагање отпада и 
утицала на подизање свести 
грађана о важности очувања 
животне средине и хигијене на 
јавним местима�

Побољшани услови за сакупљање отпада у месним заједницама 

Уз подршку Владе Јапана набављен камион за прикупљање 
смећа и 50 нових контејнера

Нову комбиновану 
грађевинску машину 

СКИП општина Мали Зворник 
набавила је за Јавно комунално 
предузеће „Дрина“ крајем 2016� 
године и тиме у великој мери 

олакшала рад на одржавању 
локалних путева и друге сличне 
грађевинске послове у општини� 

За куповину савременог 
ровокопача са утоваривачем, 
вредног 8,5 милиона динара, из 
општинског буџета издвојено је 
3 милиона динара, док је остатак 
потребних средстава обезбеђен 
из кредита� 

Набавком СКИП машине 
решен је вишегодишњи проблем, 
везан за недостатак адекватне 
механизације у области 
комуналне делатности�

СКИП машина има 
вишеструку употребу и 
представља механизацију која 
је општини и комуналном 
предузећу била преко потребна�

Општина Мали Зворник омогућила набавку нове скип машине за комунално предузеће

Недостатак адекватног 
смештаја за припаднике 

Ватрогасно - спасилачке јединице 
општина Мали Зворник решила 
је изградњом Ватрогасног дома 
2016� године�

За смештај запослених и 
опреме изграђен је потпуно нов 
објекат, у Дринској улици, на 

месту некадашњег ловачког и 
ватрогасног дома�

У изградњу Ватрогасног дома 
локална самоуправа уложила 
је око 8 милиона динара, а 
одговарајући смештај умногоме 
је допринео бољој спремности 
и ефикаснијем деловању 
Ватрогасно - спасилачке јединице 

у ванредним ситуацијама�

Изградњом Ватрогасног дома побољшани услови за смештај Ватрогасно - спасилачке јединице
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У селима на подручју 
малозворничке општине, у 

протекле четири године, мрежа 
ниског напона обновљена је на 
већини деоница на којима је 
постојећа инфраструктура за 
пренос електричне енергије у 
лошем стању�

Захваљујући томе снабдевање 
струјом у свим деловима 
општине Мали Зворник знатно 
је побољшано�

Обновљено је на десетине 
километара електро водова, при 
чему је уграђено око 500 нових 
бетонских стубова�

Радови нису прекидани ни 
за време ванредног стања, које 
је у Републици Србији било 
на снази од половине марта до 

почетка маја, због епидемије 
вируса Корона�

У овом периоду радови на 
обнови нисконапонске мреже 

обављени су на објектима у 
Брасини, Доњој Борини, Радаљу, 
Цулинама и Великој Реци�

Обнова нисконапонске мреже 
у општини Мали Зворник 
договорена је у јесен 2017� 
године, у Лозници, на састанку 
председника Републике Србије 
Александра Вучића и чланова 
Владе Србије са председницима 
општина Мачванског округа, 
приликом разговора о потребама 
и проблемима општина у 
Подрињу и могућностима 
њиховог ефикасног решавања�

Ревитализована мрежа ниског напона на подручју општине 
Мали Зворник

Радови извођени и за време ванредног стања током епидемије вируса Корона
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Реконструкција јавног 
осветљења у општини 

Мали Зворник, која је почела 
половином марта текуће године, 
постављањем ЛЕД расвете у 
Брасини, настављена је током маја 
радовима у месним заједницама 
Сакар и Доња Борина� 

Штедљиво ЛЕД осветљење 
локална самоуправа, кроз 
пројекат јавно – приватног 
партнерства, у текућој години, 
поставиће поред државног пута 
у свим насељима на подручју 
малозворничке општине, 
при чему ће све постојеће 
старе и неефикасне светиљке 
бити замењене новим ЛЕД 

сијалицама са ефикаснијим 
карактеристикама�

У складу са уговором 
склопљеним у поступку јавне 
набавке, реконструкција јавног 
осветљења биће урађена најпре 
у сеоским месним заједницама, 
дуж државне саобраћајнице од 

Брасине до Велике Реке, док ће 
реконструкција расвете у месним 
заједницама Центар и Доње 
Насеље, такође дуж државног 
пута, бити обављена у следећој 
фази, у оквиру нове јавне набавке, 
која је у току�

Реконструкција јавног 
осветљења поред државног 
пута омогућиће расвету која 
ће бити активна током ноћи, 
уз рационалније коришћење 
електричне енергије и уштеду 
приликом потрошње�

Уговорена вредност 
поменутих радова износи око 
5,5 милиона динара, са ПДВ-
ом, док је вредност нове јавне 
набавке 12�000�000 динара�

Почела уградња ЛЕД расвете у општини Мали Зворник

Штедљиво осветљење биће постављено поред државног пута у свим насељима на 
подручју општине 
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У Малом Зворнику, до 
краја 2021� године, 

предвиђена је изградња 
топлане на биомасу, која 
ће грађанима омогућити 
квалитетно целодневно 
грејање, по повољној цени� 
Инвестицију вредну 2,5 
милиона евра, локална 
самоуправа реализоваће 
уз подршку Републике 
Србије, средствима 
обезбеђеним из кредита�

Општина Мали Зворник 
једна је од десет изабраних 
локалних заједница у Србији у 
којима ће Влада Србије, преко 
Министарства енергетике, 
подржати овај капитални 
пројекат, уговорен путем 

Споразума о зајму и донацијама 
са Немачком развојном банком 
(KfW) и Владом Швајцарске�

Постојећа котларница је 
стара и капацитетом одавно не 
задовољава потребе корисника, 
због чега је изградња топлане, 
уз реконструкцију комплетног 

топловода, приоритетни 
посао, који ће грађанима 
пружити максималан 
квалитет, уштеду енергије, 
новца и јефтинију услугу�

Једна од важних предности 
овог пројекта огледа се у томе 
што ће енергент за топлану 
на дрвну сечку обезбеђивати 
локалне пилане, па ће 
новац издвојен за грејање 
убудуће остајати у локалној 
заједници�

Општина Мали Зворник 
тренутно најскупље у Србији 
плаћа гас који користи за грејање, 
јер га добија преко гасовода који 
прелази у Републику Српску�

Мали Зворник добија топлану на биомасу, вредну 2,5 
милиона евра

Реализацију капиталног пројекта омогућиће Република Србија путем кредита

План развоја општине Мали 
Зворник од 2020� до 2027� 

године, којим су прецизно 
дефинисане потребе локалне 
заједнице и правци развоја у 
којима је пожељно усмеравати 
будуће инвестиције, израђен је 
крајем 2019� године�

Плод је вишемесечног 
заједничког труда општине, 
локалних институција, установа 
и грађана, а креиран је уз 
стручну помоћ експерата Сталне 

конференције 
градова и 
општина и 
УНДП-а�

К о н ц е п т 
развоја општине 
Мали Зворник, 
од 2020� до 
2027� године, 
заснива се на 
циљевима који 
треба да допринесу побољшању 
квалитета живота, кроз 

отварање нових радних 
места и даљег смањења стопе 
незапослености, стварању 
могућности за нова улагања 
и инвестиције, повезивању 
општине са другим 
општинама, градовима 
и државама у региону, 
уз праћење модерних 
технолошких достигнућа и 

примера добре праксе развијених 
земаља�

Одрживи туризам, где се 
нарочито води брига о очувању 
животне средине и природних 
ресурса, препознат је као једна од 
области са највише капацитета и 
могућности да појача и оснажи 
целокупну привредну активност 
на локалу, односно подстакне 
делатности у свим осталим 
сферама развоја локалне 
заједнице�

Мали Зворник међу пет општина у Србији које су прве 
креирале локални седмогодишњи план развоја 
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На иницијативу одборничке 
групе Српске напредне 

странке, Скупштина општине 
Мали Зворник, почетком текуће 
године, покренула је процедуре 
за уређење ужег центра Малог 
Зворника� 

У оквиру уређења 
поменутог простора, 
предвиђена је изградња 
пијаце и уређење 
плаже на реци Дрини, 
као и парка и спомен 
обележја испред 
занатског центра�

Саопштено је 
да ће ради тога 
локална самоуправа 
приступити изради 
појединачних урбанистичких 
планова за сваки од поменутих 
објеката�

Суграђани су до 10� марта 

могли општини да достављају 
своје идеје и предлоге за уређење 
и тако учествују и помогну у 
креирању будућег изгледа центра 
Малог Зворника�

Покренуте процедуре за уређење центра Малог Зворника

Табле са натписима које 
посетиоце обавештавају о 

туристичким локалитетима на 
територији Малог Зворника 
истакнуте су на више локација 
на подручју општине, током 
октобра 2019� године� Туристичка 
сигнализација постављена је 
видно, поред саобраћајница и 
туристе прецизно усмерава ка 
објектима које могу да посете�

Израда туристичке 
сигнализације у Малом Зворнику 
коштала је око 3 милиона динара, 
а обављена је у оквиру пројекта 
који Министарство трговине 
и туризма Републике Србије 

спроводи у сарадњи 
са Туристичком 
организацијом регије 
Западна Србија из 
Ужица и предузећем 
„Путеви Србије“, које је 
извођач радова�

О б е л е ж а в а њ е 
а р х е о л о ш к о г 
локалитета „Орловине“ 
биће обављено 
накнадно, када буде 
завршено његово 
уређење и буде спреман 
за посетиоце�

П о с т а в љ а њ е 
т у р и с т и ч к е 
сигнализације у Малом 
Зворнику обављено је 
по први пут и веома 
је значајно за развој 
туризма ове општине, 
посебно транзитног�

Мали Зворник добио туристичку сигнализацију
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Општина Мали Зворник 
покренула је низ процедура 

и активности за планско уређење 
Радаљске Бање, с циљем да 
омогући њен даљи развој и 
створи услове да у будућности и 
званично добије статус бање�

Део планских докумената је 
завршен и они јасно показују 
могућности развоја Бање Радаљ 
као модерног лечилишта и 
туристичког места�

Локална самоуправа 
финансирала је најпре израду 
Елабората анализе потенцијала 
Бање Радаљ, који је дао јасну 
слику природних услова у 

Радаљској Бањи и активности 
које је неопходно предузети, како 
би били стављени у функцију 
њеног развоја� 

Израђен је и План развоја 
туризма Радаљске Бање, којим је 
предвиђена изградња мноштва 
објеката који би јој дали одлике 
савременог туристичког 
места, као што је модеран 
рехабилитациони центар, 
визиторски центар и бањски 
парк, уз повећање и побољшање 
смештајних капацитета 
у хотелима и приватним 
апартманима�

Предвиђена је и изградња 
рибарског села, омладинског 
села, ауто кампа, са 
пратећом инфраструктуром, 
ресторана, паркинга и 
других садржаја, који би 
је учинили примамљивом 
туристима� 

Урађен је и План детаљне 
регулације „Радаљска Бања“, 

као основ свих даљих активности 
везаних за развој и уређење бање�

 Бања Радаљ од давнина и 
надалеко позната је по изворима 
лековитих термоминералних 
вода, погодних за превенцију 
и лечење реуматских, очних и 
других обољења�

Археолошки локалитет 
„Орловине“ на истоименом 

брду у Малом Зворнику, на којем 
су у протеклих неколико година 
пронађени остаци утврђења 

из рановизантијског периода 
и раног средњег века, тачније 
остаци грађевина стари 1400, 
односно 1000 година, веома 
доприноси разноврсности 
локалне туристичке понуде 
и даје шансу за даљи развој и 

просперитет туризма у општини 
Мали Зворник�

Имајући то у виду, локална 
самоуправа омогућила 
је наставак археолошких 
истраживања на локалитету 
„Орловине“ и финансирала 
израду техничког пројекта 
конзервације налазишта� 

У том циљу, између 
осталог, предвиђено је 
и формирање музејске 
збирке, у оквиру које 
би били изложени 
предмети пронађени на 
локалитету, као и други 
експонати, који сведоче 
о богатом културно-
историјском наслеђу 
општине�

Ради обезбеђивања 

адекватног прилаза локалитету, 
на брду Орловине општина 
планира да изгради неопходну 
инфраструктуру и уреди пешачке 
стазе, са местима за одмор, као и 
прилазе видиковцима, са којих 
се пружа предиван поглед на 
Зворничко језеро и околину�

Припремљен пројекат заштите археолошког налазишта 
„Орловине“ и уређења локалитета у туристичке сврхе

Покренуто планско уређење Радаљске Бање 
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Општина Мали Зворник 
подржала је пројектну идеју 

чији је циљ да реку Дрину учини 
пловном од Саве до Каракаја у 
Зворнику (РС – БиХ) и трајно 
реши проблем поплава на овом 
подручју� 

Она је једна од потписница 
Меморандума о разумевању 
локалних заједница у доњем току 
Дрине, који је, у циљу реализације 
поменуте идеје, почетком марта 
ове године потписан и од стране 
града Лозница и општине 
Богатић у Србији, те градова 
Зворник и Бијељина у Републици 
Српској�

Пројектни предлог „Дрина 
пловна од Саве до Каракаја у 

Зворнику, покретач уређења 
водног режима у доњем току, 
развоја и интеграционих процеса 
Републике Српске и Републике 
Србије“ креирали су стручњаци 
Јавног предузећа „Воде Српске“ 
и Института за воде из Бијељине, 
док ће у разраду студије на ову 
тему бити укључен и Институт 
„Јарослав Черни“ из Београда�

 Носилац иницијативе је 
Душан Козић, представик 
Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Прво гасно 
друштво“ из Зворника, РС – БиХ �

Према речима председника 
општине Мали Зворник Зорана 
Јевтића, реализација наведеног 
пројектног предлога допринела 

би остваривању сложене циљне 
структуре, а главни очекивани 
ефекати тичу се заштите од вода 
и уређења водних режима�

Јевтић је појаснио да то 
подразумева заштиту од 
великих вода и од деградације 
пољопривредног и осталог 
земљишта, стабилизацију 
главног речног корита, уређење 
деградираних обала и простора у 
речној долини, као и одржавање 
речних корита, применом 
принципа одрживог управљања 
речним наносом�

Пројекат веома доприноси 
и јачању привредних и 
саобраћајних капацитета, 
достизању социјалних циљева 

развоја локалних заједница 
и читаве регије, као и јачању 
туристичких и свих осталих 
капацитета, што су, како је 
рекао, такође битни разлози 
због којих је општина Мали 
Зворник одлучила да подржи ову 
иницијативу�

Осим поменутих општина 
и градова, чији су челници 
подржали наведени пројектни 
предлог, интересовање за 
реализацију идеје изградње 
пловног пута на Дрини, од Саве до 
Каракаја у Зворнику (РС – БиХ), 
исказала је и фирма „Алумина“ 
из Каракаја�

Мали Зворник подржао иницијативу за изградњу 
пловног пута на Дрини

План генералне регулације 
„Дринско приобаље“, који 

је општина Мали Зворник 
донела у складу са препорукама 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије, омогућиће 
планско уређење обале 
Зворничког језера и даљи 
развој туризма у општини Мали 
Зворник�

Документ отвара врата 
решавању спорова нелегално 
изграђених објеката у приобаљу 

језера и доприноси спречавању 
таквих појава у овој атрактивној 
зони убудуће, као и утврђивању 
линије допирања поплавних 
таласа дуж језера�

Израђен План генералне регулације 
„Дринско приобаље“ за уређење обале 
Зворничког језера у туристичке сврхе
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Изабрани предлози пројеката за финансирање из 
стимулативног фонда Владе Швајцарске

Међу предвиђеним радовима је и изградња седам дечјих игралишта на подручју 
општине Мали Зворник

На основу спроведене анкете 
међу грађанима општине 

Мали Зворник и консултација 
са пројектним тимом донатора, 
изабрана су 4 предлога пројеката 
који испуњавају критеријуме за 
финансирање из стимулативног 
фонда Владе Швајцарске�

Из наградног фонда од 400�000 
швајцарских франака, који је 
општина Мали Зворник добила 
на име резултата остварених у 
реформи пореза на имовину, 
у наредних неколико месеци 
биће реализовани следећи 
пројекти: „Изградња седам 
дечјих игралишта на подручју 
општине Мали Зворник“, 
„Реконструкција и доградња 
објекта у Доњем Насељу у 
циљу проширења смештајних 
капацитета предшколске 
установе и обезбеђења простора 
за канцеларију месне заједнице“, 
„Доградња вишенаменске 
учионице у склопу објекта 
Предшколске установе 
Црвенкапа у месној заједници 
Центар“ и „Означавање назива 
улица, насеља и означавање 
кућних бројева у складу 
са ажурираним Адресним 
регистром на подручју општине 
Мали Зворник“�

Дечја игралишта биће 

изграђена у складу са 
Правилником о безбедности 
дечјих игралишта, у месним 
заједницама у којима су решени 
имовински односи на 
парцелама погодним за 
ову намену� 

Игралишта ће бити 
опремљена дечијим 
справама, урбаним 
м о б и л и ј а р и м а , 
расветом и ограђена 
на начин предвиђен 
правилником� 

Вредност овог 
пројекта износи 17�000�000 
динара, од чега је учешће општине 
Мали Зворник 850�000 динара� 

Реконструкција постојећег 
објекта Дома културе у месној 
заједници Доње Насеље и његова 
доградња омогућиће проширење 
капацитета Предшколске 
установе „Црвенкапа“�

 У оквиру овог пројекта 
биће извршени грађевински 
радови, уређење дворишта са 
дечијим игралиштем и паркинг 
простором, као и опремање 
просторија� 

Предвиђена је и набавка 
доставног возила за превоз оброка 
од матичне 
установе�

 Процењена 
в р е д н о с т 
пројекта износи 
око 18�000�000 
динара, при чему 
учешће општине 
Мали Зворник 
износи 2,7 
милиона динара� 

П р о ј е к т н о 
- техничка 

документација за изградњу 
објекта је спремна� 

Предстоји издавање 
грађевинске дозволе и јавна 

набавка за извођење радова� 
Стављањем у функцију овог 

објекта, смештај у установи биће 
омогућен за још око 50 малишана, 
при чему ће се створити потреба 
за отварањем 5 - 6 нових радних 
места�

Трећи усвојени предлог 
јесте доградња вишенаменске 
учионице у склопу просторија 
Предшколске установе 
„Црвенкапа“, у месној заједници 
Центар� 

Изградњом нове учионице 
деци ће бити обезбеђен простор 
за физичке активности у 
затвореном простору и омогућен 
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боравак у мањим групама� 
Вредност радова износи 6,3 

милиона динара, од чега је учешће 
донатора 5,18 милиона динара, 
а општине Мали Зворник 1,14 
милиона динара� 

Почетак радова уследиће 
по завршетку процедуре јавне 
набавке�

Још један од пројеката за 
који је постигнут договор за 
реализацију из стимулативног 
фонда Владе Швајцарске јесте 
завршна фаза државног пројекта 
ажурирања адресног регистра, 
чији је циљ обележавање улица и 
додела кућних бројева стамбеним 
и пословним објектима на 
подручју општине� 

Завршна фаза обухвата 
набавку табли са називима улица 
и кућним бројевима, као и услугу 

њиховог постављања на терену� 
За реализацију овог пројекта 

предвиђени су трошкови у 
укупном износу од око 5 милиона 
динара� 

Општина Мали Зворник 
за ову намену од Владе Србије 
добила је око 1,3 милиона и то 
је износ који представља учешће 
локалне самоуправе у пројекту� 

Реализација пројекта уследиће 

по завршетку јавне набавке за 
израду табли и уградњу на терену�

Укупна вредност наведених 
пројеката износи 49�273�004,27 
динара, без ПДВ-а�

Према уговору о коришћењу 
средстава из стимулативног 
фонда, реализација пројеката 
предвиђена је до краја фебруара 
2021� године�

Влада Швајцарске наградила општину Мали 
Зворник са 400.000 швајцарских франака 

за успешно спровођење реформе пореза на 
имовину

Општина Мали Зворник проглашена је 
најуспешнијом, међу 44 општине у Србији, 

у реализацији пројекта „Реформа пореза на 
имовину“, који подржава Влада Швајцарске, на 
име чега јој је додељен наградни чек донатора од 
400�000 швајцарских франака� 
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У сарадњи са представништвом 
HELVETAS SWISS, општина 

Мали Зворник у текућој години 
обезбедила је буџет од 5,2 
милиона динара за реализацију 
пројеката које предложе грађани 
општине Мали Зворник� 

За реализацију ових пројеката 
општина Мали Зворник објавиће 
позив „Мали Зворник по мери 
грађана“, на који ће грађани 

окупљени око неформалних 
група моћи да доставе предлоге 
мањих инфраструктурних 
радова, у вредности до 800�000 
по пројекту� 

Пројекти који буду изабрани 
биће реализовани од стране 
општине Мали Зворник до краја 
2020� године�

За реализацију овог програма 
општина Мали Зворник из 

сопственог буџета издвојила 
је 4 милиона динара, док је 
HELVETAS SWISS подржао 
предлог пројекта са додатним 
буџетом од 1,2 милиона� 

Услов који ће грађани који 
конкуришу са пројектним 
предлогом морати да испуне 
јесте да уредно плаћају порез на 
имовину�

„Мали Зворник по мери грађана“

Обезбеђено 5,2 милиона динара за пројекте које предложе грађани

Обележавање на терену предвиђено до краја 2020. године

Након ажурирања Адресног 
регистра општине Мали 

Зворник, сви стамбени и 
пословни објекти на подручју 
општине, који нису имали адресу, 
добили су називе улица и кућне 
бројеве� 

Нове називе добило је 
укупно 186 улица и 59 зеселака 
на подручју општине, а кућне 
бројеве око 4 500 објеката�

На име набавке и постављања 
табли са називима улица и 
кућних бројева, Министарство 

државне управе и локалне 
самоуправе, одлуком Владе 
Републике Србије, општини 
Мали Зворник недавно је 
определило 1�300�000 динара 
за реализацију последње 
фазе процеса ажурирања 
Адресног регистра, односно 
обележавања на терену, које ће 

бити реализовано до краја текуће 
године�

Остатак средстава за ову 
намену обезбеђен је из наградног 
фонда Владе Швајцарске, који је 
општина Мали Зворник освојила 
у оквиру пројекта реформе 
пореза на имовину�

Ажурињем Адресног регистра општине Мали Зворник 
улице и засеоци добили називе, а стамбени и пословни 

објекти кућне бројеве
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Модернизован рад Општинске управе општине 
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� 

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 време потребно за 
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 угледни часопис 
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�

Савременији начин рада 
омогућен и члановима 

Општинског већа Мали 
Зворник

Осим запосленима у 
Општинској управи, 

савременији начин рада омогућен 
је и члановима Општинског већа 
Мали Зворник, за чије потребе 
је током 2017� године извршена 
набавка лап топ рачунара� 

Захваљујући томе, знатно су 
смањени трошкови штампе и 
умножавања материјала за рад, 
јер се дистрибуција предмета 
сада врши електронским путем�

Општина Мали Зворник 
у новембру 2019� године 

увела је могућност електронског 
плаћања на шалтеру Услужног 
центра Општинске управе и 
у Одељењу локалне пореске 
администрације� 

Захваљујући томе, без одласка 
у банку или пошту, уз помоћ 
инсталираних ПОС терминала, 
могуће је брзо и лако, на једном 
месту, обавити сва неопходна 

плаћања� 
На овај начин грађани 

у општини могу платити 
републичке и локалне 
административне таксе, порез на 
имовину и остале јавне приходе, 
платним картицама, без обзира 
на банку издаваоца�

Електронско плаћање 
у општини Мали Зворник 
функционише од 08� новембра 
2019� године, а уведено је у 

циљу квалитетнијег пружања 
услуга грађанима, у оквиру 
модернизације и унапређења 
рада локалне управе� 

На шалтерима општине уведено електронско плаћање
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На 47� седници Скупштине 
Сталне конференције 

градова и општина (СКГО), Мали 
Зворник изабран је у децембру 
2019� године за члана Надзорног 
одбора ове организације, где су 
још Трстеник, Блаце и нишка 
општина Пантелеј, док је 

Аранђеловац изабран 
за председника тог 
тела� Током следеће две 
године организацијом 
ће преседавати Град 
Сомбор, одлучено је 
приликом избора органа 
СКГО�

 Општину 
Мали Зворник 
на заседању 
заступао је заменик 
председника општине 
Милош Радојчић� 

 Поводом избора 
општине за члана 
Надзорног одбора 

СКГО, Радојчић је изјавио да је 
она одавно у чланству наведене 
организације, која саветодавно 
веома помаже у раду локалне 
самоуправе, али да по први 
пут има прилику да учествује у 
руковођењу организацијом�

Мали Зворник у чланству Надзорног одбора СКГО

Општина Мали 
Зворник у протеклом 

четворогодишњем периоду 

реализовала је око 15 различитих 
пројекта посвећених реформи 
и унапређењу рада локалних 

јавних служби, с циљем 
постизања квалитетнијег 
пружања услуга грађанима�

Пројектима до ефикаснијег јавног 
сектора у Малом Зворнику
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Након бесплатне поделе око 300 ауто седишта за децу 
општина Мали Зворник најавила наставак акције за 

унапређење безбедности најмлађих у саобраћају

И остале мере подршке породицама са децом убудуће још снажније

У склопу бриге о безбедности 
најмађих у саобраћају, 

општина Мали Зворник, од 2018� 
до 2020� године, набавила је и 
бесплатно поделила родитељима 
више од 300 заштитних система 
у аутомобилима за безбедније 
учешће деце у саобраћају�

Подела дечјих ауто седишта, 
уз обуку родитеља за правилно 
коришћења ових система, 
организована је у више наврата 
у протекле две године� 

Према речима заменика 
председника општине Мали 
Зворник Милоша Радојчића, 

л о к а л н а 
с а м о у п р а в а 
наставиће са 
овом позитивном 
праксом и убудуће, 
у циљу достизања 
веће безбедности 
најмађих током 
вожње�

Он је најавио 
и наставак 
спровођења мера 
које подстичу 
наталитет, као 
што је исплата родитељског 
додатка за свако новорођено дете 
дете, у износу од 55�000 динара 
за прво, 65�000 динара за друго 
и 75�000 динара за треће и свако 
следеће новорођено дете� 

Новина коју је општина Мали 
Зворник увела од 01� јануара 
нове године, у циљу подстицања 
рађања деце, је давање поклон 
пакета за свако новорођено дете�

Радојчић је истакао да ће 
општина током 2020� године 
повећати издвајања предвиђена 
одлуком о финансијској подршци 
породицама са децом, те у 
наредним месецима и годинама 
наставити са поделом пакета за 
новорођенчад�

Говорећи о осталим видовима 

подршке коју локална самоуправа 
пружа породицама у Малом 
Зворнику, заменик председника 
општине је, као посебно значајне 
мере, издвојио финансирање 
покушаја вантелесне оплодње 
за парове који желе потомство 
и финансијску помоћ општине 
младим брачним паровима, који 
желе да живе на селу, за куповину 
кућа са окућницом, у износу од 
око 1�000�000 динара�
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За сваку новорођену бебу од 01. јануара 2020. године 
општина Мали Зворник обезбедиће поклон пакет у 

вредности од 5000 динара

У складу са новом одлуком 
Скупштинe општине Мали 

Зворник о финансијској подршци 
породици са децом, локална 
самоуправа свакој новорођеној 
беби на подручју општине, од 
01� јануара 2020� године, доделиће 
поклон пакет, вредан 5000 динара�

Прва подела беби пакета 
организована је у марту текуће 
године�

„Бригом о детету од првог 
дана његовог рођења желимо 
да покажемо да је подршка 
породици и рађању деце један 
од приоритета у раду локалне 
самоуправе“, рекао је приликом 

поделе пакета родитељима 
заменик председника општине 
Милош Радојчић, наводећи да 
су поклон пакети припремљени 
за сваку бебу са пребивалиштем 
на територији Малог Зворника, 
рођену у периоду од 1� јануара 
2020� године�

Он је навео да беби пакети 
садрже све што је потребно 
за збрињавање новог члана 
породице у првим месецима 
након рођења и да се нада да 
су маме задовољне садржајем 
пакета�

Општина Мали Зворник од 2018� године у 
буџету одваја средства за подршку брачним 

паровима без деце, који желе потомство, за 
подвргавање процесу вантелесне оплодње� 

За ову намену годишње опредељује износ од 2 
милиона динара, уз спремност да га ребалансом 
увећа, у случају значајнијег интересовања грађана�

Подршка локалне самоуправе паровима који желе потомство 
За вештачку оплодњу у буџету годишње опредељено 2.000.000 динара



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК БИЛТЕН 41ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Породици из Брасине додељено милион динара за 
куповину сеоске куће са окућницом

У оквиру мера које општина 
Мали Зворник спроводи да 

становништво задржи на селу, 
шесточланој породици Данке 
и Александра Јовановића из 
Брасине додељено је 1�000�000 
динара из општинског буџета 
за куповину сеоске куће са 
окућницом� 

Уговор о додели ових средстава 
председник општине Зоран 
Јевтић, у присуству најближих 
сарадника, потписао је 30� 
децембра 2019� године, и тиме, 
уочи Нове године, обрадовао 
чланове породице са четворо 
деце�

Конкурс за доделу новчане 
помоћи за куповину домаћинства 
на селу за младе брачне парове 

локална самоуправа у Малом 
Зворнику спроводи другу годину 
заредом, а ово је први пут да су 
испуњени критеријуми од стране 

кандидата и додељена средства за 
поменуту намену�

Он је изјавио да 
верује да ће мера коју 
локална самоуправа 
спроводи у жељи да 
помогне породицама у 
једном од најзначајнијих 
послова у животу, а то је 
стварање породичног 
дома, убудуће умногоме 
допринети останку 
становништва на 
територији општине 

Мали Зворник�
Наводећи да је у току поступак 

доделе помоћи за куповину 
куће са окућницом за још једну 

породицу, Јевтић је најавио да ће 
општина ову меру спроводити и 
убудуће и позвао младе брачне 
парове да се информишу о 
условима и правилнику за доделу 
кућа са окућницом и учествују на 
конкурсу у 2020� години�



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИКБИЛТЕН42 ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Обезбеђене куће и друга помоћ за шест избегличких 
породица настањених у Малом Зворнику

Укупно шест избегличких 
породица које живе на 

територији општине Мали 
Зворник добиће бесповратну 
помоћ за решавање стамбених 
потреба, кроз куповину сеоских 
кућа и доделу пакета помоћи у 
виду грађевинског материјала, 
кућних апарата и намештаја, коју, 
у оквиру реализације Регионалног 
стамбеног пројекта, додељује 
Комесаријат за избеглице и 
миграције Републике Србије 
(КИРС)� 

 Представници ове 
организације, у сали Скупштине 
општине Мали Зворник, августа 
2019� године, потписали су са 
корисницима уговоре о додели 
поменуте помоћи, одобрене 
преко јавног позива, расписаног 
почетком јуна 2018� године за 
решавање стамбених потреба 
избеглица у Србији, кроз 
куповину 150 сеоских кућа 

и доделу различитих пакета 
помоћи�

Према речима Иване Ћурко, 
руководиоца групе за повратак, 
међународну сарадњу и односе 
са јавношћу у Комесаријату 
за избеглице и миграције 
Републике Србије, вредност 
кућа које ће корисници добити 
је до 9,5 хиљада евра, а помоћи 
у грађевинском материјалу или 
намештају до 1,5 хиљада евра� 

Укупна вредност помоћи по 
кориснику је до 11�000 евра� 

Од 9 породица са подручја 
општине Мали Зворник, које су 
конкурисале за помоћ у решавању 
стамбеног питања, изабрано је 
шест, у складу са правилником за 

доделу помоћи и 
јавним позивом, 
односно у складу 
са процедурама 
одобреним од 
стране донатора 
и ЦЕБ-а�

П р е м а 
е в и д е н ц и ј и 
КИРС-а, на 
т е р и т о р и ј и 
о п ш т и н е 

Мали Зворник 1996� године 
евидентирано је око 3�000 
избеглица из бивших република 
СФРЈ� Данас их у статусу 
избеглице има око 100�
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Основне школе на подручју 
општине Мали Зворник од 

септембра 2019� године богатије 
су за 78 ђака, који су, по први пут, 
сели у школске клупе� 

Поводом почетка нове 
школске године, председник 
општине Зоран Јевтић обишао 
је малозворничке основне школе 
и ђацима првацима честитао 
полазак у школу, уручивши им на 
поклон комплете књига за први 
разред�

Окупљеним родитељима 
пренео је планове локалне 
самоуправе за унапређење услова 
за школовање деце, везаних 

п р в е н с т в н о 
за изградњу 
и адаптацију 
школа, додајући 
да је општина 
и у буџету за 
2020� годину 
п л а н и р а л а 
средства за 
о б е з б е ђ е њ е 
б е с п л а т н о г 
превоза за 
све ученике 

основних и средњих школа у 
општини, бесплатних књига 
за ученике првог разреда, те 
изградњу спортских и дечјих 

игралишта и мобилијара по 
месним заједницима�

Председник општине Мали Зворник честитао првацима 
полазак у школу и уручио књиге на поклон

Бесплатне уџбенике за ђаке прваке и бесплатан превоз за све ученике на подручју општине 
локална самоуправа обезбеђиваће и убудуће
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У школској 2019/2020� години 
општина Мали Зворник 

определила је средства у буџету 
за финансирање 30 студентских 
стипендија, за 10 више него 
ранијих година�

Право на коришћење 
стипендија у текућој години 
остварио је 21 студент са подручја 
ове локалне самоуправе, који ће 
на име тога до краја године од 
локалне самоуправе месечно 
добијати 10�000 динара� 

Он је рекао да ће се општина 
трудити да, увећањем буџета 
за ову намену, сваке следеће 
године у Малом Зворнику 
омогући доделу већег броја 
студентских стипендија него 
претходне године, да су ранијих 
година издвајана средства за 10 
- 15 стипендија, затим за око 20 
стипендија, а да је у текућој години 
обезбеђен износ за исплату 30 
студентских стипендија�

Стипендије општине у текућој години обезбеђене за 30 
најуспешнијих студената из Малог Зворника

Увећањем буџета за ову намену, сваке следеће године биће омогућена додела већег броја 
студентских стипендија
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За остварене резултате, 
најуспешнијим ученицима 

основних и средњих школа 
са подручја општине Мали 
Зворник, њиховим наставницима 
и професорима, локална 
самоуправа традиционално, 
на крају сваке школске године, 

додељује новчане награде и 
књиге на поклон, а најбољим 
ученицима Вукове дипломе�

 Образовни систем у 
Малом Зворнику годишње 
изнедри око 25 изузетних 
ученика� 

 На име награде за уложени 

труд и остварене резултате у 
учењу локална самоуправа у 
буџету опредељује око 500�000 
динара�

 Вредност појединачних 
новчаних награда је од 10�000 до 
20�000 динара�

Најуспешнијим ученицима општина Мали Зворник 
традиционално додељује Вукове дипломе, новчане 

награде и књиге на поклон

У Основној школи „Браћа Рибар“ у 
Доњој Борини, уз подршку општине, 

у школској 2019/2020� години уведен је 
такозвани „Једносменски рад“, који деци 
омогућава продужени боравак у матичној 
школи и даје прилику да на квалитетан 
начин проводе слободно време�

Овај модел рада локална самоуправа 
омогућила је обезбеђујући финансирање 
оброка за децу у продуженом боравку, 
у оквиру пилот пројекта надлежног 
министарства, које је боринску основну 

школу уврстило међу 204 школе 
у Србији обухваћене поменутим 
програмом�

У боринској основној школи уведен продужени 
боравак деце у школи

Општина Мали Зворник обезбедила оброке за децу у продуженом боравку
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Пројектом побољшања 
енергетске ефикасности 

зграде основне школе “Бранко 
Радичевић” у Малом Зворнику, 
вредним 237�000 евра, остварен 
је изванредан напредак у обнови 
и уређењу овог школског објекта�

Средства за његову 
реализацију заједнички су 
обезбедили Министарство 
просвете Републике Србије и 
општина Мали Зворник� 

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 
“Бранко Радичевић” 
једна је од 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 и да су 
уштеде енергије преко 60 посто� 

„У новчаном износу то је око 
20�000 евра годишње, тако да се 
ова 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�

Обновљена зграда Основне школе „Бранко Радичевић“ у 
Малом Зворнику

У побољшање енергетске ефикасности објекта уложено 237. 000 евра
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Општина Мали Зворник у 
протекле четири године 

у Основној школи „Стеван 
Филиповић“ у Радаљу 
реализовала је више пројеката 
уређења и обнове школских 
објеката, захваљујући чему ова 
образовна установа има врло 
добре услове за рад�

За обављање исхране ученика 
и наставника у школи је 2018� 
године изграђена кухиња са 
трпезаријом�

Кухињски простор дограђен је 
у продужетку школе, на око 150 
м2�

Радове вредне 7�000�000 динара 
заједнички су финансирали 

проблем изливања фекалне 
канализације у школи и 
оближњем Дому културе 
и постављање нове кровне 
конструкције на школи�

 Обнова крова, после 
скоро пола века од изградње, 
обухватала је замену дотрајале 
грађе и црепа, постављање 

нових олука и израду подшива, 
док је у оквиру реконструкције 
дела канализације, у који се 
уливају отпадне воде из школе 
и Дома културе, постављена 
септичка јама, запремине 30 м3, 
са пречистачима, и извршена 
замена припадајућих цеви у 
склопу канализације�

У оквиру уређења ОШ „Стеван Филиповић“ у Радаљу изграђена кухиња са 
трпезаријом, замењен кров на школи, урађена нова фекална канализација и 

обновљено школско игралиште 

општина Мали Зворник и 
Министарство привреде 
Републике Србије�

Међу осталим значајним 
пројектима реализованим у овој 
школи је асфалтирање школског 
игралишта, површине 1125 м2, 
уређење канализационе мреже, 
којим је решен дугогодишњи 

Реновирана основна школа у Радаљу
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Библиотека “17� септембар”, 
Мали Зворник, од 2018� године 

ради у новосаграђеном, модерно 
уређеном простору, у поткровљу 
Дома културе, 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�

Малозворничка библиотека добила нови простор за рад



ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК БИЛТЕН 49ЈУН 2020. ГОДИНЕ

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 

Инсталирањем мобилног мамографа пацијенткињама у 
Малом Зворнику омогућени превентивни прегледи

Улагањем у уређење Дома 
здравља у Малом Зворнику 

и подручних амбуланти, уз 
набавку нове опреме за установу, 
Општина Мали Зворник 
веома је побољшала услове за 
примарну здравствену заштиту 
становништва� 

У наредном периоду локална 
самоуправа планира куповину 
другог новог санитетског возила 
за Дом здравља и неопходне 
лабораторијске опреме, у укупној 
вредности од око 8�000�000 
динара�

Један од најзначајнијих 
набављених уређаја у претходне 
четири године 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�

Побољшани услови за примарну здравствену заштиту 
становништва у Малом Зворнику

У плану нове набавке за Дом здравља, куповина санитетског возила и лабораторијске опреме

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�
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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�

Набавком и постављањем 
камере са радаром на деоници 
државног пута у центру Малог 
Зворника, код аутобуског 
стајалишта, безбедност на 
главној саобраћајници, којом 
свакодневно, приликом одласка 
у школу, пролази велики број 

деце, подигнута је на знатно 
виши ниво�

Општина ће из поменутог 
фонда финансирати и даљу 
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 и смањењу 
криминалитета�

Набавка и 
п о с т а в љ а њ е 
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�

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�

Постављањем камере са радаром у центру Малог 
Зворника побољшана безбедност у саобраћају

У циљу достизања боље опште безбедности грађана предвиђена доградња система видео 
надзора јавних површина
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Пријем за грађане једном 
недељно у кабинету 

председника општине или тзв� 
„Дан отворених врата“ је пракса 
коју општина Мали Зворник 
примењује у раду од 2018� 
године, пружајући могућност 
грађанима да у договореном 

термину разговарају са 
председником општине� 

Председник општине 
Мали Зворник са 
грађанима разговара 
сваког понедељка, у 
термину од 12 до 14 
часова, и то је прилика 
да их саслуша и 
размотри начине на 
које би могао да им 
помогне у решавању 

текућих питања, док за ургентне 
проблеме могу да му се обрате 
свакодневно�

Увођење посебног термина за 
пријем грађана код председника 
општине вишеструко је корисно 
и, између осталог, доприноси 

приближавању ове институције 
грађанима�

Добру праксу у раду локалне 
самоуправе општина Мали 
Зворник наставиће да примењује 
и убудуће, јер се испоставила 
као врло ефикасан начин у 
комуникацији председника 
општине са суграђанима�

Захваљујући пројекту 
„Помоћ у кући“, око 

40 старијих грађана и 
инвалида на територији 
општине Мали Зворник 
током већег дела године 
добија неки вид помоћи 
у домаћинству�

Пружање услуга 
социјалне заштите 
„Помоћ у кући“ за 
старија лица и особе 
са инвалидитетом општина 
Мали Зворник реализује уз 
подршку Републике Србије, 
преко невладине организације 

„Каритас“ из Шапца, а Центар 
за социјални рад процењује 
којим лицима су ове услуге 
најпотребније�

Програм подршке старим 
лицима обухвата помоћ 
у обезбеђивању хране, 
набавку намирница, 
припрему лаких 
оброка, одржавање 
хигијене посуђа, помоћ 
у одржавању хигијене 
одеће, постељине, 
стана, набавку лекова, 
одвођење лекару и 
слично�

Локална самоуправа у Малом 
Зворнику, већ трећу годину 

заредом, за суграђане старије од 
65 година и инвалиде обезбеђује 
свакодневни бесплатан превоз у 
локалном саобраћају�

Овај вид подршке 
становништву општина 
реализује кроз суфинансирање 
програма и пројеката од јавног 
интереса�

Бесплатан превоз за 
пензионере и лица са 
инвалидитетом у локалном 
јавном превозу општина Мали 
Зворник обезбеђиваће и убудуће�

„Дан отворених врата“ допринео бољој комуникацији 
председника општине са суграђанима

Обезбеђена помоћ у кући за око 40 старих 
лица и инвалида

За грађане старије 
од 65 година и лица 

са хендикепом 
обезбеђен бесплатан 
превоз у локалном 

саобраћају
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Локални јавни превоз 
путника у општини Мали 

Зворник локална самоуправа 
организоваће у сопственој 
режији, тачније преко локалног 
Јавно комуналног предузећа 
„Дрина“, које ће највероватније 
вршити ову комуналну делатност�

За потребе јавног превоза 
путника на подручју општине 
Мали Зворник предвиђена је 
куповина нових 7 мини аутобуса, 
за шта ће из буџета општине 
у 2020� и 2021� години бити 
издвојено по 25�000�000 динара�

Послове превоза путника у 
локалном јавном саобраћају ЈКП 
„Дрина“ Мали Зворник преузеће 
до краја 2020� године�

Јавни превоз путника у Малом Зворнику убудуће биће 
поверен највероватније ЈКП „Дрина“

За потребе превоза грађана локална самоуправа набавиће 7 мини аутобуса

На име суфинансирања 
програма и пројеката од 

јавног интереса, поднетих од 
стране удружења грађана и 
верских заједница, у протекле 
четири године из буџета општине 
Мали Зворник издвојено је око 
20�000�000 динара�

Средства цивилном сектору, 
од 2016� године, општина 
додељује транспарентно, путем 
јавног конкурса, што представља 

још један у низу позитивних 
примера и помака у раду локалне 
самоуправе�

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�

За рад цивилног сектора у протекле четири године из буџета 
општине издвојено око 20.000.000 динара

Подршка удружењима грађана и верским организацијама предвиђена и убудуће

Старијем и теже запошљивом становништву општина Мали 
Зворник омогућиће да лакше испуне услове за пензију, тако 

што ће доделити субвенције предузећима која ће им омогућити 
стицање радног стажа који им недостаје за остваривање права 
на пензију�

Подршка локалне самоуправе грађанима 
у остваривању права на пензију
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Током септембра и октобра 
2019� године успешно је 

завршена изградња терена, 
свлачионица и ограде фудбалског 
игралишта које општина Мали 

Зворник гради у месној заједници 
Великa Река�

Предстоји постављање 
травнате подлоге, израда 
одводних канала, обележавање 
терена, те набавка и постављање 
голова, надстрешница и клупа за 
играче и публику� 

Игралиште у Великој Реци 
имаће одговарајуће стандардне 
димензије, ширину од 96 метара 
и дужину 55 метара, и на њему ће 

моћи да се одигравају званичне 
фудбалске утакмице�

 Према речима 
председника општине Зорана 

Јевтића, за изградњу игралишта у 
Великој Реци из буџета општине 
издвојено је око 20�000�000 
динара� 

Јевтић је објаснио да је 
радове на изградњи игралишта 
знатно успорило решавање 
имовинских односа на парцелама 
предвиђеним за изградњу 
терена и пратећих објеката, као 
и законске процедуре везане за 

спровођење јавних набавки за 
извођење радова�

Он је додао да ће завршна 
фаза радова почети након 

избора најповољнијег извођача, 
истакавши да ће ускоро бити 
расписан нови јавни позив за 
избор најповољнијег понуђача 

и да се нада да ће, за разлику од 
претходних, бити успешан�

Изградња фудбалског игралишта у Великој Реци у 
завршној фази
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У оквиру акције „Спорт за 
све“, коју реализује Спортски 

савез „Дрина“, у Малом Зворнку 
почетком текуће године, уз 
подршку локалне самоуправе и 
Боксерског савеза Србије, основан 
је Боксерски клуб „Обилић 1389 

МЗВ“ и покренута Омладинска 
школа бокса, у оквиру које су 
тренинзи бесплатни за сву децу 

и омладину до 19 година�
Председник општине Мали 

Зворник Зоран Јевтић рекао 
је да ће локална самоуправа 
пратити развој новоформираног 
боксерског клуба и да ће у 
складу са резултатима које буде 
постизао подржавати његов рад, 
напомињући да не сумња да ће 
резултата бити� 

Он је истакао да се 
општина труди да, 
кроз финансирање 
различитих програма 
и пројеката у области 
спорта, подржи 
све спортове и 
спортске клубове 
који функционишу на 
подручју општине и да 
ће тако бити и убудуће, 
јер је циљ да се деца и 

млади што више баве спортом 
и рекреацијом и тако стекну и 
усвоје здраве животне навике� 

Прослављени боксер и 
председник Боксерског савеза 
Србије Ненад Боровчанин 
посетио је у фебруару општину 
Мали Зворник и полазницима 
Омладинске школе бокса уручио 
донацију у виду неопходних 
боксерских реквизита�

Уз подршку локалне самоуправе, у Малом Зворнику 
формиран боксерски клуб и покренута бесплатна 

Омладинска школа бокса
Најављена даља подршка општине развоју боксерског спорта

Р е к о н с т р у к ц и ј о м 
фискултурног игралишта, 
у месној заједници Сакар 
знатно су побољшани 
услови за спорт и 
рекреацију�

У оквиру радова, 
дотрајала ограда на 
игралишту замењена је 
новом� 

У набавку материјала и 
радове уложено је 2�840�000 
динара�

Након уређења 
фискултурног игралишта, 
у непосредној близини, 
у плану је сређивање и 
опремање одговарајућег 
дечјег игралишта, у 
складу са Правилником о 
безбедности игралишта за 
децу�

Уређено фискултурно 
игралиште у центру месне 

заједнице Сакар
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Уз подршку локалне 
самоуправе, на предлог 

прослављеног суграђанина, 
репрезентативца Србије у 
веслању Милоша Васића, 
протеклог лета у Малом Зворнику 
отворен је веслачки клуб, чиме је 
омладини са подручја општине 
пружена могућност за бављење 
овим спортом� 

Да Зворничко језеро има 
идеалне услове за веслање 
препознала је веслачка 
репрезентација Турске, па 
је припреме за наступ на 

такмичењу протеклог 
лета обавила управо 
на овом језеру�

П р о м о ц и ј и 
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 ове потребе општина Мали 
Зворник у месној заједници Сакар 
изградила је објекат за смештај 
чамаца и мини пристаниште за 
чамце�

Општина помогла оснивање веслачког клуба у Малом Зворнику

Након реновирања 
свлачионица и набавке и 

постављања клупа за резервне 
играче, на стадиону ФК 
„Јединство“ у Малом Зворнику 
постављена су нова седећа 
места на трибинама�

Постављена је укупно 
331 столица, а средства за 
набавку и постављање нових 
седишта обезбедила је локална 
самоуправа из буџета�

Постављене нове столице на трибинама 
ФК „Јединство“ у Малом Зворнику

У свим основним школама 
на територији општине Мали 
Зворник локална самоуправа 
обезбедила је замену 
кошаркашких табли, кошева, 
обруча и мрежица�

Акција набавке и замене 
наведене опреме обављена 
је у сарадњи са Спортским 
савезом „Дрина“ Мали 
Зворник�

У свим школама на подручју општине замењена опрема за 
кошарку 
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Спортски савез „Дрина“ Мали Зворник основан како би бринуо о потребама у спорту

Издвајања за спортске клубове увећана за око 50 посто

У Малом Зворнику делује 18 
спортских друштава, са око 

1000 активних чланова� Општина 
Мали Зворник прати и подржава 
њихов рад, финансирајући на 
нивоу године трошкове редовних 
активности и посебних програма 
у спорту�

Издвајања из локалног буџета 
за спортске клубове и пројекте 
и програме у области спорта у 
протекле три године, у односу 
на ранији период, увећана су за 
око 50 посто�

Локална самоуправа 
подржала је и формирање 
локалног Спортског савеза 
„Дрина“, који је основан како 
би бринуо о развоју спорта и 
потребама у овој области, те 
пружао неопходну подршку 
клубовима� 

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�

Председник општине 
Мали Зворник Зоран Јевтић 
сматра да треба радити на 
пружању подршке постојећим и 
подстицању отварања и развоја 
нових клубова, јер је, како је 
истакао, спорт веома важан 
сегмент за живот заједнице� 

„Улажући у спорт, уствари 
улажемо у младе и њихов 
правилан развој“, навео је Јевтић�
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Промоцији Малог Зворника 
као туристичке дестинације 

вредне пажње 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�

Спортско – туристичке и културне манифестације 
допринеле развоју туризма малозворничког краја
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Општина Мали Зворник редовно учествује на 
Међународном београдском сајму туризма, 

трудећи се да сваки пут направи нови искорак 
у промоцији својих туристичких потенцијала и 
представи их на бољи и креативнији начин�

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 Београду
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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, из одмаралишта 
„Дрински рај“ у Великој 
Реци, представљена 
је главна туристичка 
понуда општине, 
културно наслеђе 
и најзначајнији 
привредни потенцијали� 

„Жикина шареница“ гостовала у Малом Зворнику 

Честим наступима у медијима, 
општина Мали Зворник труди 

се да обезбеди континуирану 
промоцију туристичких и других 
потенцијала које има и обезбеди 
транспарентан рад локалне 
самоуправе, информишући 
јавност о свим важним догађајима 
у локалној заједници� 

Као посебно интересантни 
и значајни наступи издвајају 
се гостовања у емисијама 
„Шареница“, на првом програму 
РТС-а, и „Прело у нашем сокаку“, 
на Телевизији „Happy“�

ТВ промоције општине Мали Зворник на РТС-у и 
Телевизији „Happy“ 
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Штаб за ванредне ситуације 
општине Мали Зворник 

за време ванредног стања у 
Републици Србији, уведеног 
ради спречавања ширења 
епидемије вируса Корона, био је у 
сталном заседању, спроводећи на 
локалном нивоу мере и препоруке 
Владе Републике Србије, донете у 
циљу сузбијања епидемије�

Захваљујући адекватном 

и правовременом реаговању, 
за време ванредног стања на 
подрујучју малозворничке 
општине регистрована су само 
два случаја оболелих од Ковида 
– 19� 

У питању су два импортована 
случаја заразе, која су се вирусом 
Корона инфицирала приликом 
боравка у болници у Београду� 

Оболеле особе су након 

откривања инфекције успешно 
излечене�

Адекватним и правовременим мерама у Малом 
Зворнику спречено ширење вируса Корона

За време ванредног стања регистровано само двоје оболелих од Ковида – 19
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Ковид амбуланту у Малом 
Зворнику за пријем и прегледе 

пацијената, потенцијално 
инфицираних вирусом Корона, 
Дом здравља уредио је уз подршку 
локалне самоуправе, која је 
финансирала уређење мокрих 

чворова, односно одвојених 
тоалета у амбуланти� 

Амбуланта је опремљена 
постојећим техничким 
средствима и опремом у Дому 
здравља и у њој је ангажовано 
медицинско особље запослено 
у установи�

Директорка Дома здравља 
Валентина Ристић навела је 
да је општина Мали Зворник 
обезбедила и превоз за запослене 
у овој здравственој установи, 
током продуженог полицијског 

сата, и да је то такође веома 
значајан вид подршке локалне 
самоуправе овој установи, 
којим је обезбеђено њено 
уредно функционисање током 
ванредног стања�

Општина помогла уређење Ковид амбуланте и 
омогућила уредно функционисање примарне 

здравствене заштите у Малом Зворнику током 
ванредног стања

Позивни центар општине Мали 
Зворник, који је локална 

самоуправа формирала одмах 
након увођења ванредног стања 
због Корона вируса, свакодневно 
је пружао помоћ старим и 
угроженим суграђанима, лицима 
са инвалидитетом и особама 
којима је решењем санитарне 

инспекције била одређена мера 
изолације, ради спречавања 
могућег ширења инфекције�

Пружање помоћи 
становништву, током забране 
изласка и кретања, огледало се 
углавном у набавци и достављању 
неопходних животних 
намирница и лекова на адресу 

суграђана�
Позивном центру општине 

дневно се јављало око 40 

суграђана са захтевом за помоћ�
Помоћ становништву на терену 

пружали су чланови оперативних 
тимова формираних у свакој од 
11 месних заједница на подручју 

општине�
Успешном функционисању 

позивног центра веома су 
допринели и волонтери, које 
је општина Мали Зворник, 
у сарадњи са медицинским 
особљем Дома здравља, 
претходно обучила за рад и 
опремила неоходним заштитним 
средствима�

Позивни центар општине Мали Зворник током 
епидемије вируса Корона свакодневно пружао помоћ 
старим угроженим суграђанима и лицима у изолацији
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У циљу спречавања ширења 
вируса Корона, у месној 

заједници „Центар“ у Малом 
Зворнику локално Јавно 
комунално предузеће „Дрина“, 
током продуженог полицијског 
сата, вршило је редовну 
дезинфекцију свих јавних 
површина� 

Раствором 0,5 % Пиностерил 
200, течним дезинфекционим 
средством, на бази персирћетне 
киселине (активног кисеоника), 
третирани су паркинзи, улице, 
тротоари, улази у установе, 
простори између зграда и друге 
сличне површине�

ЈКП „Дрина“ вршило редовну дезинфекцију јавних 
површина у Малом Зворнику

Из буџета општине Мали 
Зворник биће издвојено 

2�700�000 динара на име 
субвенције за измирење рачуна 
физичких лица према Јавном 
комуналном предузећу „Дрина“ 
за услуге одношења смећа и 
водоснабдевања током априла 
текуће године�

Рачуне за наведене комуналне 
услуге општина Мали Зворник 
измириће уместо грађана у 
намери да бар мало олакша 
економску ситуацију на локалном 
нивоу, насталу услед епидемије 
вируса Корона�

Значајан вид подршке биће 
и обезбеђивање хуманитарних 
пакета за 50 угрожених 

суграђана, у оквиру пројекта 
„Одговор на Ковид пандемију 
на територији Мачванског и 
Колубарског округа“, који, преко 
Асоцијације „Дуга“ финансира 
Швајцарска агенција за развој и 
сарадњу, а суфинансира општина 
Мали Зворник�

Пакети су предвиђени за 
најугроженије породице, које 

ће чланови пројектног тима, 
у сарадњи са Општинском 
ораганизацијом Црвеног крста 
и Центром за социјални рад, 
претходно обићи, ради процене 
ситуације у којој се налазе�

Преко Општинске 
организације Црвеног крста, у 
Малом Зворнику подељено је око 
700 пакета помоћи суграђанима�

Општина Мали Зворник измириће грађанима априлске 
рачуне за воду и смеће и обезбедити хуманитарне пакете 

за најугроженије 

За суграђане и стамбене 
заједнице општина Мали 

Зворник, током ванредног 
стања због Корона вируса, 
обезбедила је средства за 
дезинфекцију у количини 
од 2 литра по домаћинству�

Подела дезинфекционих 
средстава вршена је из 
цистерне постављене у 
кругу ЈKП „Дрина“ у Малом 
Зворнику�

Дезинфекциона средства обезбеђена за 
стамбене заједнице и грађане
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Пензионерима, чија 
је пензија нижа од 

30�000 динара, и социјално 
угроженим суграђанима 
општина Мали Зворник 
доделила је једнократну 
новчану помоћ, у износу од 
2�000 динара по кориснику, 
на име подршке током 
епидемије вируса Корона�

Помоћ је додељена 
за око 2�500 грађана, за 
шта је у буџету општине 
опредељено 5�000�000 
динара�

Према речима председника 
општине Зорана Јевтића, 
једнократна новчана помоћ 
пензионерима и социјално 
угроженим суграђанима 

додељена је ради лакшег 
превазилажења ситуације 
настале услед епидемије Корона 
вируса�

Он је навео да је општина 
Мали Зворник одлучила да 
суграђанима додели једнократну 

новчану помоћ уместо 
робних пакета, сматрајући 
да је тај вид подршке бољи, 
јер оставља могућност 
грађанима да сами 
изаберу шта ће купити 
за добијени новац, као и 
ради пружања подршке 
локалној привреди, 
очекујући да ће већина 
додељених средстава 
бити трошена на подручју 
општине�

За кориснике новчане 
помоћи локална самоуправа 
обезбедила је и по пар рукавица и 
заштитну маску, ради спречавања 
ширења заразне болести Ковид – 
19�

Пензионерима и социјално угроженим суграђанима општина 
Мали Зворник доделила једнократну новчану помоћ

Народна кухиња Црвеног 
крста у Малом Зворнику 

дневно, о трошку локалне 
самоуправе, припрема и дели 100 
оброка корисницима�

Током епидемије вируса 
Корона, оброци су издавани 
искључиво на шалтеру, уз 
прописане мере превенције�

Локална самоуправа за 
запослене у Народној кухињи 
и кориснике обезбедила је 
заштитне маске�

Обезбеђено 100 оброка дневно за кориснике 
Народне кухиње Црвеног крста




