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ОЛАКШИЦЕ И ПОДСТИЦАЈИ 
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА 
НА НИВОУ ГРАДА ЗВОРНИК



ОЛАКШИЦЕ
1. Смањена стопа пореза на непокретности

Стопа пореза на непокретности је 0,14%, а за непокретности у којима се непосредно 
обавља производна дјелатност 0,07% (Одлука о утврђивању пореске стопе за 
опорезивање непокретности на подручју града Зворник за 2020. годину, Службени 
гласник града Зворник 14/19). 

Ове стопе примјењују се на процијењену вриједност непокретности по зонама, а у 
складу са Одлуком о висини вриједности непокретности по зонама на територији 
града Зворник (Службени гласник града Зворник, број 15/19). 

У случају обављања дефицитарне дјелатности, одлуком Скупштине града 
Зворник, обвезник може бити ослобођен плаћања пореза.

2. Смањена накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта

Одлуком о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 
2020. годину (Службени гласник града Зворник, број 8/20) одређено је умањење 
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 25%.

За изградњу производних објеката предвиђена су додатна умањења од 30% до 
70%. 

3. Смањена накнада на име ренте

Одлуком о уређењу простора и градском грађевинском земљишту (Службени 
гласник града Зворник, број 12/17) предвиђено је умањење ренте за изградњу 
производних и помоћних објеката за 1% у свакој од шест зона градског грађевинског 
земљишта, осим у шестој зони гдје се умањује за 0,5%. 

4. Смањен износ комуналних такси 
Одлуком о измјенама Одлуке о комуналним таксама (Службени гласник града 
Зворник, број 9/20) смањени су износи такси за:
• кориштење јавних површина за постављање затворених и дјелимично 

затворених љетних башти и затворених и дјелимично затворених простора 
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испред трговинских радњи  површине у првој зони до 20м2 са 0,25 КМ по 1м2/
дан на 0,20 КМ по 1м2/дан (у првој зони),

• кориштење јавних површина у трећој зони за 60% од цијене у првој зони,
• постављање реклама и рекламних паноа у другој зони за 50%, а у трећој зони 

за 70%,
• истицање пословног имена за хотеле и мотеле са 1200 КМ, односно 1000 КМ на 

800 КМ,
• кориштење јавних површина за привремено одлагање и држање грађевинског 

и другог материјала од 25% до 50%, 
• резервацију паркинг мјеста са 60 КМ на 50 КМ.
Истом Одлуком је укинута такса за постављање расхладних витрина, фрижидера 
и сл. 

ПОДСТИЦАЈИ 
1. Подстицаји за пољопривредну производњу

Град Зворник сваке године доноси и реализује програме коришћења буџетских 
средстава за подстицај пољопривредне производње.

Програм коришћења буџетских средстава за подстицај пољопривредне 
производње на подручју града за 2020. годину (Службени глансик града Зворник, 
број 8/20) предвиђа додјелу подстицаја за:
1. сточарство,
2. воћарство,
3. ратарство,
4. повртларство,
5. пчеларство,
6. пољопривреду,
7. рурални развој.

Просјечан износ буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње у 
једној години је 400.000 КМ.
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2. Финансирање и суфинансирање запошљавања и самозапошљавања

Град Зворник редовно расписује јавне позиве за финансирање и суфинансирање 
запошљавања и самозапошљавања.  

На основу последњег јавног позива (2018/2019) је додјељено више од 1.000.000 КМ 
подстицаја за запошљавање и самозапошљавање.

ДОДАТНЕ ОЛАКШИЦЕ И ПОДСТИЦАЈИ СЕ ДАЈУ ИНВЕСТИТОРИМА У ПОСЛОВНУ ЗОНУ „ЈАДАР“

Правилник о условима и и поступцима давања у закуп земљишта и објеката инвеститорима 
(Службени гласник града Зворник, број 4/11)

КОНТАКТ

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

Тел: 056 232 216

Факс: 056 232 221

razvoj@gradzvornik.org

www.gradzvornik.org


