
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗВОРНИКУ  

 Површина: 371,95 km² 
 Становништво: 54.407 
 GDP per capita: 9.832KM  
 Валута: Конвертибилна марка (КМ)  
 Курс (везан за Евро): 1€=1,95583 КМ 
 Просјечна нето плата: 898 
 Број пословних субјеката: 1.149 
 Број запослених: 9.628 
 Број незапослених: 3.865 
 Доприноси на плату: 32,8% 
 Стопа пореза на доходак: 10% 
 Стопа пореза на добит: 10% 
 Стопа пореза на додату вриједност: 17% 
 
 

НАЈВЕЋИ ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ У 
ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ 

 
 „Зворничанка“доо—највеће 

трговинско предузеће са преко 250 
запослених. 

 
 „Стил“ доо—предузеће са великим 

бројем трговинских објеката на 
подручју града Зворник . 

 
 „Глобал ентеријери“ доо—предузеће 

за производњу и продају намјешаја са 
3.800 m² изложбеног простора. 
Запошљава 20 радника. 

 

        ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗВОРНИК 

Улица Светог Саве бр. 124,  

75 400 Зворник  
www.gradzvornik.org 

 

 

КОНТАКТ: 

 

Бојан Ивановић, замјеник 

Градоначелникa 

bojan.ivanovic@gradzvornik.org 

0038766 903 697 

 

Дарко Стефановић,  начелник 

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности 

darko.stefanovic@gradzvornik.org 

0038766 775 627 

 

Биљана Милић, шеф Одсјека за 

управљање развојем и међународну 

сарадњу 

biljana.milic@gradzvornik.org 

0038766 077 333 

 

 

 

 СЕКТОР ТРГОВИНЕ 



СЕКТОР ТРГОВИНЕ  

Трговина представља дјелатност  која 
има велики економски и социјални 
значај за привредни развој једне 
заједнице. Њен примарни циљ  је да 
обезбиједи размјену добара између 
произвођача и потрошача по условима 
који су прихватљиви за обе стране. 
Према облику се дијели на трговину на 
велико и трговину на мало.  
 
Област трговине у Републици Српској 
регулисана је Законом о трговини 
Републике Српске. 
 
У шифарнику дјелатности Републике 
Српске трговина је означена словом Г . 
 
На подручју града Зворник трговина је 
једна од најзначајнијих дјелатности јер 
после индустрије запошљава највећи 
број  радника и подстиче развој и 
других дјелатности: индустрије, 
саобраћаја, поштанских услуга. Царински терминал Каракај 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ЗВОРНИК 

 Повољан географски положај 
 Подједнака удаљеност од већих и 

урбаних центара у БиХ и регији 
 Близина границе са Србијом 
 Четири гранична прелаза (друмски и 

жељезнички саобраћај) 
 Гранични прелаз Каракај има функцију 

робног царинског терминала 
 Развијена путна комуникација 
 Културни и привредни центар регије 

Бирач 
 Развијена јединица локалне самоуправе 
 Раст животног стандарда 
 Квалификована и стручна радна снага  
 Ниске цијене комуналних услуга 
 Подстицаји за запошљавање и 

покретање пословања 
 Смањене комуналне таксе  
 Поједностављене процедуре за 

отпочињање пословања (регистрација 
за један дан) 

 Списи и радње  правних лица 
ослобођени плаћања административне 
таксе 

 
 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРГОВИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ЗВОРНИК 

 
Број пословних субјеката у области 
трговине на подручју Зворника је у 
константном порасту. 
 
 У сектору трговине тренутно послује 321 
пословни субјекат, од чега је 80 
привредних друштава и 241 предузетник. 
 
 Трговином на велико се бави 51 
пословни субјекат, трговином на мало 
251, а истовремено трговином и на 
велико и на мало 19 пословних субјеката.  
 
Упоредо са растом предузећа растао је и 
број запослених у области трговине на 
подручју Зворника, тако да је у 2019. 
години  износио 1.622 запослена, од чега 
је 787 жена.  
 
Највише трговинских предузећа се бави 
прометом  текстилних и прехрамбених 
производа. Након тога слиједе 
продавнице обуће, спортске опреме и 
мобилних телефона, цвјећаре, златаре. 
 
Иако је заступљенија конвенционална 
трговина у последње вријеме је 
забиљежен и раст е-трговине као једног 
од савремених трендова и начина 
трговаца да осигурају лојалност 
постојећих купаца и привлачење нових. 
 
 


