
Информација о стању у привреди и запошљавању Града Зворник 
на дан 30.09.2021.

Информација о стању у привреди и запошљавању Града Зворник садржи основне податке о 
економским кретањима као и индикаторе пословања привредних субјеката Града Зворник
години, на дан 30.09.2021. године. Њен основни циљ је указати на стање и тенденције кретања у 
привреди на подручју Града Зворник уз објективну оцјену услова у којима послују привредни 
субјекти, те економских ефеката пословања.

У изради информације кориштени су подаци: Пореске управе РС, Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Града Зворника, Завода за запошљавање, Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање РС и Спољно

ПОСЛОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА:

Привредна друштва имају најзначајније мјесто у пословању привреде Града Зворник. Код анализе 
општих показатеља пословања, можемо констатовати да на дан 30.09.2021. године, на територији 
Града Зворник послује укупно правних лица 1.185 (подаци Пореске управе РС, Фи

Број правних лица: 

 

ПОСЛОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАНАТСКО

 

Према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Града Зворник 
на територији Града Зворник на дан 30.09.2021. године 
број уврштене су и „издвојене јединице“ основних радњи, којих има 28). У односу на стање на дан 
31.12.2020. године број предузетничких радњи је повећан за 53 радњи, односно за 6,68%.
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Информација о стању у привреди и запошљавању Града Зворник 
на дан 30.09.2021. године 

Информација о стању у привреди и запошљавању Града Зворник садржи основне податке о 
економским кретањима као и индикаторе пословања привредних субјеката Града Зворник
години, на дан 30.09.2021. године. Њен основни циљ је указати на стање и тенденције кретања у 
привреди на подручју Града Зворник уз објективну оцјену услова у којима послују привредни 
субјекти, те економских ефеката пословања. 

кориштени су подаци: Пореске управе РС, Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Града Зворника, Завода за запошљавање, Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање РС и Спољно-трговинске коморе БиХ. 

ПОСЛОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА: 

на друштва имају најзначајније мјесто у пословању привреде Града Зворник. Код анализе 
општих показатеља пословања, можемо констатовати да на дан 30.09.2021. године, на територији 
Града Зворник послује укупно правних лица 1.185 (подаци Пореске управе РС, Филијала Зворник).

Квартали 

ПОСЛОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 

Према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Града Зворник 
на територији Града Зворник на дан 30.09.2021. године послује 847 предузетничких радњи (у овај 
број уврштене су и „издвојене јединице“ основних радњи, којих има 28). У односу на стање на дан 
31.12.2020. године број предузетничких радњи је повећан за 53 радњи, односно за 6,68%. 
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Информација о стању у привреди и запошљавању Града Зворник 

Информација о стању у привреди и запошљавању Града Зворник садржи основне податке о 
економским кретањима као и индикаторе пословања привредних субјеката Града Зворник у 2021. 
години, на дан 30.09.2021. године. Њен основни циљ је указати на стање и тенденције кретања у 
привреди на подручју Града Зворник уз објективну оцјену услова у којима послују привредни 

кориштени су подаци: Пореске управе РС, Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Града Зворника, Завода за запошљавање, Фонда за 

на друштва имају најзначајније мјесто у пословању привреде Града Зворник. Код анализе 
општих показатеља пословања, можемо констатовати да на дан 30.09.2021. године, на територији 

лијала Зворник). 

 

Према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Града Зворник 
послује 847 предузетничких радњи (у овај 

број уврштене су и „издвојене јединице“ основних радњи, којих има 28). У односу на стање на дан 
 



 Број предузетничких радњи 2020/2021. 

РБ ДЈЕЛАТНОСТ 31.12. 
2020. 

   
1 ТРГОВИНСКЕ 226 
2 УГОСТИТЕЉСКЕ 142 
3 ЗАНАТСКЕ 263 

4 ОСТАЛЕ 163 
5 УКУПНО 794 

 

ЗАПОСЛЕНОСТ: 

Према подацима Пореске управе РС, Филијала Зворник, а који се односе на укупн
свим секторима, на дан 30.09.2021. године укупан број запослених лица је 9.768.

Број запослених: 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ: 

На евиденцији Завода за запошљавање РС 
активних незапослених лица 3.748. 

Број незапослених: 
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/2021. године: 

01.01.2021.-30.09.2021. 30.09
2021.

ОСНОВАНО ЗАТВОРЕНО РАЗЛИКА  

15 17 -2 224 
23 21 +2 144 
36 11 +25 288 

41 13 +28 191 
115 62 +53 847 

Према подацима Пореске управе РС, Филијала Зворник, а који се односе на укупну запосленост по 
свим секторима, на дан 30.09.2021. године укупан број запослених лица је 9.768. 

Квартали 

ање РС - Биро Зворник, на дан 30.09.2021. године укупно је 
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ОБЛАСТ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА:

Према евиденцији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Пословница 
односе на број корисника права из области пензијског и инвалидског осигурања, а који живе на 
територији Града Зворник, на дан 30.09.2021. године, укупан број корисника је 7.236.

Број пензионера: 

Просјечна пензија (КМ): 

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА: 

По подацима Спољно-трговинске коморе БиХ, подаци за извоз и увоз који су остварили привредни 
субјекти који послују на територији Града Зворник, за период 01.07.

Извоз: 
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Квартали 

ОБЛАСТ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА: 

Према евиденцији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Пословница Зворник, а који се 
односе на број корисника права из области пензијског и инвалидског осигурања, а који живе на 
територији Града Зворник, на дан 30.09.2021. године, укупан број корисника је 7.236. 

Квартали 

Квартали 

трговинске коморе БиХ, подаци за извоз и увоз који су остварили привредни 
субјекти који послују на територији Града Зворник, за период 01.07.-30.09.2021. године су следећи:
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Зворник, а који се 
односе на број корисника права из области пензијског и инвалидског осигурања, а који живе на 

 

 

трговинске коморе БиХ, подаци за извоз и увоз који су остварили привредни 
30.09.2021. године су следећи: 

 



Увоз: 

Предлаже се Скупштини града да након разматрања ову Информацију усвоји.
 
 
                          ОБРАЂИВАЧ:                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ
 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатн
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Квартали 

Предлаже се Скупштини града да након разматрања ову Информацију усвоји. 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
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