
РУСИЈА или РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА (рус. Росси́я или Росси́йская Федера́ция) 
 

 

 
 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

 

Службени назив: Руска Федерација 

Међународна ознака: RU; RUS 

Државно уређење: федерална држава 

 

Површина земље: 17 075 400 km2 

Главни град: Москва 

Службени језик: руски 

Временска зона: UTC +2 до +11 

Позивни број: +7 

Валута: руска рубља 

 

 

2. ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 

 

 

Број становника (2011): 142 914 136  

Радна снага (2010): 75 448 000 

Стопа незапослености (2010): 7,5% 

 

БДП (паритет куповна моћ 2010): 44 939 2 милијарди RUB  

БДП по становнику (паритет куповна моћ 2010): 314 395 RUB  

Раст БДП (2010): 3.8%  

 

Стопа инфлације (2010): 6,6%  

 

Директна страна улагања (2010): 300 106 милиона USD (прилив 114 746 милиона USD) 

 

Извоз (2010): 400 милијарди USD 

Увоз (2010): 248,4 милијарди USD 

 

 



3. КРАТАК ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

 

Влада Руске Федерације настоји да висок привредни раст одржи стварањем повољног 

пословног окружења и у том циљу спроводи административну, пореску и буџетску 

реформу. Осим тога, Влада Русије промовише јавно-приватно партнерство, као нови 

инструмент за унапређење руске привреде. У том смислу, отварају се привредне зоне, те 

подстиче кориштење средстава Инвестиционог фонда Руске Федерације.  

 

Влада Руске Федерације је донијела закон о посебним привредним зонама, на основу 

којег је могуће отворити три типа привредних зона: индустријско-производне, 

технолошко-иновативне и туристичко-рекреационе зоне. Основни циљеви увођења ових 

зона су: развој прерађивачких и високотехнолошких привредних грана, производња нових 

видова производа, развој производње конкурентне увозној и развој туризма. 

 

Инвестициони фонд Руске Федерације је државни фонд основан с намјером да се пружи 

подршка пројектима усмјереним ка социјалном и привредном развоју, развоју руског 

иновативног система и институционалној реформи.  

 

У структури БДП-а највећи удио узимају услуге 56,38%, а затим индустрија 39,1% и 

пољопривреда 4,9%.  

 

Најзначајнији природни ресурси су нафта, плин, угаљ, минерали, дрво, хидропотенцијал. 

Најзначајније дјелатности су добијање нафте и плина, индустрија добијања метала и 

легура (екстрактивна индустрија која чини 80% извоза и даје највећи допринос у буџет 

Русије), машиноградња, производња оружја, путна и жељезничка опрема, бродоградња. 

 

 

4. СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

4.1 Топ 10 земаља извозних дестинација у 2010. години 

 

Земља 
% учешћа у 

укупном извозу 

Холандија  13,6 

Италија 6,9 

Њемачка 6,3 

Украјина 5,8 

Кина, Турска 5,1 

Бјелорусија 4,6 

Пољска 3,8 

Јапан 3,2 

САД, Француска, Финска 3,1 

Велика Британија 2,9 

 

 

 



4.2 Топ 10 земаља увозника у 2010. години 

 

Земља 
% учешћа у 

укупном увозу 

Кина 17,0 

Њемачка 11,7 

Украјина 6,1 

САД 4,9 

Јапан 4,5 

Француска, Италија 4,4 

Бјелорусија 4,3 

Република Кореја 3,2 

Пољска 2,5 

Турска 2,1 

 

 

4.3 Топ 10 производа које је Русија извезла у 2010. години 

 

Производ 
% учешћа у 

укупном извозу 

Минерални производи 68,4 

Метали, драго камење и њихови производи 12,8 

Хемијски производи и гума 6,2 

Машине, опрема и транспортна средства 5,4 

Дрво и папирни производи 2,4 

Прехрамбени производи и пољопривредне 

сировине 
2,2 

Текстил, текстилни производи и обућа 0,3 

 

 

4.4 Топ 10 производа које је Русија увезла у 2010. години 

 

Производ 
% учешћа у 

укупном увозу 

Машине, опрема и транспортна средства 44,4 

Хемијски производи и гума 16,1 

Прехрамбени производи и пољопривредне 

сировине 
15,9 

Метали, драго камење и њихови производи 7,4 

Текстил, текстилни производи и обућа 6,7 

Дрво и папирни производи 2,6 

Минерални производи 2,3 

 

Извор: Савезни завод за статистику Руске Федерације 

 

 

 

 



4.5 Поступак увоза робе и услуга у Русију 

 

Царинска тарифа Русије је усклађена с међународном царинском тарифом. Закон о 

царинској тарифи може се наћи на интернет страници Виртуелне царине. Информације о 

увозу у Русију могуће је добити од Московске трговинско-индустријске коморе.  

 

Осим стандардне трговинске, транспортне и царинске документације, потребна је потврда 

о поријеклу робе. Царинску документацију прикупља и предаје искључиво руска фирма 

која увози одређену робу. Више о поступку увоза робе у Русију може се наћи на интернет 

страници www.tamognia.ru. 

 

Увозник треба да попуни товарну декларацију за сваки производ који увози и да приложи 

сљедеће: уговоре, комерцијалне и транспортне документе, потврду о поријеклу робе, 

дозволу за увоз ако је потребна, потврду о усклађености са стандардима Русије, документ 

који потврђује легитимност увозника/декларанта/посредника. Извозник мора да попуни 

извозну декларацију и царини дâ на увид дозволу за извоз. 

 

 

4.6 Ограничења при увозу робе 

 

Листа производа чији је увоз забрањен налази се на интернет страницама www.vch.ru, 

www.tks.ru, www.economy.gov.ru. Ова информација се може добити и у Трговинско-

индустријској комори Руске Федерације или регионалним коморама, уз одређену накнаду.  

 

Информација увозним контингентима, квотама и заштитним мјерама се може наћи на 

интернет страници руског Министарства привредног развоја и трговине.  

 

 

4.7 Царински систем 

 

Информације о царинским стопама за одређене тарифне бројеве и увозу могу се наћи на 

страници Виртуелне царине.  Детаљно тумачење Царинске тарифе Русије може се тражити 

од Московске трговинско индустријске коморе. 

 

Царински закон Русије доступан је на интернет страницама: www.customs.ru, 

www.tamognia.ru, www.vch.ru. 

 

Просјечна царинска стопа за индустријске и пољопривредне производе се креће од 0-20% 

+ ПДВ 18%. 

 

 

4.8 Порески систем 

 

У Русији порез на промет ПДВ износи 18%. За одређену храну, лијекове и дјечију одјећу 

ПДВ износи 10%, а на одређену медицинску опрему и одређене финансијске услуге ПДВ се 

не плаћа. Роба која се извози, а произвела ју је или саставила страна или домаћа фирма у 

Русији не подлијеже ПДВ-у. Ако је роба плаћена унапријед, ПДВ се плаћа а затим се тражи 



поврат. Ако се роба извози, а није плаћена, ПДВ се не наплаћује и не урачунава у цијену 

робе.  

 

У Русији порез на добит износи 24%, а порез на доходак 13%. Порез на промет некретнина 

износи 13%.  

 

У Русији такође постоје и посебни порези (порез на аутомобиле, алкохол, дуван, луксузне 

производе, насљедство, фирму и слично а стопа се креће у распону од 20-570%).  

 

Ови подаци, подаци о основним пореским повластицама и ослобођењима, могућности 

поврата пореза на промет, као и општи подаци о пореском систему могу се наћи на 

интернет страници Федералне пореске агенције www.nalog.ru. 

 

 

5. ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

 

 

5.1 Робна размјена Републике Српске и Руске Федерације 

 

У хиљадама КМ 

Година 2008. 2009. 2010.     

Извоз 2 500 3 221 3 552     

Индекс 194,4 128,8 110,3     

Увоз 57 701 690 626 947 698     

Индекс 354,5 1196,9 137,2     

Укупно 60 201 693 847 951 250     

Индекс 342,8 1152,5 137,1     

Разлика - 55 201 - 687 405 - 944 146     

 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 

 

5.2 Топ 10 производа које је Република Српска извезла у Русију 

 

Производ 

% учешћа у 

укупном 

извозу 

Јабуке, крушке и дуње 35,3 

Кајсије, трешње и вишње, брескве, нектарине, шљиве и дивље шљиве 18,6 

Остали производи за унутрашње опремање 13,1 

Сједишта и њихови дијелови 6,8 

Обрађени камен и производи од камена; коцкице за мозаик и слично; 

вјештачки обојене грануле 
6,7 

Припремљена везивна средства за љеваоничке калупе или љеваоничка 

језгр; хемијски производи  
6,5 



Агруми 6,1 

Машине за обраду земље, камена, рудача или других минералних твари  2,8 

Измјенљиви алати за ручне справе са или без механичког погона или за 

алатне машине 
1,1 

Грожђе 1,1 

 

 

5.3 Топ 10 производа које је Република Српска увезла из Русије 

 

Производ 

% учешћа у 

укупном 

извозу 

Једињења са амино групом 16,0 

Пумпе за течности и са мјерним уређајима, елеватори течности  9,7 

Неелектричне индустријске и лабораторијске пећи и пећи за спаљивање  9,5 

Машине, уређаји и лабораторијска опрема и електрично гријана 

(искључујући пећи), за обраду материјала поступцима који се темеље на 

промјени температуре као што је гријање, кување, пржење, дестилација  

4,9 

Хладњаци, замрзивачи и остали уређаји за производњу хладноће, 

електрични и остали, топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију  
4,0 

Нафтна уља и уља добијена од битуменских минерала и производи који 

садрже 70% или више масеног удјела нафтних уља или уља добијених 

од битуменских минерала 

3,7 

Бешавне цијеви и шупљи профили, од жељеза или челика 3,5 

Електрични мотори и електрични генератори  3,3 

Турбине на водену и другу пару                                                                                               3,1 

Дијелови и прибор моторних возила  3,0 

 

Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ 

 

 

Туризам  

 

Руски туристи су у 2010. години остварили 1 160 долазака што у односу на претходну 

годину представља раст од 28,9%. У исто вријеме остварили су 3 664 ноћења (раст од 

25,9% у односу на претходну годину). По броју долазака страних туриста у Републику 

Српску у 2010. години, Русија се налази на 11. мјесту, а по броју ноћења на осмом мјесту. 

 

 

6. ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА/ФИРМЕ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ 

 

 

Више информација о оснивању представништва/фирме у Руској Федерацији, може се наћи 

на страницама Државне регистрационе коморе и Пореске управе.  

 

 

 

 



7. ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

 

Русија је већ вијековима једна од најутицајнијих земаља свијета, прво као Руско царство, а 

касније као водећа земља Совјетског Савеза. Русија је 1991. поново постала независна 

земља након распада СССР. Русија је и након независности остала једна од водећих 

свјетских сила као стална чланица Савјета безбједности Уједињених нација, Г8, Г20, Савјета 

Европе и Заједнице независних држава.  

 

Такође, Русија је чланица сљедећих организација: 

 

Међународни монетарни фонд 

 

Европска банка за обнову и развој 

 

Међународна банка за обнову и развој  

 

Евроазијска економска заједница 

 

APEC, ASEAN, IBRD, IDA, MIGA, UNCTAC, UNIDO, Паришки клуб и других. 

 

 

8. БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ 

 

 

Руске банке подијељене су у сљедеће групе:  

1. Сбербанк – чини посебну групу ради високог удјела у банкарском тржишту  

2. Државне банке – група од четири крупне банке у чијем власништву држава 

учествује са готово 100% удјела (Вњешторг банка, Россељхоз банка, Ханти-Мансијск 

банка, Руска развојна банка)  

3. Федералне банке – група од 21 крупне банке које имају филијале у 15 или више 

субјеката Руске Федерације  

4. Секторске банке – група од 21 крупне банке специјализоване за одређене 

банкарске операције или за одређене привредне гране или групе предузећа из 

одређеног сектора  

5. Нерезидентне банке – група од 59 банака са 100% страним капиталом  

6. Московске банке – група од 504 средње и мале московске банке које не припадају 

ни једној од наведених група  

7. Регионалне банке – група од 566 регионалних банака које не улазе ни у једну од 

наведених група 

 

Десет највећих руских банака према величини активе су: Вњешторг банка, Газпром банка, 

Московска банка, Алфа банка, Россељхоз банка, Raiffeisen банка, Рос банка, Уралсиб, 

Unicredit банка, ВТБ 24.  

Више информација о свим банкама у Русији може се наћи на интернет страници 

www.bankir.ru. 

 



Закон о банкама се може наћи на интернет страници www.rg.ru, а Закон о Централној 

банци Русије www.cbr.ru. 

 

Руско финансијско тржиште је једно од пет најкрупнијих финансијских тржишта у развоју.  

 

Према подацима од септембра 2011. године, Русија заузима 61. мјесто на ранг листи 

свјетских финансијских центара (Тhe Global Financial Centres Index).  

 

Берзе: www.birja.ru, www.rts.ru 

Удружење банака Русије - www.arb.ru   

Национално удружење учесника на финансијском тржишту - www.naufor.ru 

 

 

9. РАДНО ПРАВО И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

Законодавство из области радних односа се може наћи на страници Министарства 

здравља и социјалног развоја Руске Федерације.  

 

Више информација о прибављању радних, боравишних и других дозвола за запошљавање 

страних радника, може се наћи на интернет страницама: www.legal-support.ru, 

www.alliance-group.ru, www.myadvokat.ru.  

 

 

10. ПОСЛОВНИ ОБИЧАЈИ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ 

 

 

10.1 Сајмови 

 

Више информација о сајмовима и сличним манифестацијама може се наћи на интернет 

страницама: 

www.allexpo.ru  

www.uefexpo.ru  

www.expocentr.ru  

www.ruschamber.com   

www.crocus-expo.ru  

www.global-expo.ru 

 

 

10.2 Празници 

 

• 1. јануар - Нова година  

• 7. јануар - Божић  

• 13. јануар - Православна Нова година 

• 8. март - Дан жена 

• Васкрс  

• 1. мај - Празник рада  

• 9. мај - Дан побједе 



• 12. мај - Дан независности  

• 4. новембар - Дан солидарности и помирења 

 

 

10.3 Радно вријеме 

 

Државни институције и банке раде од 9.00-17.00 или 10:00-18:00, а суботом неке банке 

раде од 9:00-14:00.  

Трговине прехрамбених производа раде до 21:00 или 22:00, а често и 24 сата, док су 

велики трговински центри отворени сваки дан од 10:00-22:00 или 23:00.  

 

 

11. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

11.1 Евиденција инсолвентних предузећа 

 

Руске трговинско-индустријске коморе могу дати службене податке о финансијској 

солвентности и бонитету трговинских друштава: 

Трговинско-индустријска комора Руске Федерације  

Московска трговинско-индустријска комора 

Трговинско-индустријска комора Санкт Петербурга 

 

 

11.2 Етикетирање и обиљежавање робе 

 

Етикета на прехрамбеним производима мора да садржи сљедеће податке на руском 

језику: тип и назив производа, тежина или обим производа (за течни прехрамбени 

производ је потребно назначити бруто тежину у мјерним јединицама за течност), састав 

производа (назив основних састојака и додатака, уврштених у листу према тежини сваког 

од састојака), хранљива вриједност (калорије, витамини, уколико су садржани у производу 

и уколико је производ намијењен дјеци, болесницима или је дијетални), начин чувања, 

начин употребе, рок употребе (или датум производње и рок чувања), правна адреса 

произвођача, упутство за припрему полупроизвода или дјечијих прехрамбених производа, 

упозорења или било које контраиндикације или нуспојаве.  

 

Етикета на непрехрамбеним производима мора да садржи сљедеће податке на руском 

језику: назив производа, земља поријекла, назив произвођача, упутство за употребу, 

основне карактеристике, правила и услове за сигурно и ефективно кориштење производа, 

и друге податке у складу са одредбама надлежног државног органа. 

 

 
11.3 Стандардизација 

 

Више информација се може наћи на интернет страницама: 

Федерална агенција за техничко регулисање и мјерење 

Федерална служба за надзор над заштитом права и добробит човјека 

Руски центар за тестирање и цертификацију 



Руски научно-технички центар информација о стандардизацији, мјерењу и квалитету 

Руски стандард 

 

 

11.4 Заштита интелектуалног власништва 

 

Русија је члан Свјетске организације за заштиту интелектуалног власништва (WIPO).  

Више информација се може наћи на интернет страници Савезне службе за интелектуално 

власништво. 

 

 

11.5 Међународни тендери и јавне набавке 

 

Конкурси се јавно објављују на страници www.exportsupport.ru и на страницама појединих 

министарстава. 

 

 

12. КОНТАКТИ 

 

 

Државне институције 

• Влада Руске Федерације 

• Министарство економског развоја Руске Федерације 

• Министарство финансија Руске Федерације 

 

Привредна струковна удружења (националне индустријске, трговинске коморе и сл.)  

• Трговинско-индустријска комора Руске Федерације 

• Московска трговинско-индустријска комора 

• Трговинско-индустријска комора Санкт Петербурга 

 

Царина 

• www.customs.ru  

 

Удружење послодаваца  

• www.ksorr.ru  

 

Удружење малог и средњег предузетништва   

• www.rspp.ru  

• www.exportsupport.ru  

• www.aebrus.ru 

 

Регистри о предузећима  

• www.palata.ru  

 

Адвокатска, нотарска и друга удружења/коморе  

• Московска адвокатска комора  

• Адвокатска палата Руске Федерације 



 

Важније маркетиншке агенције  

• www.research.rbc.ru  

• www.russianmarket.ru 

• www.promosite.ru  

• www.marketologi.ru  

 

Берза хартија од вриједности 

• www.beta.micex.ru  

• www.rts.ru 

 

Важнији локални медији (TВ, дневна/седмична новинска издања)  

Дневна издања 

• www.kommersant.ru  

• www.lenta.ru  

• www.vedomosti.ru  

• www.vremya.ru  

• www.nezavisimaya.ru  

Седмична издања  

• www.itogi.ru  

• www.rbс.ru  

• www.profilе.ru  

• www.expert.ru 

TВ: ORT, TVC, REN TV, RTR, NTV,  

Радио: Eho Moskvy, Radio Rossija, Radio Majak 

 

 

Амбасада Руске Федерације у БиХ  

Амбасадор Њ. Е. г. Alexander Botsan-Kharchenko 

Урјан Дедина 93, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина  

Тел. + 387 33 668 147 

        + 387 33 210 913    

Факс + 387 33 668 148  

E-mail: rusembbih@bih.net.ba 
www.sarajevo.mid.ru 

 

 

Амбасада БиХ у Руској Федерацији  

Амбасадор БиХ Њ. Е. г. Жељко Јањетовић 

Нерезидентно покрива Републику Арменију, Републику Бјелорусију, Републику Казахстан, 

Републику Киргистан, Републику Узбекистан    

Мосфиљмовскаја 50/1, 119 590 Москва, Руска Федерација  

Тел. + 7 499 147 64 88   

Факс + 7 499 147 64 89   

www.rf-bih.ru 

 

 



Представништво Републике Српске у Руској Федерацији 

Шеф представништва г. Душко Перовић 

Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1, канцеларија 35 101 000 Москва 

Тел. +7 495 626 57 00  

Факс +7 495 626 57 01  

www.rsmoscowoffice.ru/serbska_sr/ 

E-mail: moscowoffice.rs@gmail.com  

 


