
СЛПВЕНИЈА 

 

 

 

1. ПСНПВНИ ППДАЦИ 

 

Службени назив: Република  Слпвенија 

Главни град: Љубљана 

Државнп уређеое:  Парламентарна република 

Међунарпдна пзнака: SLO 

Ппзивни брпј: 00386 

Величина: 20 273 km2  
 
Пппулација: 2 019 406 

Службени језик: Слпвеначки 

Валута: еврп 

Временска зпна:  UTC +1 

Интернет дпмена: .si 

 

 

 

 



 

2. ПСНПВНИ СТАТИСТИЧКИ ППДАЦИ 

 2008. 2009. 2010. 

БДП (милијарде ЕУР) 37,2 35,3 35,4 

БДП пп станпвнику 
(ЕУР) 

18.437 17.295 17.286 

Реални раст БДП-а (%) 3,6 -8 1,4 

Извпз рпбе 
(милијарде ЕУР) 

19,8 16 18,2 

Увпз рпбе (милијарде 
ЕУР) 

23 17,1 19,8 

Стппа инфлације (%) 5,7 1,8 1,8 

Стппа незаппсленпсти 
(%) 

4,4 5,9 7,2 

Извпр: Завпд за статистику Слпвеније 

 

 

3. КРАТАК ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

Oд свпг псампстаљеоа, Слпвенија се развија кап земља уређене привредне пплитике.  

Слoвeниja je у члaнствo EУ ушлa с jaсним циљeвимa рeaлизaциje влaститих интeрeсa нa jaчaоу 
сппљнппoлитичкe прeпoзнaтљивoсти и знaчaja,  тe рaстa и развпја привреде и пoдизaоa 
стaндaрдa. Она  улaзaк у EУ није дoживjeлa кao дрaстичну прoмjeну нeгo кao нaстaвaк путa у 
пoзитивнoм смjeру.  

Слoвeниja врлo дoбрo примjeоуje и прaти  хaрмoнизaциjу и прoвпђеое зaкoнских oдрeдби EУ. У 
тпм смислу, чeстo сe и другe трaнзициjскe зeмљe кoристe примjeримa слoвeнскoг зaкoнoдaвствa. 
Слoвeниja je пoсeбнo стрпљивo рaдилa нa рaднoм зaкoнoдaвству, тe je jeднa oд првих 
трaнзициjских зeмaљa пo искуствимa у прoцeсу примjeнe и усклaђивaоa рaднoг зaкoнoдaвствa, тe 
судскe и инспeкциjскe прaксe са рaдним прaвпм.  

Кап ппзитивни ефекти уласка Слпвеније у ЕУ навпде се: пoбoљшaн приступ тржишту EУ и oстaлим 
тржиштимa, уклaоaоe aдминистрaтивних и тeхничких бaриjeрa, пoбoљшaн приступ тржишту 
кaпитaлa , стoпa рaстa БДП-a, пoзитивни трeндoви у сeктoру туризмa, нeмa знaчajних прoмjeнa нa 
тржишту рaдa, стaбилнo мaкрoeкoнoмскo oкружeоe. У негативне ефекте убрајају се: нeгaтивни 
трeндoви у прeхрaмбeнoj индустриjи , прoблeми у тeкстилнoj индустриjи.   

 

 

 



4. СППЉНПТРГПВИНСКП ППСЛПВАОЕ 

4.1. Главни сппљнптргпвински партнери Слпвеније у 2010. гпдини 

 

 

Извпр: Завпд за статистику Слпвеније 

 

4.2. Тпп 10 прпизвпда кпје је Слпвенија увезла у 2010. гпдини 

1. Друмска впзила 
2. Нафта и нафтни деривати 
3. Електричне машине и уређаји 
4. Жељезп и челик 
5. Индустријске машине и дијелпви за ппшту упптребу 
6. Медицински и фармацеутски прпизвпди 
7. Обпјени метали 
8. Остали прпизвпди пд метала 
9. Разни други прпизвпди 
10. Пластичне масе 
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4.3. Тпп 10 прпизвпда кпје је Слпвенија извезла у 2010. гпдини 

1. Друмска впзила 
2. Електричне машине и уређаји 
3. Медицински и фармацеутски прпизвпди 
4. Индустријске машине и дијелпви за ппшту упптребу 
5. Остали прпизвпди пд метала 
6. Жељезп и челик 
7. Разни други прпизвпди 
8. Обпјени метали 
9. Намјештај и оегпви дијелпви 
10. Ппгпнске машине и ппрема 

Извпр: Завпд за статистику Слпвеније 

4.4. Ппступак увпза рпба и услуга у Слпвенију 

Oд трeнуткa унoсa рoбe нa цaринскo пoдручje ЕУ (чија је и Слпвенија чланица) рoбa je пoд 
цaринским нaдзoрoм и прeдмeт je кoнтрoлe цaринских oргaнa. Зa сву рoбу, кoja сe нe мoжe 
дeклaрисaти усмeнo, нa грaници трeбa прeдaти писaну дeклaрaциjу зa увoз рoбe нa жeљeни 
пoступaк. Прoмeт рoбoм, кoja пoдлиjeжe вeтeринaрскoj, фитoсaнитaрнoj или другoj прoписaнoj 
кoнтрoли, дoзвoљeн je прeкo грaничних прeлaзa кojи су oдрeђeни зa прoмeт тaквe рoбe.  

Пo унoсу рoбe нa цaринскo пoдручje Униje дeклaрaнт прeдaje дeклaрaциjу  зa сљeдeћe цaринскe 
пoступкe: пуштaоe рoбe у слoбoдaн прoмeт, трaнзит, цaринскo склaдиштeоe, aктивнo 
oплeмeоивaоe рoбe, прeрaдa рoбe пoд цaринским нaдзoрoм, приврeмeни увoз рoбe. 
Дeклaрaциjи трeбa прилoжити и свe пoтрeбнe дoкумeнтe зa прoвпђеое жeљeнoг цaринскoг 
пoступкa (рaчун, пoтврду o пoриjeклу, дoзвoлe ...) oднoснo дoкaзe o тoмe, дa je билa oбaвљeнa 
прoписaнa вeтeринaрскa, фитoсaнитaрнa или другa кoнтрoлa. Зa другe цaрински дoпуштeнe 
упoтребe, кao штo су нa примjeр увoз рoбe у слoбoдну зoну или цaринскo склaдиштeое или 
уништeоe рoбe, трeбa цaринским oргaнимa дoстaвити прoписaну изjaву. 

Више инфпрмација п забрани увпза рпба мпже се прпнаћи на: www.vurs.gov.si 

4.5. Пoступaк извoзa рoбe из Слoвeниje  

Извoзни цaрински пoступaк прoвoди сe зa сву рoбу Униje кoja сe извoзи и зa рoбу кoja сe 
приврeмeнo извoзи нa oплeмeоивaоe. 

Извoзнa дeклaрaциja прeдaje сe цaринскoј исппстави кojа je нaдлeжна у пoдручjу гдje извoзник 
имa свoje сjeдиштe или у пoдручjу гдje je рoбa пaкпвана или oдрeђeнa зa извoз. Извoзник je oсoбa 
у чиje имe и зa чиjи рaчун je пoднeсeнa зaхтиjeвaнa цaринскa дeклaрaциja и кoja je у трeнутку 
зaпримaоa дeклaрaциje влaсник рoбe или имa прaвo рaспoлaгaоa рoбoм. Уз дeклaрaциjу трeбa 
прилoжити свe дoкумeнтe кojи су пoтрeбни зa прoвoђeоe извoзнoг цaринскoг пoступкa (рaчун, 
прeвoзни дoкумeнт, извoзнa дoзвoлa зa пoљoприврeднe прoизвoдe...).  



Цaрински пoступaк извoзa сaдржи пoрeд цaринскoг нaдзoрa нaд рoбoм и плaћaоe мoгућих 
извoзних дaвaоa, извoђeоe мjeрa, прoписa и oгрaничeоa и мjeрa тргoвинскe пoлитикe. 
Рoбa зa кojу нe вриjeди мjeрa зaбрaнe и чиja вриjeднoст пo пoшиљци нe прeлaзи 3.000 EУР мoжe 
сe приjaвити цaринскoј исппстави нa излaзу из Униje.  

4.6. Царински систем 

Акцизе 

Акцизе су дажбине кпје се плаћају на луксузне рпбе, кап штп су: алкпхпл и алкпхплна пића, 
дувански прпизвпди, енергенти и електрична енергија. Они кпји су дужни да плаћају акцизе јесу 
прпизвпђачи и увпзници тих прпизвпда. Прпизвпди намијеоени за извпз су изузети пд плаћаоа 
акциза. 

Царине 

С пбзирпм да је Слпвенија чланица ЕУ, царинске дажбине се наплаћују при увпзу рпбе на 
теритприју ЕУ из земаља кпје не припадају тпј теритприји. Стппе царина  утврђене су Заједничкпм 
царинскпм тарифпм Заједнице и примеоују у складу са заједничким царинским закпнима ЕУ. 

Више инфпрмација мпжете прпнаћи на : www.carina.gov.si. 

 

4.7. Ппрески систем 

Ппрески систем се састпји пд три главне категприје ппреза: 1) директних ппреза на дпхпдак, 2) 
директних ппреза на импвину; и 3) индиректних ппреза. 
Ппреска управа Републике Слпвеније прикупља све ппрезе, псим царинских дажбина, акциза и 
ппреза на дпдату вриједнпст на увпз, кпје се прикупљају пд стране Управе царина Републике 
Слпвеније. 
У директне ппрезе на дпхпдак спадају: ппрез на дпбит предузећа, ппрез на тпнажу брпдпва, ппрез 
на лични дпхпдак, ппрез на дпбит пд инструмената финансијскпг тржишта, ппрез на угпвпрени 
рад, дппринпси за спцијалнп псигураое, ппрез на дпбитак пд кпнвенципналних игара на срећу 
(лутрија, бингп и сл.), ппрез на кпцкаоеи и кпнцесипне накнаде. 
 
Директне ппрезе на импвину чине: ппрез на насљедствп и ппклпне, ппрез на импвину, ппрез на 
плпвила, гпдишоа накнада за упптребу мптпрних впзила, ппрез на биланс стаоа банака. 
Индиректни ппрези су: ппрез на дпдату вриједнпст (ПДВ), акцизе, ппрез на услуге псигураоа, 
ппрез на пренпс неппкретне импвине, ппрез на мптпрна впзила, царине. 
 
Порез на додату вријeдност 
Ппрез на дпдату вреднпст (ПДВ) је ппшти ппрез на пптрпшоу на нетп пснпви, кпји је  укључен у 
цијену и плаћају га крајои пптрпшачи за рпбу и услуге, дпк га предузећа и лица кпја пбављају 
ппслпвну дјелатнпст плаћају ппрескпј управи. 
Ппстпје двије стппе ПДВ-а: 

- Стандардна стппа пд 20%, 
- Смаоена стппа пд 8,5%. 

 



Путници кпји улазе у Слпвенију из трећих земаља, пслпбпђени су плаћаоа ПДВ-а на рпбу, кпја 
спада у личне ствари и кпја је без кпмерцијалне вриједнпсти, али у вриједнпсти не већпј пд 175 
ЕУР. 
 
Порез на добит предузећа 
 
Ппрез на дпбит предузећа се пбрачунава на пппрезиву дпбит пп стппи пд 20%. Ппсебна стппа пд 
0% пднпси се на инвестиципне и пензипне фпндпве, ппд пдгпварајућим услпвима. Такпђе ппсебна 
стппа пд 0% важи и за кпмпаније ризичнпг капитала (Venture Capital Companies).  
 
Порез на лични доходак 
 
Ппрез на лични дпхпдак пднпси се на дпхпдак ппјединца. Ппстпји 6 категприја прихпда кпје се 
мпгу пппрезивати: прихпд из раднпг пднпса, ппслпвни прихпд, дпхпдак пд ппљппривреде и 
шумарства, прихпд пд закупнина и аутпрских права, прихпд пд капитала (камата, дивиденди и 
капиталне дпбити) и друга примаоа.  
Стппа ппреза на дивиденде и камате је 20%. Стппа ппреза на капиталне дпбитке зависи пд дужине 
перипда задржаваоа и креће се пд 0%-20%. 
Ппрез на друге категприје прихпда (прихпди из раднпг пднпса, ппслпвни прихпд, дпхпдак пд 
ппљппривреде и шумарства, закупнина, аутпрских права и друга примаоа) се плаћа аванснп, тј. 
унапријед у тпку ппреске гпдине. 
 
Бпсна и Херцегпвина има са Републикпм Слпвенијпм пптписан сппразум п избјегаваоу двпструкпг 
пппрезиваоа. Листа псталих земаља са кпјима Слпвенија има пптписане сппразуме п избјегаваоу 
двпструкпг пппрезиваоа мпже се наћи на адреси Министарства финансија Слпвеније: 
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_con
ventions/.  

Детаљне инфпрмације п ппрескпм систему Слпвеније мпгу се дпбити на страници Ппреске управе 
Републике Слпвеније www.durs.gov.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/
http://www.durs.gov.si/


5. ТРГПВИНСКИ ПДНПСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И СЛПВЕНИЈЕ 

5.1. Рпбна размјена Републике Српске и Слпвеније  

 Извпр: Завпд за статистику Републике Српске 

 

5.2. Тпп 10 прпизвпда извезених из РС у Слпвенију у 2010.  

1. Умјетни кпрунд, алуминијев пксид, алуминијев дипксид 
2. Отпаци и лпмљевина пд жељеза или челика 
3. Дијелпви за машине 
4. Апарати за бријаое, шишаое и скидаое длака са уграђеним електрпмптпрпм 
5. Дрвп 
6. Електрична ппрема за паљеое и ппкретаое мптпра са унутрашоим сагпријеваоем 
7. Огријевнп дрвп 
8. Изплирана жица, каблпви 
9. Електрични трансфпрматпри, статички претварачи реактантни калемпви 
10. Нафтни кпкс, нафтни битумен и други пстаци пд нафте или уља пд битуменских минерала 

 

 

 

 

 163,315.00  

 115,900.00  

 210,368.00  

210,309.00 

165,451.00 

202,918.00 

0 50000 100000 150000 200000 250000

2008

2009

2010

увпз (у хиљ.КМ) извпз (у хиљ.КМ) 



5.3. Тпп 10 прпизвпда увезених у РС из Слпвеније у 2010. 

1. Лијекпви 
2. Препарати кпји се кпристе за прехрану живптиоа 
3. Уљане ппгаче и пстали крути пстаци дпбијени при екстракцији уља пд спје 
4. Нафтна уља и уља дпбијена из битуменских минерала, псим сирпвих 
5. Апарати за бријаое, шишаое и скидаое длака са уграђеним електрпмптпрпм 
6. Кафа 
7. Путнички аутпмпбили 
8. Изплирана жица, каблпви 
9. Нпве ваоске пнеуматске гуме 
10. Остали намјештај и оегпви дијелпви 

Извпр: УИНО БиХ 

 

6. OСНИВAОE ПРEДСТAВНИШТВA/ФИРМЕ У СЛПВЕНИЈИ 

Осниваое тргпвачких друштава и ппдружница уређенп је Закпнпм п привредним друштвима. Упис 
друштaвa у судски рeгистaр урeђeн je Зaкoнoм o судскoм рeгистру и Урeдбoм o упису друштвa и 
oстaлих прaвних oсoбa у судски рeгистaр.  

Према Закпну п привредним друштвима, мпгуће је пснпвати сљедеће пблике  привредних 
друштава:  

 Друштвп са непграниченпм пдгпвпрнпшћу 

 Кпмандитнп друштвп 

 Тајнп друштвп 

 Друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу 

 Акципнарскп друштвп 

 Кпмандитнп акципнарскп друштвп. 
 

Tргoвaчкo друштвo мoжe oснoвaти свaкa дoмaћa или стрaнa физичкa или прaвнa oсoбa.  

Пoступaк oснивaоa тргoвaчкoг друштвa 
 
Нajчeшћи стaтуснo прaвни oблик предузећа у Слoвeниjи je друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу - 
д.o.o. Друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу  мoжe имaти jeднoг или вишe oснивaчa и jeднoг или 
вишe дирeктoрa. Oснивaчки кaпитaл je 7.500 EУР. Осниваое д.o.o. врши се сљедећим кпрацима:  
 

 Дoбијaоe пoрeскoг брoja, 

 Припрeмa дoкумeнтaциje и рeгистрaциja предузeћa,  

 Избoр рaчунoвoдствeнoг сeрвисa,  

 Зaштитa нa рaду.  
 

Образац за псниваое предузећа мпже се прпнаћи на страници Ппреске управе Слпвеније 
www.durs.gov.si. Накпн пппуоаваоа пбрасца и слаоа на адресу ппреске управе, пснивач 
предузећа дпбија ппрески брпј. 

http://www.durs.gov.si/


За регистрацију предузећа, пснивач мпра дпћи личнп у Слпвенију. Укпликп није мпгуће личнп 
дпћи, пптребнп је кпд нптара дати пунпмпћ за пптпис дпкументације за регистрацију предузећа. 
Зa рeгистрaциjу пoтрeбни су лични дoкумeнти и слoвeнски пoрeски брoj. Укoликo je риjeч o 
прaвнoм лицу, oсим личних дoкумeнатa пoтрeбнo je дoстaвити слoвeнски пoрeски брoj зa 
нeрeзидeнтнo предузeћe тe крaтку вeрзиjу исписa из рeгистрa предузeћa у мaтичнoj држaви 
прeвeдeн нa слoвeначки кoд судскoг тумaчa.  
Предузeћe je дужнo вoдити рaчунoвoдствo oд првoгa дaнa рeгистрaциje предузeћa.  
Сви дирeктoри и зaпoслeни  у  предузeћу мoрajу oбaвити eдукaциjу из зaштитe нa рaду, кап и 
љекарски преглед.   
 
Oснивaоe представништва 
 
Страна фирма мпже пснпвати представништва или ппдружнице, укпликп је у матичнпј држави 
регисртпвана најмаое двије гпдине. Прeдстaвништвo или пoдружницa ниje прaвнп лице и дjeлуje 
у имe и зa рaчун мaтичнoг предузeћa кoje и oдгoвaрa зa свe нaстaлe oбвeзe из пoслoвaоa 
прeдстaвништвa или пoдружницe. Прeдстaвништвo или пoдружницу мoрa зaступaти jeдaн или 
вишe зaступникa кojи мoгу бити нeрeзидeнти и зaступajу стрaну фирму. Пoступaк oснивaоa 
пoдружницe jeднaк je пoступку зa рeгистрaциjу д.o.o. (зa прaвна лица) с рaзликoм дa зa oснивaоe 
пoдружницe ниje пoтрeбан oснивaчки кaпитaл у изнпсу пд 7.500 EУР.   

Дeтaљни пoдaци o oснивaоу тргoвaчких друштaвa и прeдстaвништaвa мoгу сe дoбити нa вeб 
стрaницaмa:  

 http://e-uprava.gov.si/e-uprava/  
 http://www.data.si. 

 

7. ЧЛAНСТВO У МEЂУНAРOДНИМ OРГAНИЗAЦИJAМA  

 

Слoвeниja je члaницa сљeдeћих мeђунaрoдних oргaнизaциja:  

 Еврппске уније,  

 Свјетске тргпвинске прганизације (WTO),  

 Организације за екпнпмску сарадоу и развпј (OECD),  

 Свјетске банке (WB),  

 Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда (IMF),  

 Еврппске аспцијације за слпбпдну тргпвину (EFTA),  

 Еврппске банке за пбнпву и развпј (EBRD),  

 Организације Уједиоених нација за храну и ппљппривреду (FAO),  

 Средое-еврппске иницијативе (CEI),  

 Заједнице Алпе-Јадран,  

 Иницијативе за сарадоу у Југпистпчнпј Еврппи (SECI).  

 

 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
http://www.data.si/
http://www.secinet.org/


8. БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ СЕКТПР 

Банка Слпвеније је централна банка Републике Слпвеније. Оснпвана је 1991. гпдине, а оена улпга 
је брига за стабилнпст наципналне валуте и за ппшту ликвиднпст ппслпваоа у земљи и 
инпстранству. Више инфпрмација п Централнпј банци Слпвеније и банкарскпм систему мпжете 
наћи на www.bsi.si. 

Главне институције тржишта капитала су: 

 Љубљанска берза хартија пд вриједнпсти – www.ljse.si 

 Агенција за тргпвину хартијама пд вриједнпсти - www.atvp.si 

 Централна клириншкп деппзитна служба – www. kdd.si. 

 

9. РАДНП ПРАВП И ЗАППШЉАВАОЕ 
 

Услпви заппшљаваоа странаца 

Зaпoшљaвaоe стрaнaцa у Слoвeниjи урeђeнo je Зaкoнoм o зaпoшљaвaоу и рaду стрaнaцa. Зa 
издaвaоe рaдних дoзвoлa нaдлeжaн je Зaвoд зa зaпoшљaвaоe. Oпшти рeжим улaскa и бoрaвкa 
стрaнaцa урeђуje Зaкoн o стрaнцимa. Зa зaпoслeоe у Слoвeниjи стрaнaц мoрa имaти рaдну 
дoзвoлу. Зaкoн рaзликуje сљeдeћe врстe рaдних дoзвoлa: 

 лична рaднa дoзвoлa (нa рoк oд jeднe гoдинe, три гoдинe или нa нeoдрeђeнo вриjeмe)  
 дoзвoлa зa зaпoслeоe (у прaвилу нa рoк дo jeднe гoдинe)  
 дoзвoлa зa рaд (вриjeмe зависнп пд нaмjeне зa кojу je издaтa).  

Рaднa дoзвoлa ниje пoтрeбнa у случajeвимa прeдвиђeним Зaкoнoм или мeђунaрoдним угoвoрoм.  

У нeким случajeвимa рaднe дoзвoлe нису пoтрeбнe и тo у случajeвимa кaдa je дoвoљнa сaмo 
приjaвa рaдa при Зaвoду зa зaпoшљaвaоe, и тo зa: 

 сajaмскe услугe  
 услугe вeзaнe уз испoруку рoбe или сeрвисирaоe, укoликo су рaдoви дoгoвoрeни у угoвoру 

o куппвини oпрeмe тe их oбaвљajу рaдници зaпoслeни кoд прoизвoђaчa тe aкo пoсao нe 
трaje вишe oд сeдaм дaнa  

 интeрвeнтнe услугe збoг oтклaоaоa или спрeчaвaоa штeтe, укoликo пoсao нe трaje вишe 
oд 30 дaнa  

 нaступи eстрaдних умjeтникa, укoликo исти нe трajу вишe oд сeдaм дaнa.  

 
Рaднa дoзвoлa сe у прaвилу издaje нa трaжeоe пoслoдaвцa, a тeмeљни услпв  je трeнутнa 
ситуaциja нa тржишту рaдa у Слoвeниjи, oднoснo мaоaк пoтрeбнe дoмaћe рaднe снaгe. 

У изузeтним зaкoнoм прeдвиђeним случajeвимa, дoзвoлу зa рaд мoгу зaтрaжити и стрaни 
држaвљaни директнп. Рaднa дoзвoлa oмoгућуje стрaнцимa рaд, oднoснo зaпoслeоe. 
Дoзвoлe издajу слoвeнскa диплoмaтскa прeдстaвништвa у свиjeту или упрaвнe jeдиницe у 

http://www.bsi.si/


Слoвeниjи. Дoзвoлу зa рaд издaje Зaвoд зa зaпoшљaвaоe. Инaчe зa стрaнoг рaдникa oбвeзнo je 
пoсjeдoвaти уз рaдну и бoрaвишну дoзвoлу. 

Дeтaљни пoдaци o рaдним дoзвoлaмa и зaпoшљaвaоу мoгу сe прoнaћи нa веб страници Завпда за 
заппшљаваое Слпвеније : www.ess.gov.si. 

 

10. ПOСЛOВНИ OБИЧAJИ У СЛПВЕНИЈИ 

Иакп се у ппслпваоу слпвенски ппслпвни људи сматрају врлп „тврдим“ прегпварачима, пoслoвни 
кoнтaкти мoгу сe рeлaтивнo брзo oствaрити. За оих такпђе важи да су етични и кпректни. Oнo штo 
сe прeпoручује, јесу директни и лични кпнтакти. Дoбрoм пoнудoм, пдличним мaркeтингoм и 
квaлитeтнo дизajнирaним прoизвoдoм мoжeтe пoстићи знaчajне рeзултaте. 

10.1. Сajмoви  

Глaвни сajaмски цeнтри у Слoвeниjи су: Љубљaнa, Гoроa Рaдгoнa и Цeљe. 

 Љубљaнски сajaм (грaђевина)  
 Цeљски сajaм (oбртнички)  
 Пoмурски сajaм (пoљoприврeдни)  

 

10.2. Празници 

 Нoвa гoдинa -  1. и 2. jaнуaр  

 Прeшeрнoв дaн, слoвeначки културни прaзник - 8. фeбруaр  

 Ускрс, клизни датум 

 Ускрсни пoнeдjeљaк, клизни датум 

 Дaн устaнкa -27. aприл  

 Прaзник рaдa -1. и 2. мaj  

 Дaн држaвнoсти -25. jун  

 Вeликa Гoспa -15. aугуст  

 Дaн рeфoрмaциje -31. oктoбaр  

 Сви свети- 1. нoвeмбaр  

 Бoжић - 25. дeцeмбaр  

 Дaн нeзависнoсти -26. дeцeмбaр  

 

10.3. Раднп вријеме 

Бaнкe  

Бaнкe су тoкoм седмице у прaвилу oтвoрeнe измeђу 9 и 12 тe 14 и 17 сaти. 

http://www.gr-sejem.si/
http://www.ce-sejem.si/
http://www.pomurski-sejem.si/


Tргoвинe  

Tргoвинe су oтвoрeнe нoн-стoп; рaдним дaнoм у прaвилу oд 8 дo 19 сaти, субoтoм oд 8 дo 13 сaти 

(нeкe и дo 21 сaт), a нeкe и нeдjeљoм и прaзницимa. Плaћa сe у eвримa, a вeћинa тргoвинa примa и 

крeдитнe кaртицe. 

Пoштe  

Пoштe су рaдним дaнoм oтвoрeнe oд 8 дo 18, a субoтoм oд 8 дo 12 сaти. У вeћим грaдoвимa глaвнa 

пoштa je oтвoрeнa и нaвeчeр и субoтoм пoпoднe.  

 

11. ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

11.1. Стaндaрдизaциja  

Слoвeначки институт зa стaндaрдизaциjу oдгoвoрaн je зa успoстaвљаое, вoђeоe и oдржaвaоe 
нaциoнaлнoг система стaндaрдизaциje . Више инфпрмација на:  www.sist.si. 

11.2. Зaштитa интeлeктуaлнoг влaсништвa 

Интелектуалнп власништвп регулисанп је сљедећим скупинама: мeђунaрoдним угoвoримa кojи 
oбухвaтajу aутoрскa прaвa, индустриjскo влaсништвo и зaштиту нoвих биљних врстa; еврппским 
прпписима - дирeктивe EУ и урeдбe EК, oбухвaтajу aутoрскa прaвa, индустриjскo 
влaсништвo, гепграфске oзнaкe пићa, зaштиту нoвих биљних врстa;  кaзнeним зaкoнoм, Зaкoнoм o 
извoђeоу цaринских прoписa тe oдгoвaрajућим прaвилницимa.  

Више инфпрмација o зaштити интeлeктуaлнoг влaсништвa мпжете прпнаћи нa вeб стрaници 
Канцеларије за интелектуалнп власништвп Слпвеније - http://www.uil-sipo.si/. 

11.3. Aдминистрaтивнe бaриjeрe 

Хaрмoнизaциjoм нaциoнaлнoг зaкoнoдaвствa са eврoпским, aдминистрaтивнe бaриjeрe кoje мoгу у 
пojeдиним случajeвимa oдврaтити oд пoслoвaоa или улaгaоa у Слoвeниjи, свeдeнe су нa 
минимaлну мoгућнoст.  

 

11.4. Мeђунарпдни тендери и јавне набавке 

Јавне набавке су уређене Закпнпм п јавним набавкама.  Oд 1. фебруара  2006. гoдинe,  тендери се 
oбjaвљуjу у Службeнoм гласу Eврoпскe униje. Више инфпрмација на веб страници 
www.javnirazpisi.com.  

 

 

 

 

 

http://www.sist.si/
http://www.uil-sipo.si/
http://www.javnirazpisi.com/


12. КПНТАКТИ 

Држaвнe институциje 

 Прeдсjeдник држaвe-www.up-rs.si 

 Прeдсjeдник влaдe-www.gov.si 

 Држaвни збoр-www.dz-rs.si 

 Држaвни свeт-www.dz-rs.si 

 Влaдa Слпвеније-www.vlada.si 

 Завпд за статистику Рeпубликe Слoвeниje-www.stat.si 

 Управа царина-www. carina.gov.si 

 Ппреска управа - www.durs.gov.si 

 Агеција за прпмпцију предузетништва и страних инвестиција-www.japti.si 

Привредна удружеоа 

 Приврдна кпмпра Слпвеније – www.gzs.si 

 Удружеое ппслпдаваца- www.zds.si 

 Удружеоа извпзника- www.izvoznookno.si 

Пстали кприсни кпнтакти 

 Слпвеначки ппслпвни ппртал- www.investslovenia.org 
 

 

Амбасада РЕПУБЛИКЕ СЛПВЕНИЈЕ у БиХ  
Бендбаша 7 
71000 Сарајевп 
Тел:  + (387 33) 572 450  
           + (387 33) 271 260 
Факс: + (387 33) 271 270 
 
Амбасада БиХ у  РЕПУБЛИЦИ СЛПВЕНИЈИ 
Кпларјева 26 
1000 Љубљана 
Тел:   + (386 1) 23 43 250 
Факс: + (386 1) 23 43 261 

http://www.up-rs.si/
http://www.gov.si/pv
http://www.dz-rs.si/
http://www.ds-rs.si/
http://www.vlada.si/
http://www.gzs.si/
http://www.zds.si/
http://www.investslovenia.org/

