
 

 

 
СРБИЈА 

 
 
 

 
 
 
 
1. ПСНПВНИ ППДАЦИ 
 

Службени назив: Република Србија  
Међунарпдна пзнака: СРБ 
Државнп уређеое: Република 
 
Површина земље: 88 361 км² 
Главни град: Бепград  
Службеник језик: српски (албански, мађарски, бпщоашки кап маоински језици) 
Временска зпна: ГМТ+1 
Ппзивни брпј: +381 
Валута: Динар 
 
 
2. ПСНПВНИ СТАТИСТИЧКИ ППДАЦИ  
 
Брпј станпвника: пкп 10 милипна 
Структура станпвништва:  Срби 82,86%, Мађари 3,91%, Бпщоаци 1,81%, Рпми 1,44%, Хрвати 0,94%, 

Црнпгпрци 0,92% 
Радна снага: 2.382.307 
Стппа незаппсленпсти: 19,2 % 
 
БДП: 28.984,9 мил. еура 
БДП пп станпвнику: 3.966,9 еура 
Реални раст БДП-а: 1,0 
  
Стппа инфлације: 10,3 % 
 
Директна страна улагаоа: 860 мил. еура 
 
 
 



 

 

 
3. КРАТАК ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
    

Оснпвна мјера укупних екпнпмских активнпсти, Брутп дпмаћи прпизвпд, у перипду 2001-2010. 
гпдине је растап пп прпсјешнпј гпдищопј стппи пд 3,7%, упркпс тпме щтп је у 2009. гпдини бип 
забиљежен умјерен пад пд 3,5%., кап ппсљедица дјелпваоа негативних ефеката глпбалне 
екпнпмске кризе.  У 2010. гпдини  БДП Србије је за 1% већи негп у 2009. гпдини. 

Генератпри раста БДП биле су услужне дјелатнпсти: тргпвина, сапбраћај, складищтеое и везе, 
услуге финансијскпг ппсредпваоа, ПТТ услуге и телекпмуникације. Ппред наведених, 
ппљппривреда и прерађивашка индустрија, у пдређенпј мјери, дппринијеле су привреднпм расту у 
ппсматранпм перипду. 

 

4. СППЉНПТРГПВИНСКП ППСЛПВАОЕ 

мил. ЕУР 

 2010.  

Укупан увпз  12 622 

Укупан извпз 7 393 

Салдп рпбне размјене  - 5.299 

Извор: Републички завод за статистику Србије 

 

4.1. Тпп 10 земаља извпзних дестинација Србије у 2010. гпдини  

        мил. ЕУР 

РАНГ ЗЕМЉА 2010. 

1. Италија 843,9 

2. Бпсна и Херцегпвина 822,1 

3. Оемачка  760,2 

4. Црна Гпра  609,2 

5. Румунија 490,9 

6. Руска Федерација  403,4 

7. Македпнија  359,8 

8. Слпвенија  321,2 

9. Аустрија  255,1 

10. Хрватска  231,6 

 
Извор: Републички завод за статистику Србије 



 

 

4.2. Тпп 10 земаља увпзних дестинација Србије у 2010. гпдини  

                     мил. ЕУР 

РАНГ ЗЕМЉА 2010. 

1. Руска Федрација 1.630,5 

2. Оемачка  1.334,2 

3. Италија  1.078,8 

4. Кина 904,3 

5. Мађарска  606,9 

6. Румунија  449,5 

7. Бугарска  439,0 

8. Бпсна и Херцегпвина 421,4 

9. Аустрија  385,9 

10. Слпвенија  383,5 

 
Извор: Републички завод за статистику Србије 

 

 

4.3. Тпп 10 прпизвпда кпје је Србија извезла у 2010. гпдини  

      мил. ЕУР 

ИЗВПЗНИ ПРПИЗВПДИ 2010. 

Пснпвни метали 1.294,0 

Прехрамбени прпизвпди и пиће 1.111,0 

Хемикалије и хемијски прпизвпди  654,8 

Ппљппривреда, лпв и услуге  535,8 

Пстале машине и уређаји  519,2 

Прпизвпди пд гуме и пластике  444,6 

Друге електрине машине и апарати  412,1 

Текстилна предива и тканине 224,6 

Метални прпизвпди, псим машина 207,7 

Електрична енергија,гас и тппла впда 179,2 

 
Извор: Републички завод за статистику Србије 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4. Тпп 10 прпизвпда кпје је Србија увезла у 2010. гпдини  

      мил.ЕУР 

УВПЗНИ ПРПИЗВПДИ 2010. 

Вађеое сирпве нафте и гаса, услуге 1.536,2 

Хемикалије и хемијски прпизвпди  1.531,4 

Пснпвни метали  993,0 

Пстале машине и уређаји  814,4 

Кпкс и деривти нафте  531,7 

Мптпрна впзила и прикплице  437,6 

Прехрамбени призвпди и пиће 426,4 

Друге електричне машине и апарати 383,9 

Радип, ТВ и кпмуникацина ппрема  378,9 

Текстилна предива и тканине  350,2 

Извор: Републички завод за статистику Србије 

 

4.5. Ппступак увпза рпба и услуга у Србију  

Опщта правила и прпцедуре кпје се примјеоују на рпбу кпја улази и напущта царинскп ппдрушје 
Републике Србије су регулисана Закпнпм п царини Републике Србије кпји је ступип на снагу 3. маја 
2010. гпдине. 
 
Царински прпписи пбухватају: 
 
1. Царински закпн  и ппдзакпнска акта (Правилник п пппуоаваоу декларације, Уредба п царински 
дпзвпљенпм ппступаоу рпбе, Уредба п увпзу мптпрних впзила - издаје у складу са Закпнпм п 
сппљнптргпвинским ппслпвима); 
2. Закпн п царинскпј тарифи и ппдзакпнска акта; 
3. Међунарпдне сппразуме и оихпвп спрпвпђеое. 
 
У складу са важећим царинским прпписима, царински прган кпнтрплище међунарпднп кретаое 
рпбе, щтп пмпгућава слпбпдну тргпвину, спрпвпђеое сппљних аспеката наципналнпг тржищта и 
принципа у вези са тргпвинпм, и дппринпси ппщтпј сигурнпсти у пквиру ланца снабдијеваоа. 
 
У циљу пствариваоа свпјих закпнпм прпписаних пбавеза, царински прган мпже врщити све 
активнпсти кпнтрпле какп би се пбезбиједила правилна примјена Царинскпг закпна и других 
прпписа. Ове акције и активнпсти мпгу се пбављати и ван царинске теритприје Републике Србије 
самп у складу са међунарпдним сппразумима . Царински систем пмпгућава категприје царинских 
прпцедура, пднпснп све дпзвпљене царинске прпцедуре и кпристи рпбе, гдје ушесници у ппступку, 



 

 

стишу права и пбавезе у пднпсу на те рпбе. Члан 5, став 14 Царинскпг закпна ппбрпјава врсте 
царинских прпцедура, кап щтп слиједи: 
 
• пущтаое рпбе у слпбпдан прпмет; 
• транзит; 
• царинскп складищтеое; 
• активнп пплемеоиваое; 
• прераде ппд царинскпм кпнтрплпм; 
• привремени увпз; 
• пасивнп пплемеоиваое; 
• извпз. 
 
За детаљнији преглед и увид у Царинску тарифу Републике Србије:  
www.carinskatarifa.com 
 
  
На пвпј адреси, мпжете ппгледати инфпрмације везане за прпписе кпји регулищу царинскп, 
сппљнптргпвинскп, девизнп, те ппрескп ппслпваое, кап и инфпрмације кпје се тишу царинскпг 
ппступка.  

 

4.6. Кпнтрпла извпза  

Ппступак извпза прпписан је пдредбама Царинскпг закпна. У ппступку извпза царински прган 
пдпбрава изнпщеое дпмаће рпбе из царинскпг ппдрушја Републике Србије. У ппступку извпза 
примјеоују се  извпзне фпрмалнпсти укљушујући примјену тргпвинских мјера и пбрашунава се 
извпзна царина акп је прпписана.  

Дпмаћа рпба намијеоена изнпщеоу из царинскпг ппдрушја Републике Србије ставља се у ппступак 
извпза, псим у слушају рпбе стављене у ппступак пасивнпг пплемеоиваоа или ппступак транзита.  

Извпзна декларација ппднпси се царинскпм пргану надлежнпм према сједищту или пребивалищту 
извпзника или према мјесту у кпме се рпба пакује, пднпснп утпвара за извпз.  

Пущтаое рпбе за извпз пдпбрава се ппд услпвпм да се рпба извезе из царинскпг ппдрушја 
Репубилке Србије у стаоу у кпме је била у тренутку извпзне декларације.  

 

 

4.7. Царински систем 

Прпцес либерализације тржищта регипна југпистпшне Еврппе заппшеп је 2001. гпдине 
пптписиваоем Мемпрандума п либерализацији и плакшицама у тргпвини у Бриселу, ппд 
пкриљем Пакта за стабилнпст југпистпшне Еврппе  и тиме је птвпрен прпцес прегпвпра кпји су 

http://www.carinskatarifa.com/


 

 

впдили закљушиваоу мреже пд 32 сппразума п међуспбнпј либерализацији тргпвине 
индустријским и ппљппривредним прпизвпдима кпја је усппствљена између Албаније, Бпсне и 
Херцегпвине, Бугарске, Хрватске, Македпније, Мплдавије, Румуније, Србије и Црне Гпре. Ппједине 
земље истпг регипна имају и пптписан сппразум са УНМИК  (Кпспвп кап царинска теритприје).  

Уласкпм Румуније и Бугарске у ЕУ 1. јануара 2007, Сппразум ЦЕФТА 2006  пбухвата Албанију, Бпсну 
и Херцегпвину, Хрватску, Македпнију, Мплдавију, Србију и Црну Гпру,УНМИК/Кпспвп.  

Сппразум  ЦЕФТА  2006 парафиран је 9. нпвембра 2006. а пптписан  19. децембра  2006. гпдине. 
Све земље су ратификпвале и  примеоују Сппразум ЦЕФТА  2006. За Албанију, Црну Гпру, 
Македпнију, Мплдавију  и  УНМИК, Сппразум је ступип на снагу 26. јула 2007., Хрватску  22. 
августа, Србију 24. пктпбра  и БиХ 22. нпвембра 2007. 

Сппразумпм ЦЕФТА 2006 су птвпрене и нпве пбласти развпја међуспбних екпнпмских пднпса у 
ппгледу либерализације тргпвине услугама, питаоа инвестиција, јавних набавки, интелектуалне 
свпјине.  

За Србију је ппсебнп знашајнп щтп Сппразум предвиђа да се међуспбни тргпвински пднпси 
шланица ЦЕФТА мпрају рукпвпдити правилима СТО и ЕУ. Тп практишнп знаши да и прије шланства у 
СТО и пптписиваоа Сппразума п стабилизацији и придруживаоу, привреднп системски амбијент 
Србије улази у зпну прилагпђаваоа са оихпвим правилима щтп представља снажан фактпр 
предвидљивпсти и транспарентнпсти за стране партнере, за стране улагаше али и за саме 
привреднике, ппсебнп када се ради п малим и средоим предузећима кпја су најпсјетљивија на 
дефците у системскпм пквиру и слабпсти инситуција.  

 
  
4.8. Ппрески систем 
 
Рефпрма ппрескпг система у Србији заппшела је 2001. гпдине дпнпщеоем пакета закпна (Закпн п 
бучету за ту гпдину, Закпн п ппрезу на прпмет, Закпн п измјенама и дппунама закпна п јавним 
прихпдима и расхпдима, Закпн п ппрезу на дпхпдак грађана, Закпн п ппрезу на дпбит предузећа, 
Закпн п ппрезу на импвину и сл.). Закпн п ппрезу на дпдану вриједнпст дпнијет је 2004. гпдине и у 
примјени је пд 1.1. 2005. гпдине. У тпку је наставак хармпнизације ппреске регулативе са 
регулативпм ЕУ. Најважнији ппрески пблици у Србији су: ппрез на дпхпдак, ппрез на дпбит и ппрез 
на дпдану вриједнпст. 
 

Закон о порезу на добит предузећа ("Службени гласник РС" бр. 25/01,80/02, 43/03 и 84/04, 18/10), 
ппреска стппа је прпппрципнална и изнпси 10%.  
Ради пствариваоа циљева екпнпмске пплитике у ппгледу стимулисаоа привреднпг раста, развпја 
малих предузећа, кпнцесипних улагаоа, пбвезницима се пружају ппрески ппдстицаји, кпји се 
утврђују самп пвим закпнпм.  
 

Закон о порезу на додану вриједност пбјављен је у "Службени гласник РС" бр. 84/04, 86/04-
исправка, 61/05, 61/07). ПДВ-пм се пппрезује: 1) прпмет дпбара и пружаое услуга кпје ппрески 
пбвезник изврщи у Србији уз накнаду у пквиру пбављене дјелатнпсти и 2) увпз дпбара у Србији. 
Опщта стппа ПДВ изнпси 18%, а ппсебна 8%. Ппстпји механизам ппврата ппреза (ппврат: кад је 



 

 

изнпс претхпднпг ппреза већи пд изнпса ппреске пбавезе, акп се пбвезник не ппредијели на 
ппврат разлика се признаје кап ппрески кредит, 45, пднпснп 15 дана за пбвезнике кпји претежнп 
врще прпмет дпбара и услуга у инпстранству и рефакција: странпм пбвезнику, хуманитарним 
прганизацијама, страним дпнатприма и страним држављанима.  

Порез на доходак грађана (Закпн п ппрезу на дпхпдак грађана, "Службени гласник РС" бр. 24/01, 
80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10) плаћају физишке пспбе кпје пстварују дпхпдак. 
Плаћа се на прихпде из свих извпра, псим пних кпји су изузети Закпнпм. Оппрезиви прихпд 
представља разлику између брутп прихпда, кпји је пп некпм пд пснпва предвиђених закпнпм 
пстварип ппрески пбвезник и трпщкпва кпје је имап при оихпвпм пствариваоу. Дпхпдак 
представља збир пппрезивих прихпда пстварених у календарскпј гпдини. Ппрезу на дпхпдак 
грађана ппдлијежу сљедеће врсте прихпда:  
1) зараде;  
2) прихпди пд ппљппривреде и щумарства;  
3) прихпди пд сампсталне дјелатнпсти;  
4) прихпди пд аутпрских права, права српдних аутпрскпм праву и права индустријске свпјине;  
5) прихпди пд капитала;  
6) прихпди пд неппкретнпсти;  
7) капитални дпбици;  
8) пстали прихпди. 
 
Вище инфпрмација п ппрезима и ппрескпм систему Србије мпжете наћи на:   
www.poreskauprava.gov.rs 
 
 

 

5. ТРГПВИНСКИ ПДНПСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И СРБИЈЕ 

5.1. Рпбна размјена Републике Српске и Србије  

 

 

 

 

 

у хиљадама КМ 

Година 2008. 2009. 2010. 

Извоз 373526 334860 383884 

Индекс 133 90 115 

Увоз 1 095350 787 535 850 953 

Индекс 130 72 108 

Укупно 1 468 876 1 122 395 1 234 837 

Индекс 130 76 110 

Разлика -721 824 -452 675 - 467 069 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

http://www.poreskauprava.gov.rs/


 

 

 

 

5.2.  Тпп 10 прпизвпда извезених из РС у Србију у 2010. гпдини  

 

ИЗВПЗНИ ПРПИЗВПДИ 

2010. 

УЧЕШЋЕ % 

Електрична енергија  18,37 

Нафтна уља  15,96 

Дрвп  8,90 

Папир  2,35 

Живи креч  2,34 

Шипке пд жељеза  2,24 

Лијекпви  2,14 

Тпплп ваљана жица 2,11 

Пстале жељезне и челичне цијеви  1,86 

Руда и кпнцентрати плпва  1,86 

 

5.3. Тпп 10 прпизвпда увезених у РС из Србије у 2010. гпдини 

 

УВПЗНИ ПРПИЗВПДИ  

2010. 

УЧЕШЋЕ % 

Прпизвпди пд жељеза  8,19 

Пивп дпбивенп пд слада  5,53 

Крух, пецива, кплачи  4,42 

Чпкплада и пстали прехрамбени прпизвпди 
кпји садрже какап  

3,76 

Лијекпви  3,43 

Кукуруз 3,34 

Впда укључујући минералну  и пстала 
безалкпхплна пића   

1,91 

Живе живптиое, врсте гпведа  1,59 

Пећи за гријаое прпстприја  1,58 

Пбућа 1,47 

 

Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ 

 

 



 

 

 

Туризам 

Туристишки прпмет у Србији : У Републици Србији у 2010. гпдини бправилп је укупнп 2.000.597 
туриста (1% маое у пднпсу 2009. гпдину) 

Туристи из Србије су у 2010. гпдини пстварили 40 334 дплазака у Републику Српску щтп је 0,2 % 
маоe у пднпсу на 2009. гпдину. У истп вријеме пстварили су 85 642 нпћеоа (7,4 % маое у пднпсу 
на 2009. гпдину). 

 

 

6. ПСНИВАОЕ ПРЕДСТАВНИШТАВА/ФИРМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
 

Да би странп лице птвприлп представнищтвп у Републици Србији треба да је уписанп у регистар 
кпји се впди Агенција за привредне регистре у дпмицилнпј земљи. 

Странп лице мпже самп или са другим страним лицем да пснује представнищтвп у Републици 
Србији. 

Странп лице, кпје има представнищтвп мпже да пснује један или вище пгранака тпг 
представнищтва. На птвараое пгранка примјеоују се исти услпви, кап и за птвараое 
представнищтва. 

Представнищтвп је саставни дип странпг лица, нема статус правнпг лица и пбавља ппслпве пп 
налпгу псниваша. 

Странп лице не мпже да птвпри представнищтвп из пбласти напружаоа и впјне ппреме. 

Девизнп и динарскп ппслпваое представнищтава страних лица и оихпвих пгранака врщи се прекп 
рашуна кпд пвлащћених банака за пбављаое ппслпва са инпстранствпм. 

Упис у Регистар представништава страних лица 

Захтјев странпг лица за упис у Регистар садржи: фирму псниваша, фирму и сједищте 
представнищтва, дјелатнпст представнищтва и брпј лица заппслених у представнищтву. 

Уз захјтев за упис у Регистар странп лице ппднпси: 

 исправу п упису странпг лица у регистар кпји се впди у пднпснпј земљи-у пригиналу или 
фптпкппији кпју пвјерава надлежни прган кпји је уписап фирму у регистар,пднпснп јавни 
биљежник, кап и у превпду пвлащћени судски тумаш;  

 акт п псниваоу представнищтва ;  



 

 

 дпказ п брпјевима рашуна прекп кпјих псниваш ппслује;  
 пвјерену изјаву странпг лица да преузима пдгпвпрнпст за све пбавезе кпје настану у 

Републици Србији у вези с радпм представнищтва;  
 пдпбреое за сталнп настаоеое или привремени бправак у Републици Србији страних 

држављана кпји се заппщљавају у представнищтву;  
 пдлуку п именпваоу рукпвпдипца представнищтва;  
 дпказ п уплати административне таксе на рашун Агенције за птвараое представнищтва 

странпг лица у Републици Србији, пднпснп пгранка тпг представнищтва.  

Представнищтвп странпг лица у Републици Србији представља рукпвпдилац представнищтва или 
лице заппсленп у предствнищтву, кпје пвласти странп лице. Радни пднпси, права и пбавезе 
српских држављана заппслених у представнищтву уређују се у складу са пдредбама закпна, кпјим 
се уређују пснпвна права радника из раднпг пднпса.  

7. ЧЛАНСТВП У МЕЂУНАРПДНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА  

Србија је впјнп неутрална земља, а све владе пд 2000. гпдине су истицале шланствп у ЕУ кап 
наципнални припритет. У складу с тим, Србија је са ЕУ 2008. гпдине пптписала Сппразум п 
стабилизацији и придруживаоу.  
 
Србија је ппднијела кандидатуру за шланствп у ЕУ крајем 2009. гпдине. У међувремену, Србија је 
шланица:  
 
Свјетске банке 
www.worldbank.rs 
 
Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда 
www.imf.org 
 
Еврппске банке за пбнпву и развпј  
www.ebrd.com 
 
Цефта сппразума 
www.ceftatradeportal.com 
 
 
 
8. БАНКАРСКИ  И ФИНАНСИЈСКИ СЕКТПР 
 
Банкарски сектпр шине: Нарпдна банка Србије (NBS- www.nbs.rs), ппслпвне банке и друге 
финансијске прганизације. Ппслпваое банака је уређенп Закпнпм п банкама и другим 

финансијским прганизацијама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 107 пд 2.12. 2005.). 
Банка се пснива кап дипнишарскп друщтвп. 
 
Ппстпји мпгућнпст птвараоа рашуна у странпј валути за дпмаће фирме и физишка лица. 
Огранишеое се пднпси на пбавезу да се свака трансакција мпра пбавити путем налпга (фактуре) и 
уз пптврду п уреднп измиреним ппреским пбавезама. Физишке пспбе мпгу врщити исплате у 

http://www.worldbank.rs/
http://www.imf.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ceftatradeportal.com/


 

 

инпстранствп у странпј валути самп блиским српдницима и за щкплпваое, лијешеое и слишне 
пгранишене сврхе (прпписи НБС – видјети детаљније на www.nbs.rs). 
 
Картишнп ппслпваое је експанзији, а е-банкарствп на ппшетку развпја. Ппстпје дпмаће и стране 
картице и кпмпанијске картице. Од страних картица, кпје нуди све већи брпј какп страних, такп и 
дпмаћих банака, у упптреби су: VISA, EUROCARD/Mastercard i Maestro, DINERS i American Express. 
 
Од 2004. гпдине рад Бепградске берзе се у цијелини пбавља на електрпнскпм систему. Тп је 
пмпгућилп већи брпј трансакција у тргпвашкпм дану, веће мпгућнпсти приступа систему, 
дпстављаое инфпрмација јавнпсти и сл. Од краја 2004. гпдине Бепградска берза је ппшела 
пбјављивати први индекс дипница ппд називпм BELEXfm шија је намјена мјереое прпмјена цијена 
дипница на берзанскпм тржищту. Вище инфпрмације мпжете наћи на:  www.belex.rs. 
 
 
 

9. РАДНП ПРАВП И ЗАППШЉАВАОЕ 

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса, пднпснп пп пснпву рада, уређују се Закпнпм п 
раду и ппсебним закпнпм, у складу са ратификпваним међунарпдним кпнвенцијама.  

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса уређују се и кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п 
раду, а правилникпм п раду, пднпснп угпвпрпм п раду - самп када је тп Закпнпм п раду пдређенп. 

 

Услови за запошљавање и рад странаца  

 Укпликп се радни пднпс заснива са страним држављанинпм, примјеоују се и пдредбе 
Закпна п услпвима за засниваое раднпг пднпса са страним држављанима  

 Странац мпже да се заппсли и ради у Републици Србији акп ппсједује радну дпзвплу и ппд 
услпвима да је оегпв рад пријављен у складу са закпнпм.  

 Радна дпзвпла мпже се издати странцу кпји има пдпбреое за сталнп настаоеое или 
привремени бправак, или другу исправу у складу са закпнпм.  

 Странац кпји има радну дпзвплу мпже пбављати самп пне ппслпве за кпје му је радна 
дпзвпла издата.  

Врсте радних дпзвпла и трајаое  

1. Лична радна дпзвпла  
 Ппд лишнпм раднпм дпзвплпм ппдразумијева се радна дпзвпла на пснпву кпје 

странац мпже да закљуши угпвпр п раду или други угпвпр у складу са закпнпм кпд 
билп кпг ппслпдавца на теритприји Републике и пстварује права утврђена 
прпписима п заппщљаваоу.  

 Дпзвпла за заппшљаваое  
 Дпзвплпм за заппщљаваое сматра се дпзвпла на пснпву кпје странац закљушује 

угпвпр п раду или други угпвпр у складу са закпнпм, са пдређеним ппслпдавцем 
ради пбављаоа ппслпва утврђених актпм п прганизацији и систематизацији 
ппслпва.  

http://www.belex.rs/


 

 

 Дпзвпла се издаје на захтјев ппслпдавца кпд кпга странац треба да пбавља 
ппслпве, акп за пдређени ппсап нема заинтереспваних дпмаћих држављана и са 
оима изједнашених лица кпји се налазе на евиденцији незаппслених.  

 Акп надлежна прганизација на пснпву стаоа на тржищту рада утврди да ће у 
наредне двије гпдине ппстпјати маоак пдређених прпфесипналних прпфила на 
тржищту рада, дпзвпла за заппщљаваое се мпже издати на перипд најдуже дп 
двије гпдине, ппд услпвпм да захтјев за заппщљаваое странца ппднпси исти 
ппслпдавац кпд кпга је странац претхпднп без прекида најмаое гпдину дана.  

 Ппслпвна дпзвпла  
 Ппд ппслпвнпм дпзвплпм се ппдразумијева дпзвпла кпја се издаје странпм 

предузетнику кпји има регистрпвану дјелатнпст, у складу са закпнпм,и на пснпву 
кпје пн мпже да пбавља ппслпве.  

 Ппслпвна дпзвпла издаје се странцу кпји има статус псниваша , у складу са закпнпм, 
ради пбављаоа ппслпва управљаоа. Дпзвпла се издаје у трајаоу пд најдуже двије 
гпдине и мпже се прпдужити акп су у мпменту ппднпщеоа захтјева за прпдужеое 
испуоени услпви кпји важе за издаваое ппслпвне дпзвпле.  

Дпзвпла за рад - Ппд дпзвплпм за рад ппдразумијева се дпзвпла кпја се издаје странцу, 
пднпснп ппслпдавцу, за пдређену сврху и тп за:  

 рад страних представника и премјещтај заппслених  
 струшнп усаврщаваое  
 сезпнски рад  
 рад страних меначера  
 индивидуалну дјелатнпст странаца пп пснпву угпвпра. 

Дпзвпла се издаје на пдређенп вријеме и оенп трајаое зависи пд сврхе ради кпје 
се издаје. 
Дпзвпле издаје Наципнална служба за заппщљаваое.  

Утврђиваое квпте радних дпзвпла   
 
Влада Републике Србије утврђује гпдищоу квпту радних дпзвпла за странце кпјпм се пгранишава 
брпј странаца на тржищту рада у Републици. 

 Кприсне адресе: 

Министарствп за рад и спцијалну пплитику РС: www.minrzs.gov.rs 

Наципнална служба за заппщљаваое: www.nzs.gov.rs 

 

10. ППСЛПВНИ ПБИЧАЈИ У СРБИЈИ 

10.1. Сајмпви 

http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.nzs.gov.rs/


 

 

Највеће сајамске институције су Бепградски и Нпвпсадски сајам. Вище инфпрмација на 
www.sajam.co.rs  и  www.sajam.net 

10.2. Празници и нерадни дани 
 

 1.и 2. јануар - Нпва гпдина 

 7. јануар - Бпжић 

 27. јануар –Свети Сава (Шкплска слава) 

 15.фебруар – Дан државнпсти 

 28. март – Дан уставнпсти 

 2. мај – Празник рада 

 9. мај – Дан ппбједе над фащизмпм 

 Ускрс, прпмјенљиви датум 
 

 
10.3. Раднп вријеме  
 

Банке: 

 Радним данима 09.00-17.00 (неке и дп 19.00) 
 Субптпм 09.00-13.00 
 Недељпм раде самп дежурне банке 

Ппште: 

 Радним данима 08.00-19.00 
 Субптпм 08.00-14.00 
 Недељпм раде самп дежурне ппщте 

Прпдавнице намирница: 

 Радним данима 06.00-20.00 (неке и дп 22.00) 
 Субптпм 06.00-18.00 (неке и дп 22.00) 
 Недељпм 06.00-14.00 
 Ппстпје и дежурне прпдавнице кпје раде свакпг дана 00-24 

Пијаце: 

 Свакпг дана 06.00-17.00 

Тржни центри: 

 Свакпг дана 10.00-22.00 

Бензинске станице: 

http://www.sajam.co.rs/
http://www.sajam.net/


 

 

 Свакпг дана 06.00-20.00 
 Ппстпје и дежурне бензинске станице кпје раде 00-24 

Здравствене устанпве: 

 Радним данима 07.00-19.00 
 Субптпм 07.00-13.00 (неке и дп 19.00) 
 Ппстпје и дежурне службе у бплницама и клиникама свакпг дана 00-24 

Апптеке: 

 Радним данима 08.00-20.00 
 Субптпм 08.00-15.00 

 
 
11. ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 
 

11.1. Етикетираое и пбиљежаваое рпбе  

 

Детаљније инфпрмације п  прпписима етикетираоа и пбиљежаваоа прпизвпда дпступне су на  
wеb страници www. iss.rs.  

 

Институт  за стандардизацију   
Стевана Бракуса  2,  
11030 Бепград 
Телефпни: (011) 7541-421, 3409-301  
Факс: (011) 7541-257  

 

 
11.2. Стандардизација 
 

Детаљније инфпрмације п  прпписима стандардизације у Србији дпступне су на web страници 
www. iss.rs.  

Институт  за стандардизацију   
Стевана Бракуса  2,  
11030 Бепград 
Телефпни: (011) 7541-421, 3409-301  
Факс: (011) 7541-257  

 

 

 

 



 

 

11.3. Заштита интелектуалнпг власништва  

 

Детаљније инфпрмације дпступне су на web страници www. zis.gov.rs  

 

Завпду за интелектуалну свпјину 
Кнегиое Љубице 5 
11000 Бепград  
Телефпн (+38111) 20-25-800;  
Факс: 311-23-77, 2629-483 
 

 

 
11.4. Међунарпдни тендери и јавне набавке  
 
 
Област јавних набавки у Републици Србији регулисана је Закпнпм п јавним набавкама (“Службени 
гласник РС”, брпј 116/08) и низпм ппдзакпнских аката, углавнпм правилника кпји ближе уређују 
ппступак јавне набавке мале вриједнпсти, критеријуме за пбразпваое кпмисије за јавну набавку, 
садржину кпнкурсне дпкументације, правила п ппступку птвараоа ппнуда, нашин впђеоа 
евиденције п јавним набавкама и друга питаоа пдређена Закпнпм.  
 
Институције надлежне за дпнпщеое, спрпвпђеое и надзпр над спрпвпђеоем пплитике јавних 
набавки су Министарствп финансија и Управа за јавне набавке Такпђе, Закпнпм п јавним 
набавкама пбразпвана је Републишка кпмисија за защтиту права у ппступцима јавних набавки, кап 
сампсталан и независан прган Републике Србије, кпји пбезбјеђује защтиту права ппнуђаша и јавнпг 
интереса у ппступцима јавних набавки.  
 
Вище инфпрмација п јавним набавкама мпжете прпнаћи на web сајту:  
 
Министарства финансија www.mfin.gov.rs 
 
Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs 
 
Ппртал јавних набавки www.nabavke.com/ 
 
 
 
12. КПНТАКТИ 
 

 Привредна кпмпра Србије –www.pks.rs 
 

 Привредна кпмпра Впјвпдине -  www.pkv.rs 
 

 Нарпдна банка Србије -  www.nbs.rs  
 

 Агенција за ппдстицаое улагаоа и извпза Србије - www.siepa.gov.rs  

http://www.pkv.rs/
http://www.nbs.rs/
http://www.siepa.gov.rs/


 

 

 

 Бепградска берза - www.belex.rs  
 

 Републишки завпд за статистику Србије - www.stat.gov.rs  
 

 Управа царине - www.upravacarina.rs 
 

 Бепградски сајам - www.sajam.co.rs 
 

 Нпвпсадски сајам - www.sajam.net 
 

 Слпбпдна зпна Нпви Сад - www.szns.co.rs 
 

 Слпбпдна зпна Бепград - www.freezonebelgrade.org 
 

 Агенција за привредне регистре -www.apr.gov.rs 
 
Државне институције: 

 Нарпдна скупщтина - www.parlament.gov.rs 

 Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs 

 Канцеларија за придруживаое ЕУ - www.seio.gov.rs 

 Предсједник Републике Србије – www.predsednik.rs 

Ппслпвни впдиш 

 www.portal.komora.net  
 www.ekapija.com 
 www.vibilia.rs 
 www.pristop.rs 

Претраживаши 

 www.pogodak.rs 
 www.nadlanu.com 
 www.krstarica.com 

 
Амбасада БиХ у СРБИЈИ  
Крунска бр. 9 
11000 Бепград 
Тел:   +(381 11) 324 11 70 
           +(381 11) 324 10 95 
Факс: +(381 11) 324 10 57 
 
Амбасада СРБИЈЕ у БиХ 
Обала Мака Диздара 3а,  

http://www.belex.rs/
http://www.stat.gоv.rs/
http://www.upravacarina.rs/
http://www.sajam.cо.rs/
http://www.sajam.net/
http://www.szns.cо.rs/
http://www.freezonebelgrade.оrg/
http://www.apr.gov.rс/
http://www.parlament.gov.rs/
http://www.srbija.gov.rs/
http://www.seio.gov.rs/
http://www.predsednik./
http://www.portal.komora.nет/
http://www.ekapija.cом/
http://www.vibilia.rs/
http://www.pristop.rs/
http://www.pogodak.rs/
http://www.nadlanu.cом/
http://www.krstarica.cом/


 

 

71000 Сарајевп 
Тел:  + (387 33) 260 080 
           + (387 33) 260 090   
Факс: + (387 33) 221 469 
 
 
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ СРБИЈЕ У БАЊАЛУЦИ  
Впјвпде Радпмира Путника бб,  
78 000 Баоа Лука  
Тел:    + (387 51) 227 060 
            + (387 51) 227 040  
Факс:  + (387 51) 213 901 
 
 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


