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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 
 

Службени назив: Швајцарска Конфедерација 
Међународна ознака: CH; CHE 
Државно уређење: федерална република 
 
Површина земље: 41,285 km2 

Главни град: Берн 
Службени језици: њемачки, француски, италијански, романш  
Временска зона: UTC +1, +2 (CES, CEST) 
Позивни број: + 41  
Валута: швајцарски франак 
 
 

2. ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 
 
 

Број становника (2010): 7 870 100 
Радна снага (2010): 4 621 000 
Стопа незапослености (2010): 3,9%  
 
БДП (2010): 550 571 000 000 CHF 
БДП по становнику (2009): 68 662 CHF 
Раст БДП (2010): 2,7% 
 
Стопа инфлације (2010): 0,7%  
 
Директна страна улагања (2010): 4 527 000 000 CHF  
 
Извоз (2010): 193.479.8 милиона CHF 
Увоз (2010): 173.990.9 милиона CHF  



3. КРАТАК ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
 
 

Швајцарска привреда је једна од најиновативнијих, најразвијенијих и најконкурентнијих на 
свијету. Швајцарску привреду одликује висок удио услужног сектора, прије свега 
банкарства и осталих финансијских услуга. Такође, у Швајцарској је изузетно технолошки 
развијена индустрија, која је носилац снажног извоза, прије свега фармацеутска и 
хемијска, а затим електроника и електроиндустрија, машиноградња, прехрамбена 
индустрија и производња сатова. Швајцарска привреда је уско повезана са европском и 
свјетском привредом. 
 
Главне карактеристике привреде су тржишна оријентисаност, висока повезаност научних 
институција са производним сектором, као и врло развијена инфраструктура, те школована 
и квалитетна радна снага.  
 
Швајцарска је држава високог животног стандарда, релативно ниске стопе незапослености 
и врло високих цијена.  
 
Због високе куповне моћи становништва и ограничених домаћих ресурса у Швајцарску се 
увозе производи из читавог свијета. Међутим, швајцарско тржиште је конзервативно, врло 
захтјевно и избирљиво и само привидно отворено. Швајцарска је присиљена да увози 
храну и сировине, које прерађује, односно од којих производи квалитетне високовриједне 
производе. Због релативно малог унутрашњег тржишта, Швајцарска је приморана да се 
оријентише на спољна тржишта, да би задржала продуктивност. 
 
Спољнотрговински режим је дефинисан мултилатералним и билатералним споразумима, 
те правилима Свјетске трговинске организације (WТО). Осим тога, Швајцарска 
Конфедерација је потписница Споразума о слободној трговини ЕFТА. 
 

 
4. СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 
 

4.1 Топ 10 земаља извозних дестинација у 2010. години 
 

Земља 
% учешћа у 

укупном извозу 

Њемачка 19,5 
САД 10,1 
Италија 8,0 
Француска 7,8 
Велика Британија 4,7 
Кина 3,7 
Шпанија, Јапан 3,3 
Аустрија 3,2 
Холандија 3,0 
Хонг Конг 2,7 
 



4.2 Топ 10 земаља увозника у 2010. години 
 

Земља 
% учешћа у 

укупном увозу 

Њемачка 32,9 
Италија 10,6 
Француска 8,7 
Холандија 5,7 
САД 4,7 
Аустрија 4,5 
Велика Британија 3,6 
Кина  3,5 
Ирска 3,4 
Белгија 2,7 

 
 

4.3 Топ 6 производа које је Швајцарска извезла у 2010. години 
 

Производ 
% учешћа у 

укупном извозу 

Машине, опрема и електроника 18,8 
Хемикалије 39,2 
Сатови 8,4 
Прецизни инструменти 7,4 
Метали 6,6 
Текстил, одјећа и обућа 1,7 

 
 

4.4 Топ 5 производа које је Швајцарска увезла у 2010. години 
 

Прозвод 
% учешћа у 

укупном увозу 

Хемикалије 21,7 
Машине, опрема и електроника 18,1 
Прецизни инструменти, сатови и накит 10,7 
Моторна возила 9,5 
Текстил, одјећа и обућа 5,1 
 
Извор: Швајцарски савезни завод за статистику www.statistics.admin.ch 
 
 

4.5 Поступак увоза робе и услуга у Швајцарску 
 
Увоз и извоз робе у/из Републике Српске одвија се на основу Споразума о трговини и 
економској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Швајцарског 
федералног савјета, који је потписан у Сарајеву 11. септембра 2001. године, а ступио на 
снагу 1. јануара 2006. године. Споразум је објављен у Службеном гласнику БиХ 
(Међународни уговори) број 5/04.  



Босна и Херцеговина и Швајцарска, као уговорне стране су једна другој одобриле третман 
најповлаштеније нације у односу на прописане царине и дажбине било које врсте или у 
вези са увозом или извозом роба, или прописане за међународне трансфере плаћања 
увоза или извоза, као и порезе и друге дажбине уведене директно или индиректно на 
увезене или извезене робе, и у односу на методе увођења таквих царина, пореза и 
дажбина, а према свим правилима и процедурама везаним за трговину.  
 
Више података о прописима о увозу робе у Швајцарску може се наћи на интернет 
страници Савезне управе царина Швајцарске www.ezv.admin.ch/index.html?lang=de.   
 
 

4.6 Ограничења при увозу робе и услуга у Швајцарску 

 
Према Споразуму о трговини и економској сарадњи, не примјењују се никакве забране 
нити квантитативна ограничења, укључујући дозволе на увоз из или извоз на територију 
БиХ/Швајцарске, осим ако је увоз сличних производа из трећих земаља или извоз сличних 
производа у треће земље слично забрањен или ограничен.   
 
Увоз у Швајцарску је ограничен и селективан. Постоји низ прописа који отежавају увоз 
робе у Швајцарску. Низом најразличитијих прописа о саставу производа, дозвољеном 
садржају појединих супстанци, садржају података на паковању, највише су заштићени 
пољопривредно-прехрамбени производи. Због различитих техничким норми и стандарда, 
те прописа из подручја заштите здравља, отежан је и увоз појединих индустријских 
производа, на примјер намјештаја, електричних апарата и осталих техничких производа. 

 
 

4.7 Царински систем 
 
Швајцарска царина је усклађена са царином у ЕУ. Просјечна царинска оптерећења на 
пољопривредне производе износе око 10%, а највиша царинска оптерећења су на увоз 
шећера и кондиторских производа 62%. На уља, масти и њихове производе царинска 
оптерећења су 50%, житарице 28%, тијесто 21%, млијечне производе 13%, воћне сокове 
10%, месо 9%, прерађевине од поврћа 8% и свјеже поврће 6%.  
 
Већина индустријских производа у потпуности је ослобођена царина, а просјечна царинска 
стопа на индустријске производе износи 0,3%. 
 
Надлежни орган је Савезна царинска управа, а Царински закон може се наћи у 
систематизованој збирци савезних прописа на интернет страници 
www.admin.ch/ch/d/sr/c631_0.html. 

 
 

4.8 Порески систем 
 

Пореско оптерећење је различито по кантонима. На примјер, на износ добити од 400.000 
CHF друштва које је располагало капиталом од 2 милиона CHF, пореско оптерећење (збир 
савезног, кантоналног и општинског) износило је највише за друштво са сједиштем у 
Лозани (109.663 CHF), а најмање за друштво са сједиштем у Стансу (84.512 CHF).  

http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=de.
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c631_0.html


Буџетске приходе на државном, кантоналном и општинском нивоу чине директни порези 
на доходак, добит и капитал предузећа, као и порези на доходак и имовину физичких 
лица. У складу с тим, обавезе плаћања пореза постоје на три различита нивоа.  
 
Савезни порези 
1. Порез на приход и добит (Пореска стопа за физичка лица је прогресивна; обрачунава се 
на основицу након пореских одбитака, а прописана је максимална стопа од 11,5%. Правна 
лица плаћају порез на добит по стопи од 8,5%.) 
2. Савезни обрачунски порез (порез на покретну капиталну имовину; на камате, дивиденде 
и приходе од игара на срећу обрачунава се по стопи од 35%, а на услуге осигурања по 
стопи од 8% до 15%.) 
3. Савезни порез од печата (Овом порезу подлијеже промет правима, посебно издавање 
и трговина хартија од вриједности. На издавање хартија од вриједности, акција и 
повећање удјела у друштвима, плаћа се порез од 1%, а код оснивања или повећања 
капитала друштво је ослобођено од плаћања пореза на износ до 250.000 франака.) 
 
Кантонални и општински порези (плаћају се по различитим стопама, у зависности од 
кантона и општине) 
1. Порез на доходак, добит и имовину физичких лица (обухвата приходе, ствари и права)  
2. Порез на добит и капитал правних лица (подлијежу правна лица према сједишту 
фирме) 
3. Порез на приход од земљишта (у свим кантонима је опорезован приход од земљишта, 
односно приход од продаје) 
 
Порез на додатну вриједност - Плаћању подлијеже производња у свим фазама, домаће 
услуге, увоз, повлачење предузећа из иностранства. Обвезници плаћања су самостални 
предузетници, који годишње остварују приход већи од 75.000 франака, те спортска и друга 
удружења, која годишње остварују више од 150.000 франака прихода. Обавезе плаћања 
пореза на додатну вриједност ослобођено је подручје здравства, социјалне заштите, 
културе и школства, промета новца и капитала, осигурања, промета становима и продаје 
некретнина, производи при извозу и страна лица која купују робу у Швајцарској. 
 
На увоз производа у Швајцарску плаћа се порез: 
- по повлашћеној стопи од 2,4% на увоз сљедећих производа: стока, перад и рибе, 
житарице и сточна храна, храна, пиће (осим пића с више од 0,5% алкохола), лијекови, 
производи за заштиту биља, новине, часописи, књиге и промотивни материјал; 
- по нормалној стопи од 7,6% на увоз осталих производа. 
 
У Швајцарској такође постоје порез на минерална горива, дуван и дуванске производе, 
алкохол, моторна возила, игре на срећу, некретнине, промјену власништва над правима, 
насљедство и поклоне.  
 
 
 
 
 
 
 



5. ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ШВАЈЦАРСКЕ 
 
 

5.1 Робна размјена Републике Српске и Швајцарске 
 

у хиљадама КМ 

Година 2008. 2009. 2010.     

Извоз 63 321 67 111 134 218     

Индекс 101 106 200     

Увоз 41 157 31 139 25 007     

Индекс 181 76 80     

Укупно 104 478 98 250 159 225     

Индекс 122 94 162     

Разлика 22 164 35 972 109 211     

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 
 

5.2 Топ 10 производа извезених из Републике Српске у Швајцарску 
                                                                                                                                                                                                                 

Прозвод 
% учешћа у 

укупном увозу 

Електрична енергија 88,87 
Грађевински производи од пластичних маса 1,14 
Профили од жељеза или нелегираног челика 0,92 
Остали намјештај и његови дијелови 0,78 
Дрвени угаљ  0,70 
Дрво  0,65 
Остало поврће, припремљено или конзервирано  0,64 
Рудаче и концентрати олова                                                                                                                                                                                                                                 0,63 
Пшеница                                                                                                                                                                                                                                        0,54 
Дијелови и прибор моторних возила  0,52 
 
 

5.3 Топ 10 производа увезених у Републику Српску из Швајцарске (према земљи 
извоза) 

 

Прозвод 
% учешћа у 

укупном увозу 

Нафта и уља добијена од битуменских минерала 93,47 
Рендгенски апарати и апарати који раде са алфа-, бета- или гама-
зрачењем, апарати за радиографију или радиотерапију, рендгенске 
цијеви и остали генератори 

1,13 

Моторна возила за превоз робе 1,05 
Оков, прибор и слични производи  0,38 



Плоче иверице и сличне плоче  0,34 
Листови фурнира, листови за шперплоче или за остала слична 
ламинирана дрва, и остало дрво 

0,28 

Иницијатори реакције, убрзивачи реакције и каталички додаци                                                                                                                                         0,26 
Електрична енергија                                                                                                                                                                                                                                        0,18 
Пумпе за течности, елеватори течности                                                                                                                                                                                           0,17 
Ортопедска помагала, апарати за побољшање слуха и други апарати 
који се носе или уграђују у тијело  

0,14 

 
Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ 
 
 
Туризам  
 
Швајцарски туристи су у 2010. години остварили 919 долазака што у односу на претходну 
годину представља раст од 7,1%. У исто вријеме остварили су 1 707 ноћења (раст од 10,2% 
у односу на претходну годину). По броју долазака страних туриста у Републику Српску у 
2010. години, Швајцарска се налази на 15. мјесту, а по броју ноћења на 16. мјесту. 
 
 

6. ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА/ФИРМЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ 
 
 

Приликом уласка стране фирме често користе форму филијале за истраживање тржишта у 
Швајцарској, а оснивање се уноси у трговински регистар. Филијала је пословно независна, 
али је правно зависна од матичне фирме и заступа је матична фирма, а опуномоћеник 
мора имати пребивалиште у Швајцарској. Матична фирма (главно друштво) јемчи својом 
имовином, а оснивачки капитал није одређен. Стране коморе, банке и друге установе, као 
и друга страна правна и физичка лица у Швајцарској обично оснивају представништва. 
 
У индустријски и трговински најразвијенијим кантонима, попут кантона Цирих, Базел и 
других, постоји One stop shop. На тај начин се привлаче домаћи и страни улагачи. На 
државном нивоу One stop shop не постоји. 
 
Према савезном швајцарском уставу сва лица и странци могу основати трговинско 
друштво у Швајцарској, и за то није потребна дозвола надлежних органа, комора или 
удружења. Странци морају да имају радну и боравишну дозволу. 
 
У Швајцарској је такође према закону могуће основати личну фирму или друштво 
капитала, филијалу као и аквизиције у постојећа (швајцарска) друштва и заједничка 
улагања. 
 
За оснивање једноставног друштва није потребан посебан акт, а само у одређеним 
случајевима друштво се уноси у трговински регистар. Ово друштво заступа власник, који за 
обавезе јемчи неограничено и приватном имовином. Може се основати без оснивачког 
капитала. 
 
За оснивање колективног друштва такође не треба посебан оснивачки акт и за њега није 



строго прописана форма, а унос у трговински регистар је формалног карактера. Заступа га 
директор, а могу га основати само физичка лица с пребивалиштем у Швајцарској, која 
супсидијарно јемче до висине имовине друштва, а неограничено и солидарно, својом 
приватном имовином.  
 
Најчешћа форма друштва у Швајцарској је акционарско друштво и то је најчешћи избор 
правне форме иностране фирме за оснивање друштва кћерке у Швајцарској. Неопходна је 
израда акта код нотара, а друштво се уноси у трговински регистар. Могу га основати 
најмање три лица-акционари (правна или физичка). Већински пакет акција мора бити у 
власништву акционара који имају пребивалиште у Швајцарској и држављани су 
Швајцарске, ЕУ или EFTA земаља. Друштво јемчи својим капиталом и мора имати 
одређеног ревизора. За оснивање је потребан минимални капитал у износу од 100.000 
CHF, при чему се најмање 50.000 CHF мора уплатити (најмање 20% по акцији). Друштво 
јемчи само својим капиталом, а погодно је и за велика и за мала и средња предузећа. 
Основне карактеристике овог друштва су анонимност улагача и ограничена одговорност. 
 
Друштво са ограниченом одговорношћу је типично друштво за друштва кћерке и филијале 
страних фирми, које имају властиту правну личност и у које два или више лица (правних 
или физичких) или друштава уносе оснивачки капитал, гдје свако јемчи до своје висине 
унесеног властитог капитала. Оснивање овог друштва је једноставније од оснивања 
акционарског друштва. За оснивање је потребно обезбиједити оснивачки капитал у износу 
од најмање 20.000 CHF и максимално 2 милиона CHF, а довољна су два оснивача. Заступа 
га директор, који мора имати боравиште у Швајцарској. Друштво се оснива уписом у 
трговински регистар, а упис се објављује у службеном гласнику. Након тога, у складу са 
статутом треба основати органе друштва. 
 
Приликом уласка, стране фирме често користе форму филијале за истраживање тржишта у 
Швајцарској, а оснивање се уноси у трговински регистар. Филијала је пословно независна, 
а правно зависна од матичне фирме и заступа је матична фирма, а опуномоћеник мора 
имати пребивалиште у Швајцарској. Матична фирма (главно друштво) јемчи својом 
имовином. Оснивачки капитал није одређен. 
 
Тако основана друштва потпадају под швајцарско јавно и уговорно право. 
 
Трошкови за оснивање друштва са ограниченом одговорношћу су нижи због нижих 
адвокатских трошкова савјетовања и износе: порез на печат 1% на оснивачки капитал до 
границе од 250.000 CHF, таксе (укњижавање, трговински регистар) око 2.000 CHF и 
адвокатско савјетовање од око 2.000 до 5.000 CHF за мала друштва. Без пореза на печат, 
фиксни оснивачки трошкови износе око 7.000 CHF. Укупни трошкови оснивања зависе од 
оснивачког капитала: 
 
                                                                                                                 у CHF 

Оснивачки капитал Трошкови оснивања 

100.000 7.000 
250.000 7.000 
500.000 9.500 (порез на печат 2.500) 

1.000.000 14.500 (порез на печат 7.500) 



Швајцарски држављани могу основати друштво без икаквих додатних дозвола, по 
одређеној потребној процедури (установљење акта о оснивању, избора имена друштва, 
отварање рачуна и полагање улагачког капитала, овјере потписа), док страна лица морају 
имати боравишну дозволу у Швајцарској и радну дозволу надлежног кантона. 
 
Вријеме потребно за оснивање износи 2-4 седмице. Швајцарским резидентима је 
омогућено оснивање трговинског друштва електронским путем, уз претпоставку да 
оснивач познаје дјелатност у којој жели да оснује друштво, а у осталим случајевима се 
савјетује информисање о швајцарском законодавству, нарочито о пореском и социјалном 
систему. 
 
Поступак затварања трговинског друштва је врло скуп и компликован и проводе га 
адвокатске куће у сарадњи с надлежним органима. 
 

 
7. ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
 
Швајцарска има дугу историју „неутралности“ – није била у ратном стању од 1815. године. 
У складу с политиком „неутралности,“ Швајцарска није жељела да постане члан 
Уједињених нација све до 2002. године. Из сличних разлога, ова земља није члан Европске 
уније ни НАТО савеза, иако многи сматрају да Швајцарска тамо припада, али ипак има 
потписан уговор о слободној трговини са ЕУ. 
 
Ипак, у Швајцарској се налазе сједишта многих међународних организација као што су 
Свјетски економски форум, Међународни олимпијски комитет, Црвени крст, Свјетска 
трговинска организација и друга по величини канцеларија Уједињених нација.  
 
Швајцарска је чланица већине међународних организација, као што су: 
 
Свјетска трговинска организација  
www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/switzerland_e.htm 
 
Међународни монетарни фонд  
www.imf.org/external/country/che/index.htm 
 
Европска асоцијација за слободну трговину 
www.efta.int 
 
Организација за економску сарадњу и развој (OECD) 
www.oecd.org/switzerland 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/switzerland_e.htm
http://www.imf.org/external/country/che/index.htm
http://www.efta.int/
http://www.oecd.org/switzerland


8. БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ 
 
 
Швајцарски банкарски систем је базиран на принципу универзалности банака, односно све 
банке могу пружати све врсте банкарских услуга: кредитирање, платни промет, улагачке 
услуге у некретнине и капитал, пословање на берзама, те израда разних финансијских 
анализа. Швајцарско банкарство је повезано са европским и свјетским банкарским 
институцијама и банкама. Према швајцарском законодавству унос и износ банкнота из 
Швајцарске није ограничен. Текући рачун у домаћој и страној валути може отворити 
правно и физичко лице са сједиштем у Швајцарској, које остварује приходе у земљи или у 
пословању са иностранством, као и нерезидент, уз изјаву да је новац његово власништво, у 
складу са одредбама о спречавању прања новца. Картично пословање и електронско 
банкарство је врло развијено.  
 
Швајцарска народна банка је независна централна банка, надлежна за монетарну 
политику и политику курса националне валуте, стабилност цијена, издаје банкноте, брине 
се о државним девизним резервама и стабилности финансијског система. Ова банка је 
надлежна и за електронски систем плаћања између банака, те сарадњу с надлежним 
страним органима у вези са криминалним радњама и спречавањем прања новца. 
 
Остале банке су банке с различитим привредним циљевима на берзи, трговинске банке, 
банке које се баве комерцијалним пословањем.  
 
Групе великих банака „CS“ и „UBS“ дијеле преко 50% укупне билансе вриједности. UBS је 
водећа банка у свијету у управљању имовином имућних клијената (Wealth Management) и 
највећа у Швајцарској у пословању сa индивидуалним комитентима (правна и физичка 
лица) и инвестиционом банкарству (Investment Banking). 
 
Кантоналне банке послују у појединим кантонима и њихово пословање и имовина су 
усмјерене ка унутрашњем тржишту, а за улоге клијената супсидијарно јемче кантоналне 
власти.  
 
Регионалне банке и штедионице су мале универзалне банке, које послују у појединим 
регијама, а предност им је близина клијентима и познавање локалних прилика. 
 
Најстарије банке у Швајцарској су приватне банке формиране као друштва са ограниченом 
одговорношћу или акционарска друштва у приватном или колективном власништву.  
  
На основу закона о банкама у Швајцарској је могуће отворити страну банку и њено 
представништво без одобрења Швајцарске народне банке, под условом да постоји 
реципроцитет. Стране банке које послују у Швајцарској су углавном из ЕУ и Јапана. Банка 
не мора да прибави дозволу за куповину или продају 10% удјела.  
 
Финансијско тржиште је у Швајцарској врло развијено. Циришка берза је четврта по 
величини у свијету и послује самостално на швајцарском тржишту хартија од вриједности. 
 
Швајцарска народна банка:  www.snb.ch 
Швајцарско удружење банака:  www.swissbanking.ch 

http://www.snb.ch/


Попис кантоналних банака:  www.kantonalbank.ch 
Циришка берза:  www.swx.com  
Попис банака и финансијских институција:   www.finanzwelt.ch/banken.htm   
                                                                                    www.swconsult.ch/cgi-bin/banklist.pl  
 
 

9. РАДНО ПРАВО И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
 
Радним правом је дефинисана радна седмица, који износи 42,4 радна сата, максимална 
радна седмица у индустрији може бити 45 сати, а негдје и 50 сати. Годишњи одмор износи 
најмање 20 радних дана, односно 25 за особе млађе од 20 година. Плата се одређује 
уговором, плата 50% радника је дефинисана у складу с колективним уговором. Сви 
радници у Швајцарској морају имати најмање основно здравствено осигурање и 
осигурање од несреће. 
 
Распон бруто годишњих прихода за ниже квалификоване раднике износи од 40.000 до 
80.000 CHF, за академски образоване од 70.000 до 150.000 CHF, за нижи менаџмент од 
120.000 до 250. 000 CHF, а за виши преко 200.000 CHF. 
 
Швајцарски порески систем је комплексан, а пореско оптерећење је различито по 
кантонима и зависи од тога да ли запосленици имају уговор о запошљавању на одређено 
или неодређено вријеме и слично, али се порез на годишњи укупни приход углавном 
креће у износу од 5-10%.  
 
На основу споразума о слободном кретању лица између Швајцарске и ЕУ, у Швајцарској је 
дозвољен боравак и рад страних лица. За све остале странце, поступак добијања радне 
дозволе је врло компликован, нарочито ако немају боравишну дозволу. Добијање визе у 
циљу запошљавања може потрајати и неколико мјесеци. 
 
 

10. ПОСЛОВНИ ОБИЧАЈИ 
 
 

10.1 Сајмови 
 
Годишње се у Швајцарској приређују разноврсни сајмови, савјетовања и конференције, 
које организују разне институције, невладине организације и фирме. За експонате и сву 
опрему за постављање изложбеног простора потребан је ATA карнет. Постоји могућност 
продаје робе, а на робу која се током излагања прода, плаћа се порез на додатну 
вриједност.  
 
 

10.2 Празници 
 

 1. јануар – Нова година 

 Велики петак 

 Ускрс 

http://www.kantonalbank.ch/
http://www.swx.com/
http://www.finanzwelt.ch/banken.htm
http://www.swconsult.ch/cgi-bin/banklist.pl


 Ускрсни понедељак 

 1. мај – Празник рада 

 Христово узнесење 

 Духови 

 Духовски понедељак 

 1. август - Дан државности 

 25. децембар - Божић 

 26. децембар - Свети Стефан 
 

Осим државних празника, у Швајцарској постоје и кантонални и локални празници.  
 
 

10.3 Радно вријеме  
 
Радно вријеме институција је обично од 8.00-17.00 или 18.00 с паузом од 1,5 до 2 сата. 
Радно вријеме банака је од 9.00-12.00 и 14.00-17.00.  
Трговине су отворене од понедељка до петка од 8.00-18.30, неке од 8.00-21.00, често с 
паузом од 1,5 до 2 сата, а суботом од 8.00-16.00. Неке су понедељком прије подне 
затворене.  
 
 

11. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 

11.1 Етикетирање и обиљежавање робе 
 
Швајцарски прописи о означавању робе на паковању зависе од врсте робе. У складу са 
законима, паковање мора да садржи неопходне информације о производу и паковању, 
као што су: назив производа и марку, име произвођача, увозника, односно продавца, 
податке о количини у мјерним јединицама, регуларну и евентуално снижену цијену, начин 
употребе и мјере безбједности при употреби, састав производа, рок употребе производа и 
кодну ознаку. Паковање мора имати ознаку за збрињавање и руковање. Више о 
етикетирању и обиљежавању робе може се наћи на интернет страници Удружења за 
паковање: www.svi-verpackung.ch/de/Services/5&Links/index.php. 
 
 

11.2 Стандардизација 
 
Швајцарска примјењује европски хармонизовани систем норми у подручју регулисања 
безбједности, здравља и заштите животне средине. Норме прописане швајцарским 
законима су обавезујуће, а проводе их надлежни органи, међу којима је и државни завод 
за нормизацију, али и разна удружења, фирме и државне и недржавне институције. Сви 
производи из увоза, који подлијежу стандардима из наведених подручја морају носити 
ознаку CE.  
 
Више о нормама може се сазнати на сљедећим интернет страницама: 
Швајцарски завод за нормизацију - www.snv.ch 

http://www.svi-verpackung.ch/de/Services/5&Links/index.php


www.electrosuisse.ch 
www.sia.ch 
www.vss.ch 
www.svgw.ch 
www.vsa.ch 
www.uvek.admin.ch 
www.sicta.ch 
www.swissmem.ch 
www.interpharma.ch 
www.swissmedic.ch 
www.suva.ch 
www.edi.admin.ch 
 
 

11.3 Заштита интелектуалног власништва 
 
У Швајцарској је заштита интелектуалног власништва врло висока, нарочито када је ријеч о 
патентима, заштитним маркама и дизајну. За заштиту интелектуалног власништва 
надлежан је Савезни институт за интелектуално власништво. 
 
Више о заштити интелектуалног власништва може се наћи на сљедећим интернет 
страницама:  
 
Савезни институт за интелектуално власништво - www.wdl.ipi.ch  
Удружење за заштиту патената - www.vsp.ch  
Регистар патената - www.ige.ch/E/patent/p11.shtm  
Регистар заштитних марки - www.ige.ch/E/marke/m12.shtm  
Регистар дизајна - www.ige.ch/E/design/d11.shtm 
 
 

11.4 Административне баријере 
 
У Швајцарској постоји низ савјетодавних фирми и адвокатских канцеларија 
специјализованих за разна подручја, чије услуге користе правна и физичка лица.  
 
 

11.5 Међународни тендери и јавне набавке 
 
Више о конкурсима може се наћи на интернет страници www.simap.ch.  
Кантони и локална управа конкурсе могу да објављују на својим службеним интернет 
страницама или у дневним локалним новинама.  
 
 

12. КОНТАКТИ 
 
 
Државне институције 

 www.evd.admin.ch - Савезно министарство народне привреде 

http://www.electrosuisse.ch/
http://www.sia.ch/
http://www.vss.ch/
http://www.vsa.ch/
http://www.uvek.admin.ch/
http://www.sicta.ch/
http://www.swissmem.ch/
http://www.interpharma.ch/
http://www.swissmedic.ch/
http://www.suva.ch/
http://www.edi.admin.ch/
http://www.wdl.ipi.ch/
http://www.vsp.ch/
http://www.ige.ch/E/patent/p11.shtm
http://www.ige.ch/E/marke/m12.shtm
http://www.ige.ch/E/design/d11.shtm
http://www.simap.ch/
http://www.evd.admin.ch/


 www.seco.admin.ch - Државни секретаријат за привреду 

 www.efd.admin.ch - Савезно министарство финансија 

 www.bfs.admin.ch - Савезна управа за статистику 

 www.bger.ch - Швајцарски савезни суд 

 www.bsv.admin.ch - Савезна управа за социјално осигурање 
 
Привредна стуковна удружења 

 www.arbeitgeber.ch - Удружење послодаваца    

 www.economiesuisse.ch - Удружење швајцарских предузетника   

 www.swissmem.ch - Удружење производђача машина   

 www.bauernverband.ch - Удружење швајцарских земљорадника 

 www.astag.ch - Удружење превозника   

 www.swisstextiles.ch - Удружење текстилаца   

 www.verbaende.ch - Информативни портал организација и удружења    

 www.gewerbeverband.ch - Трговинско удружење   

 www.cci.ch - Кантоналне трговинске и индустријске коморе 

 www.sec-chamber.ch - Швајцарска комора Средња Европа 

 www.swx.com - Швајцарско тржиште хартијама од вриједности 

 www.gwk.li - Трговинска комора Лихтенштајна 

 www.kantonalbank.ch - Швајцарске кантоналне банке 

 www.osec.ch - Трговинска и струковна удружења 
 
Царина 

 www.ezv.admin.ch 
 
Удружења малог и средњег предузетништва 

 www.sgv-usam.ch 

 www.pro-kmu.ch 
 
Регистри о предузећима 

 www.zefix.admin.ch 
 
Пословни водич  

 www.ch.ch 
 
Адвокатска, нотарска и друга удружења/коморе 

 www.anwaltvergleich.ch 
 
Важније маркетиншке агенције 

 www.asw.ch 
 
Важнији локални медији 

 www.drs.ch 

 www.sf.tv 

 www.espace.ch 

 www.nzz.ch 

http://www.efd.admin.ch/
http://www.arbeitgeber.ch/
http://www.economiesuisse.ch/
http://www.swissmem.ch/
http://www.bauernverband.ch/
http://www.astag.ch/
http://www.swisstextiles.ch/
http://www.verbaende.ch/
http://www.gewerbeverband.ch/
http://www.cci.ch/
http://www.sec-chamber.ch/
http://www.swx.com/
http://www.gwk.li/
http://www.kantonalbank.ch/
http://www.osec.ch/
http://www.ezv.admin.ch/
http://www.sgv-usam.ch/
http://www.pro-kmu.ch/
http://www.zefix.admin.ch/
http://www.ch.ch/
http://www.anwaltvergleich.ch/
http://www.asw.ch/
http://www.drs.ch/
http://www.espace.ch/
http://www.nzz.ch/


 www.tagesanzeiger.ch 

 www.bazonline.ch 

 www2.shn.ch 

 www.cash.ch 
 
Привредни часописи 

 www.handelszeitung.ch 

 www.kmumanager.ch 

 www.ktipp.ch 

 www.swissnews.ch 

 www.der-arbeitsmarkt.ch 

 www.shab.ch 

 www.swissinfo.org 
 
Остале корисне странице 

 www.zahlenspiegel.ch 

 www.svi-verpackung.ch 
 
 
Амбасада БиХ у Швајцарској Конфедерацији 
Амбасадор Њ. Е. г. Јакоб Финци 
Нерезидентно покрива Кнежевину Лихтенштајн   
Thorackerstr 3, 3074 Muri b. Bern, Switzerland   
Тел. + 41 31 351 10 51  
         + 41 31 351 10 52   
Факс + 41 31 351 10 79 
 
 
Амбасада Швајцарске Конфедерације у БиХ 
Амбасадор Њ. Е. г. André Schaller 
Јосипа Штадлера 15, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина  
Тел. + 387 33 275 850   
Факс + 387 33 570 120  
www.eda.admin.ch 
 

http://www.shn.ch/
http://www.handelszeitung.ch/
http://www.kmumanager.ch/
http://www.swissnews.ch/
http://www.shab.ch/
http://www.zahlenspiegel.ch/
http://www.eda.admin.ch/

