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Doing business in Serbia 

 

Srbski trg je zaradi skupne preteklosti in bližine zanimiv tudi za slovenska podjetja. Med 

državama poteka živahno gospodarsko sodelovanje, ki je urejeno z mnogimi bilateralnimi 

sporazumi. Na srbskem trgu je prisotno dosti slovenskih podjetij. 

Največji delež slovenskega izvoza v Srbijo predstavljajo vozila, ter njihovi deli (19%), sledijo 

jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave (13%), farmacevtski proizvodi (12%), 

električna oprema (11%), sledijo pa še plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas ter papir in 

izdelki iz papirja. 

Največji delež slovenskega uvoza iz Srbije pa predstavlja aluminij in izdelki iz aluminija (16%), 

jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave (15%), optični, fotografski, merilni, precizni 

medicinski instrumenti in aparati in njihovi deli (9%), sledijo pa še električni stroji in oprema 

ter njihovi deli, plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas ter železo in jeklo. 

 

Republika Srbija je velika 88.361 km2 in šteje 7,1 mio prebivalcev. Uradni jezik je srbski, govorijo 

tudi madžarski, romunski, rusinski in hrvaški jezik. 

BDP na prebivalca znaša 6.119 EUR (2018). Uradna valuta je srbski dinar (RSD), ki trdna valuta, 

njihova ekonomija pa temelji na EUR-u. 

Stopnja inflacije je v letu 2018 znašala 2 %, napovedana inflacija za leto 2019 je 2,4%. 

Stopnja brezposelnosti je v letu 2018 dosegla 12,8 % in je v upadu. Povprečna mesečna bruto 

plača v Srbiji je leta 2018 znašala 429,6 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 283 EUR. 

 

Srbija je država z velikim tržnim potencialom, predvsem zaradi dinamičnega domačega 

povpraševanja ter odprtosti za trgovanje in tuje investitorje. Gospodarstvo je odvisno od 

proizvodnje in izvoza, predvsem zaradi tujih naložb.  

 

 Struktura gospodarstva v Srbiji: 

 Kmetijski sektor (prevladuje sadjarstvo) prispeva 7% v BDP in zaposluje 19% delovne 

sile 

 Storitveni sektor prispeva 50% v BDP in zaposluje 57% delovne sile – ta sektor se 

zmanjšuje 

 Industrijski sektor (avtomobilska, strojna, kemična, živilska, pohištvena, tekstilna in 

farmacevtska industrija) prispeva 43% v BDP in zaposluje 24% delovne sile. Ta sektor je 

v velikem porastu, predvsem je v razcvetu avtomobilska industrija, ki v državo privablja 

številne tuje investitorje. Med mednarodnimi investitorji so najbolj aktivna slovenska, 

nemška in francoska podjetja. 
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 Srbija ima velike količine rudnih bogastev (premoga, svinca, cinka, bakra in zlata), 

vendar pomanjkanje naložb omejuje rast rudarskega segmenta. 

 

Organizacijske oblike družb v Srbiji 

Srbski Zakon o gospodarskih družbah, ureja naslednje oblike družb: 

 Ortačko društvo (o.d.) družba z neomejeno odgovornostjo, kjer višina osnovnega 

kapitala ni predpisana 

 Komanditno društvo (k.d.) komanditna družba , kjer višina osnovnega kapitala ni 

predpisana 

 Akcionarsko društvo (a.d.) delniška družba, najnižji osnovni kapital je 3.000.000 RSD 

 Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) družba z omejeno odgovornostjo, najnižji 

osnovni kapital je 100 RSD 

Registracijski organ je Agencija za gospodarske registre (Agencija za privredne registre) APR 

 

Nekaj prednosti srbskega trga: 

- bližina  

- stabilna nacionalna valuta 

- izvoz je oproščen DDV 

- subvencije za tuje investicije (max 7.000 EUR za vsako novo delovno mesto) 

- liberalen Zakon o trgu dela 

- dualni sistem izobraževanja 

 

Več informacij o vstopu na srbski trg lahko pridobite tudi pri institucijah, ki delujejo na tem 

področju: Predstavništvo Privredne komore Srbije v Ljubljani, v prostorih GZS, Slovensko-

srbsko poslovno društvo (BASS), Slovenski poslovni klub v Beogradu, izvozno okno 

https://www.izvoznookno.si/drzave/srbija/predstavitev-drzave/, veleposlaništvo RS v 

Beogradu in GZS, Mednarodno poslovanje/CEMP. Vse te institucije organizirajo svetovanja, 

informiranja in številne dogodke, ki pripomorejo k aktivnemu poslovnemu sodelovanju. 

 

Povzeto po: 

https://www.izvoznookno.si/drzave/srbija/predstavitev-drzave  

http://www.poslovniklub.si/Beograd 

http://www.belgrade.embassy.si 

 

 

 

                                                                                                  Polona Klokočovnik 

SPOT svetovanje Savinjska 

 

 

 

 


