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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 Развој пројекта је могућ у склопу потписивања међувладиног споразума између Руске Федерације и 

Републике Србије, као и приватних инвестиција  

 

 Предложени пројекат је прикладан за улазак у низ стратешких праваца о спољноекономским 

активностима између Руске Федерације и Републике Србије 

 

  Потребна површина земљишта од 25 Ха (прва фаза) и до 300 ха (друга фаза). Пожељно је поставити 

Трговинско-логистички центар у Републици Србији на транспортне артерије: обално водно подручје 

Дунава или Саве или одлазне аутопутеве у земље Европске уније (Босна-Војводина, Хрватска, Мађарска) 

са перспективом стварања развијене транспортне и лучке инфраструктуре. 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

 стварање логистичке платформе за 

спољноекономске и економске активности руских 

компанија са партнерима из Републике Србије и 

земаља Европске уније  

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

 Локализација мера подршке за руске компаније у 

Републици Србији;  

Употреба бесцаринских преференција за већину роба 

произведених у Републици Србији на капацитетима 

руских компанија;  

Оптимизација могућих пореских преференција;  

Смањење трошкова превоза.  

 



СЛОБОДНА ТРГОВИНА ИЗМЕЂУ ЕВРОАЗИЈСКЕ 

ЕКОНОМСКЕ УНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

За руског извозника и извозника држава чланица ЕАЕЗ стварају се 

предвидљиви преференцијални услови за приступ робе српском 

тржишту. Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Rusijom, 

turskom, eu, eu, a zajedno sa još pet evropskih zemalja, ona je deo 

organizacije za slobodnu trgovinu-CEAST. Пре ступања на снагу 

Споразума, споразум о слободној трговини из 2000.године (допуњен 

2011. године), којим је 95% робе у међусобној трговини ослобођено 

царина, био је основа за трговинске односе између Русије и Србије. 



Како постати становник : 

Пријавите се на сајту 

www.BusinessWordExpert.c

om(одељак БВЕ партнери), 

користећи посебан образац 

Поставите апликацију, 

пословни план и 

презентацију пројекта на 

руском и енглеском 

језику на сајту 

www.BusinessWordExpert.

com  

Договорите пројекат 

заједно са ВЦ 

рафинеријом 

(BusinessWordExpert) 

Склопите споразум са УК 

рафинеријом 

(BusinessWordExpert) о 

вођењу индустријско-

производних активности и 

добијању сведочења 

резидента 

Успоставити правно 

лице према закону 

Републике Србије 

Предности за становнике : 

Менаџмент : 

 
100% власништво над њиховом 

страном компанијом 

100% прекоморско управљање 

увозним / извозним операцијама 

Могућност означавања робе Made 

in Serbia 

 

Економски : 

 
Могућност 100% репатријације 

прихода 

 

Менаџмент : 

 
100% власништво над њиховом 

страном компанијом 

100% прекоморско управљање 

увозним / извозним операцијама 

Могућност означавања робе Made 

in Serbia 
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ЦАРИНСКА ПРАВИЛА И ЦИЉНА ТРЖИШТА 

 
Компанијама које послују у РПЗ-у је дозвољено да самостално или преко 

треће стране увозе /извозе разне производе без уврштавања на листу 

увозника и без претходне дозволе за увоз  

По нашем мишљењу, било који Српски производ може се сматрати 

производом погодним за извоз у иностранство  

Општа правила увоза не важе за увоз из иностранства у зону  

Роба се може добити са територије Републике Србије у производне или 

извозне сврхе  

Роба извезена у Републику Србију подлеже општим правилима извоза 

изван земље 



Трговачко-логистички центар је подручје нових могућности за 

раст вашег пословања. У оквиру локације биће успостављена 

сва потребна инфраструктура и услови за успешну 

имплементацију било које врсте пројеката. Од отварања 

представништва до стварања пуне производње 

ТЛЦ у Републици Србији је платформа 

не само за улазак руских компанија на 

тржиште Републике Србије, већ и за 

повећање испорука, укључујући земље 

ЕУ 



Хвала вам на пажњи! 

 

Чернов Олег 

 

тел. +7(903)253-82-53 

+381 64 4258655 

 

e-mail: chernov13@gmail.com 
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