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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΕΒΙΑΣ 

 

 
1. Οικονομικο-εμπορικό ‘’προφίλ’’ Σερβίασ 

 

Θ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ βρίςκεται ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, με ςυνολικι γεωγραφικι ζκταςθ 
88.361km2 και είναι θ τρίτθ μεγαλφτερθ χϊρα ςτθ Βαλκανικι Χερςόνθςο, μετά τθν Ελλάδα και τθ 
Βουλγαρία.  
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Σερβίασ, ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ είναι 7 
εκατομμφρια κάτοικοι (δίχωσ το Κόςςοβο και Μετόχι). Ρερίπου το 20% του πλθκυςμοφ ηει ςτθν 
πρωτεφουςα, Βελιγράδι. Οι γυναίκεσ αποτελοφν το 51,31% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Οι Σζρβοι 
αντιπροςωπεφουν το 83,32% του πλθκυςμοφ, ενϊ οι ςθμαντικότερεσ εκνικζσ μειονότθτεσ είναι οι 
Οφγγροι (3,53%), οι ομά (2,05%), οι Βόςνιοι (2,02%), οι Κροάτεσ (0,81%) και οι Σλοβάκοι (0,73%). 
Οι μεγαλφτερεσ πόλεισ είναι θ πρωτεφουςα Βελιγράδι (πλθκυςμόσ 1,7 εκατομμφρια), το Νόβι Σαντ-
Νοvi Sad (350,000 άτομα), Νισ-Nis (258,000 κάτοικοι) και Κραγκιοφγιεβατσ-Kragujevac (179,000 
πολίτεσ). 
Θ Σερβία απζκτθςε το κακεςτϊσ υποψιφιασ προσ ζνταξθ χϊρασ ςτθν ΕΕ με απόφαςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθν 1θ Μαρτίου 2012. Το Σεπτζμβριο του 2013 τζκθκε ςε ιςχφ ςυμφωνία 
ςτακεροποίθςθσ και ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ ΕΕ και τθσ Σερβίασ και τελικά, ςτισ 21 Ιανουαρίου 2014, 
πραγματοποιικθκε θ 1θ Διακυβερνθτικι Διάςκεψθ, ςθματοδοτϊντασ τθν επίςθμθ ζναρξθ των 
διαπραγματεφςεων προςχϊρθςθσ τθσ χϊρασ ςτθν ΕΕ. Θ Σερβία ζχει, επίςθσ, υπογράψει αρκετζσ 
εμπορικζσ ςυμφωνίεσ όπωσ θ Ευρωπαϊκι Συμφωνία Ελευκζρων Συναλλαγϊν (ΕΗΕΣ) και θ 
Κεντροευρωπαϊκι Συμφωνία Ελευκζρων Συναλλαγϊν (CEFTA), κακϊσ και ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ, τθν 
Τουρκία, τθ Λευκορωςία, το Καηακςτάν και τθ ωςία κά. Το εμπόριο με τισ ΘΡΑ διεξάγεται ςτο 
πλαίςιο του αμερικανικοφ ςυςτιματοσ γενικευμζνων προτιμιςεων (ΣΓΡ ι GSP). Το ΣΓΡ των ΘΡΑ 
παρζχει προτιμθςιακό δαςμολογικό κακεςτϊσ για περιςςότερα από 4.650 ςερβικά προϊόντα. Θ 
Σερβία είναι, επίςθσ, μζλοσ τθσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ευξείνου Ρόντου (ΟΣΕΡ). 
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*Ρθγι : Σερβικι Υπθρεςία Ανάπτυξθσ 2019 
 

 
Τα βαςικά οικονομικά ςτοιχεία (fundamentals) τθσ χϊρασ, κατά τα τελευταία χρόνια, κρίνονται  ωσ 
αρκετά ικανοποιθτικά από τουσ διεκνείσ αναλυτζσ. Σφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςιοποίθςε θ 
Κεντρικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ (Μάρτιοσ 2020), θ αφξθςθ του ΑΕΡ το 2019 ζφκαςε το 4,2% και ο 
πλθκωριςμόσ το 1,85%. Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ παρουςίαςε ζλλειμμα για το 2019 τθσ τάξεωσ  
0,2% του ΑΕΡ, ενϊ το δθμόςιο χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ μειϊκθκε ςτο 48,9% για τον Ιανουάριο 
του 2020, από 52% το 2019. Θ ανεργία ςθμειϊνει ςτακερι διαχρονικι μείωςθ. Κατά το ζτοσ 2019, θ 
ανεργία κυμάνκθκε ςτο 10.4%. 
 
Από το 2014, όταν ανιρκε ςτθν εξουςία ο Ρρόεδροσ Βοφτςιτσ (Vucic), παρατθρείται 
μακροοικονομικι ςτακερότθτα και ςταδιακι βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ζωσ και 
τισ αρχζσ του 2020, πριν τθν πανδθμία του Covid-19. Υπενκυμίηεται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα 
2007-2018, θ Σερβία προςζλκυςε 26 δισ.ευρϊ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ (ΑΞΕ) και θ τάςθ 
διατθρικθκε ανοδικι μζχρι τισ αρχζσ του 2020 (βλ.‘’Ελλάσ & Σερβία ωσ παράγοντεσ ςτακερότθτασ 
ςτο παρελκόν και ςτθ Βαλκανικι προοπτικι’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοφμθ, Eλλ. Ινςτιτοφτο 
Στρατθγιϊν Μελετϊν, Αναςτατικζσ Εκδόςεισ Διον. Ν. Καραβία, Ακινα, 2020, ςελ.232-239). Οι 
κακαρζσ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων (ΑΞΕ), όπωσ το ζτοσ 2019, ανιλκαν ςε 7,3 δισ ευρϊ. Τα 
πιο πρόςφατα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τον μινα Ιανουάριο 2020 επιβεβαίωςαν τθν δυναμικι των 
ΑΞΕ  (EUR 245.3 εκατ.). 
Τα κετικά αποτελζςματα αποτυπϊνονται ςτισ ετιςιεσ βελτιωμζνεσ αξιολογιςεισ των οίκων 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Για το 2019, οι οίκοι S&P και Fitch αναβάκμιςαν τθν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τθσ Σερβίασ ςε BB+, ενϊ ο οίκοσ Moody's τθ διατιρθςε ςε Ba3. 
Θ ςτακερότθτα του τραπεηικοφ τομζα διατθρικθκε και ενιςχφκθκε περαιτζρω. Το μερίδιο των μθ 
εξυπθρετοφμενων δανείων επί του ςυνόλου (των δανείων) μειϊκθκε ςτο 4,1% ςτα τζλθ Δεκεμβρίου  
2019. Θ Σερβία για το 2019 βρίςκεται ςτθν 44θ κζςθ τθσ κατάταξθσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ ςε ό,τι 
αφορά τθν ευκολία ωσ προσ το Επιχειρείν-Ease of Doing Business (θ χϊρα μασ κατατάςςεται μόλισ 
ςτθν 79θ κζςθ). Πμωσ, όςον αφορά τον δείκτθ ανταγωνιςτικότθτασ μεταξφ των 140 χωρϊν του 
Ραγκοςμίου Οικονομικοφ Φόρουμ (2018-2019), θ Σερβία κατζλαβε τθν 65θ κζςθ,  
ενϊ θ Ελλάδα τθν 57θ (βλ. ‘’Ελλάσ & Σερβία ωσ παράγοντεσ ςτακερότθτασ ςτο παρελκόν και ςτθ 
Βαλκανικι προοπτικι’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοφμθ, op. cit., ςελ. 232). 
Στο κετικό αυτό πλαίςιο, πρόςφατα, πραγματοποιικθκαν μερικζσ μεγάλθσ κλίμακασ ςυγχωνεφςεισ 
ι εξαγορζσ, ςε επιχειρθματικό επίπεδο ςτθ Σερβία: 
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- Ιδιωτικοποίθςθ των μεταλλείων RTB Bor των οποίων το 66% ανικει πλζον ςτον κινεηικό Πμιλο Zijin 
Mining 
- Θ BC Capital Partners απζκτθςε από τθν KKR, τθν SBB, τον μεγαλφτερο πάροχο καλωδιακϊν 
τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ςτθ Σερβία. 
- Θ Coca Cola απζκτθςε τθν ςερβικι εταιρεία Bambi. 
- Θ KINLOVERSKE MINERALNE VODE και θ PEPSICO απζκτθςαν τθν KNJAZ MILOS από τθ MID EUROPA 
PARTNERS. 
- Θ MID EUROPA PARTNERS απζκτθςε ςυμμετοχι ςτο MEDIGROUP, το μεγαλφτερο ιδιωτικό πάροχο 
υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ Σερβία, από τθν Blue Sea Capital. 
- Θ TELEKOM SRBIJA απζκτθςε ςυμμετοχι ςτθν KOPERNIKUS, τοπικό πάροχο τθλεοπτικϊν 
υπθρεςιϊν, από τθν ABRIS. 
Μετά από χρόνια διαπραγματεφςεων, θ ςερβικι κρατικι Komercijalna banka, πωλικθκε ςτθ 
Σλοβενικι Nova Ljubljanska banka (NLB), θ οποία ελζγχεται από τθν Bank of New York Mellon. 
 
α. Εξωτερικό Εμπόριο ερβίασ 

 Οι ςθμαντικότεροι εμπορικοί τθσ εταίροι, κατά το ζτοσ 2019, αλλά και τα αμζςωσ προθγοφμενα 
χρόνια είναι οι ΕΕ, Γερμανία, ωςία, Κίνα, Ιταλία και Ουγγαρία ενϊ θ Ελλάδα κατατάςεται πλζον 
ςτθν τρίτθ δεκάδα, ςε αντίκεςθ με τον προταγωνιςτικό ρόλο που διεδραμάτιηε κατά τθν δεκαετία 
του 2000 (βλ. ‘’Ελλάσ & Σερβία ωσ παράγοντεσ ςτακερότθτασ ςτο παρελκόν και ςτθ Βαλκανικι 
προοπτικι’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοφμθ, op.cit., ςελ.233-238). 
 

2019 
 

Εμπόριο Τπθρεςίεσ 

ςε Ευρϊ Εξαγωγζσ από 
ερβία 

Ειςαγωγζσ ςτθ 
ερβία 

φνολο Εξαγωγζσ από ερβία Ειςαγωγζσ ςτθ 
ερβία 

 
ερβία -ΕΕ 

11,7 δισ/66.8% 
του ςυνόλου 
των ςερβικϊν 

εξαγωγϊν 

13,9 δισ/58.2% 
του ςυνόλου 
των ςερβικϊν 

ειςαγωγϊν 

25,6 δισ/ 61.8% 
του εμπορίου τθσ 

Σερβίασ 

4,1 δισ/58.9% του 
ςυνόλου των 

ςερβικϊν εξαγωγϊν 
υπθρεςιϊν 

2,8 δισ /48.6% 
του ςυνόλου των 

ςερβικϊν 
ειςαγωγϊν 
υπθρεςιϊν 

 
 

Εξωτερικό εμπόριο Σερβίασ (Ιανουάριοσ 2020)                                                         *εκατομμ. ευρώ 
 

Εξαγωγζσ Ειςαγωγζσ Ποςοςτό επί των 
ςυνολικών 
εξαγωγών (%) 

Ποςοςτό επί των ςυνολικών 
ειςαγωγών (%) 

2019 2020           2019 2020  2019 2020 2019-2020  

φνολο 1195.9 1343.6  1677.0 1810.1  100.0 100.0 100.0 100.0   
Ενζργεια 27.6 34.4  230.9 212.5  2.3 2.6 13.8 11.7   
Ενδιάμεςα αγακά 481.3 533.2  573.0 618.6  40.2 39.7 34.2 34.2   
Κεφαλαιουχικά αγακά 272.7 324.2  349.9 392.3  22.8 24.1 20.9 21.7   
Διαρκι καταναλωτικά αγακά 64.5 72.1  26.4 31.2  5.4 5.4 1.6 1.7   
Μθ διαρκι αγακά 258.6 286.9  247.4 291.8  21.6 21.4 14.8 16.1   

Μθ ταξινομθμζνα 91.2 92.8  249.4 263.6  7.6 6.9 14.9 14.6   

 
Πμωσ, οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ του COVID19, όπωσ ςυμβαίνει διεκνϊσ, πρόκειται να αλλάξει ριηικά 
για το τρζχον ζτοσ τθν ανωτζρω κετικι εικόνα και τθσ ςερβικισ οικονομίασ. 

Σφμφωνα με προςωρινζσ εκτιμιςεισ του ERSTE Group, θ ςερβικι οικονομία κατά το 2020 αναμζνεται να 
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υποςτεί φφεςθ από 2,3% ζωσ 4,7%1. Θ μείωςθ των τουριςτικϊν ειςροϊν ςτθ Σερβία κα επιφζρει απϊλεια 
εςόδων περίπου 1 δισ ευρϊ, ςφμφωνα με τθν YUTA (Ζνωςθ Ταξιδιωτικϊν Ρρακτόρων Σερβίασ)2.  
Θ δε Ραγκόςμια Τράπεηα προβλζπει μείωςθ του ΑΕΡ από 2% ζωσ 5,3% για το 2020, με βαςικοφσ κινδφνουσ τθ 
διάρκεια τθσ πανδθμίασ. Ο δε αντίκτυποσ ςτον γεωργικό τομζα κα αποτελζςει κακοριςτικό παράγοντα για τθν 
Σερβικι οικονομία. Τόςο οι εξαγωγζσ όςο και οι ειςαγωγζσ εκτιμάται ότι κα μειωκοφν κατά 10% και οι 
επενδφςεισ κατά 5,2% το 2020. Θ πτϊςθ των δθμοςίων επενδφςεων υπολογίηεται να είναι χαμθλότερθ από τθν 
πτϊςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων, κακϊσ οι καταςκευζσ, ςυνικωσ, παρουςιάηουν ανάπτυξθ το καλοκαίρι. 
Θ αναμενόμενθ μετατόπιςθ του δθμοςιονομικοφ ιςοηυγίου κα είναι ςθμαντικι με αποτζλεςμα το ζλλειμμα να 
ανζλκει ςτο 7% του ΑΕΡ το 2020. Το δθμόςιο χρζοσ προβλζπεται να φκάςει το 64% του ΑΕΡ ζωσ το τζλοσ του 
2020, κακϊσ θ μείωςθ των εςόδων κα πρζπει να αντιςτακμιςτεί. Το ποςοςτό ανεργίασ υπολογίηεται να αυξθκεί 
ςθμαντικά μεταξφ 13,9% ζωσ 18-19% από το ςθμερινό 10,4%. Οι τομείσ των υπθρεςιϊν και του τουριςμοφ 
επθρεάηονται περιςςότερο.  
 
Βζβαια οι Σζρβοι ικφνοντεσ προςπακοφν να αμβλφνουν ςτθν κοινι γνϊμθ τθν αρνθτικι αυτι εξζλιξθ, 
αναφζροντασ ότι θ χϊρα τουσ διακζτει επαρκι αποκζματα ξζνου ςυναλλάγματοσ και 31 τόνουσ χρυςοφ3. 

β. Διμερζσ ελλθνο-ςερβικό εμπόριο 

 
Πςον αφορά το διμερζσ εμπόριο Ελλάδοσ-Σερβίασ, παρακζτουμε ςτοιχεία διαφορετικϊν ςτατιςτικϊν 
πθγϊν με ςχετικζσ διαφοροποιιςεισ λόγω, κυρίωσ, εφαρμογισ ανόμοιασ ςτατιςτικισ μεκοδολογίασ: 

 

ερβία - 
Ελλάδα 

 

 
185 εκατ./1.1% 

του ςυνόλου 
των ςερβικϊν 

εξαγωγϊν 

 
289 εκατ./1.4% 

του ςυνόλου 
των ςερβικϊν 

ειςαγωγϊν 

 
474 εκατ./1.1% 
του ςυνολικοφ 
εμπορίου τθσ 

Σερβίασ 

 
83 εκατ. / 1.2% 

του ςυνόλου των 
ςερβικϊν εξαγωγϊν 

υπθρεςιϊν 

 
501 εκατ. / 8.5% 
του ςυνόλου των 

ςερβικϊν 
ειςαγωγϊν 
υπθρεςιϊν 

            Πθγι : Αντιπροςωπεία τθσ ΕΕ ςτο Βελιγράδι 
 

Πςον αφορά τισ διμερείσ μασ εμπορικζσ ροζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, αυτζσ είναι πλεοναςματικζσ 
για τθν χϊρα μασ, αλλά τα τελευταία χρόνια το πλεόναςμα βαίνει μειοφμενο. Σθμειϊνεται ότι για 
τθν Ελλάδα, οι εξαγωγζσ του τομζα των υπθρεςιϊν υπερτεροφν κατά πολφ των αντίςτοιχων 
εξαγωγϊν αγακϊν.  

ΕΞΑΓΩΓΕ/ΕΞΑΓΩΓΕ Ελλάδασ – ερβίασ* 

 
 
 
 
 
 

*προςωρινά ςτοιχεία από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Τπθρεςία -Διεφκυνςθ τατιςτικϊν Επιχειριςεων, Σμιμα τατιςτικϊν Διεκνϊν υναλλαγϊν        

                                        

1 Ρθγι: EU in Serbia , 2.4.2020, ςελ.8 
2
 Beta News, no 5926, ςελ. 4 

3
 Ekapija, 14.4.20, ςελ.1 

ΕΣΟ ΡΟΗ ΧΩΡΑ 
ΑΞΙΑ 
(ευρώ)  

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(κιλά)   

2019(1) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕΒΙΑ 202.370.279 229.170.134 

2019(1) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕΒΙΑ 250.045.843 203.774.054 
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      Ρερί τισ 250 επιχειριςεισ ελλθνικϊν ςυμφερόντων ζχουν επενδφςει μζχρι τϊρα περιςςότεραό 1,5 
δις. Ευρϊ (βλ. ‘’Ελλάσ & Σερβία ωσ παράγοντεσ ςτακερότθτασ ςτο παρελκόν και ςτθ Βαλκανικι 
προοπτικι’’, Aleksandra Pecinar-Γ. Δουδοφμθ, op.cit., ςελ.240). Υπενκυμίηεται ότι κατά τθν ‘’χρυςι 
εποχι’’ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ Σερβία, δθλαδι αμζςωσ μετά τον πόλεμο ςτθν τότε 
Γιουγκοςλαβία, οι ελλθνικζσ επενδφςεισ υπερζβθςαν τα 2,5 δισ. Ευρϊ. 

 

Τζλοσ, όςον αφορά τισ διμερείσ μασ τουριςτικζσ ροζσ ςφμφωνα με το Ελλθνο-Σερβικό Επιμελθτιριο 
Β. Ελλάδοσ, από τα 3,4 εκατ. τουριςτϊν περίπου που ςυγκζντρωςε το 2018, αλλά και το 2019, θ 
Σερβία, το 30% κατευκφνκθκαν ςτο Βελιγράδι. 

Οι Ζλλθνεσ τουρίςτεσ προβαίνουν, ςυνικωσ, ςε δφο διανυκτερεφςεισ όταν επιςκζπτονται τθ Σερβία, 
όπωσ προκφπτει από τα καταγεγραμμζνα ςτοιχεία. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ το 2018 τθ Σερβία 
επιςκζφτθκαν 71.359 Ζλλθνεσ, οι οποίοι πραγματοποιιςαν 129.750 διανυκτερεφςεισ. Το ζτοσ 2019, 
ςυνεχίςτθκε θ ίδια τάςθ. Ζνα χρόνο νωρίτερα ο αρικμόσ τουσ ιταν περίπου 67.000, γεγονόσ που 
καταδεικνφει πωσ θ Σερβία αρχίηει να κερδίηει ζδαφοσ μεταξφ των Ελλινων επιςκεπτϊν. Κατά τισ 
ίδιεσ χρονικζσ περιόδουσ, κατά μζςο όρο, τθν Ελλάδα επιςκζπτονται 1 εκατ. Σζρβοι τουρίςτεσ. 

 
 

2. Ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ4 

 

α.   Μορφζσ Εταιρειϊν 

Σφμφωνα με τθ νομοκεςία περί εταιρειϊν ("Νόμοσ για τισ Εταιρείεσ") ςτθ Σερβία υπάρχουν οι εξισ 
κατθγορίεσ εταιρειϊν: Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ (Ανϊνυμθ Συμμετοχικι Εταιρεία-a.d.), Εταιρεία 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ-d.o.o.) και Ρροςωπικζσ Εταιρείεσ (Ομόρρυκμθ-o.d. και Ετερόρρυκμθ 
Εταιρεία-k.d.), ιτοι ςυνολικά τζςςερεισ νομικζσ μορφζσ εταιρειϊν (βλ. Guide to doing business in 
Serbia, JPM, ςελ. 10-16, www.jpm.rs) Ο Νόμοσ για τισ Εταιρείεσ κακορίηει λεπτομερϊσ τισ νομικζσ 
μορφζσ των επιχειρθματικϊν οντοτιτων, τθ δομι εταιρικισ διακυβζρνθςισ τουσ, τισ ελάχιςτεσ 
κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ, τισ αλλαγζσ του κακεςτϊτοσ (ςυγχωνεφςεισ, ‘’spin-offs’’), τθ διαχείριςθ και 
άλλα παρεμφερι κζματα (βλ. Guide to doing business and investing in Serbia, PWC Serbia, ςελ. 23-
24, pwc.rs/en.html). 

Εκτόσ από τα ανωτζρω, μια ξζνθ εταιρεία μπορεί να ςυςτιςει υποκατάςτθμα ι γραφείο 
αντιπροςϊπου. Στθν πράξθ, οι ξζνοι επενδυτζσ ςυνικωσ προτιμοφν τθν εταιρεία περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Limited Liability company-d.o.o.) λόγω τθσ απλισ μορφισ τθσ. Τα πλεονεκτιματά τθσ 
περιλαμβάνουν τθν αφξθςθ του κεφαλαίου, θ οποία μπορεί να γίνει χωρίσ τθν εποπτεία των 
ρυκμιςτικϊν αρχϊν, κακϊσ και το ελάχιςτο μετοχικό κεφάλαιο που είναι μικρότερο από 1 ευρϊ (ςε 
αντίκεςθ με τα περίπου 27.000 ευρϊ για τθν ανϊνυμθ εταιρεία). 

Το καταςτατικό είναι θ ιδρυτικι πράξθ τθσ εταιρείασ και μπορεί να ζχει τθν απλι  μορφι απόφαςθσ 
για ζναρξθ εργαςιϊν εάν θ εταιρεία ιδρφεται από ζνα πρόςωπο, ι μιασ ςφμβαςθσ, εάν ιδρφεται από 
περιςςότερα του ενόσ άτομα. Για τθν εγγραφι ςτθν Υπθρεςία Επιχειρθματικϊν Μθτρϊων (Business 

                                        

4
 Ρθγι: Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ.: https://bdkadvokati.com  

http://www.jpm.rs/
https://bdkadvokati.com/
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Registration Agency- BRA) πρζπει να υπογραφεί ςυμβολαιογραφικι πράξθ των ιδρυτϊν. Το 
καταςτατικό οφείλει να διευκρινίηει τθν ζδρα τθσ εταιρείασ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςτο ζδαφοσ 
τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, τθ βαςικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ, κακϊσ και το όνομα τθσ 
επιχείρθςθσ. 

Πταν επιλζγεται ζνα όνομα επιχείρθςθσ, πρζπει να τθροφνται οι περιοριςμοί όςον αφορά τθν μθ 
προςβολι των δθμοςίων θκϊν. Πςον δε αφορά τθ νομικι μορφι, να μθν είναι παραπλανθτικό ωσ 
προσ τθν κφρια επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ. Επιπλζον, εάν οι ιδρυτζσ επικυμοφν θ 
εμπορικι επωνυμία να περιζχει το όνομα ‘’Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ’’ ι το όνομα κάποιασ άλλθσ 
χϊρασ, πρζπει να λάβουν τθ ςυγκατάκεςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ αυτισ τθσ χϊρασ.  

Από τον Ιοφνιο του 2018, όλεσ οι καταχωρθμζνεσ επιχειρθματικζσ οντότθτεσ ςτο ζδαφοσ τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ (επιχειριςεισ, υποκαταςτιματα κακϊσ και αντιπροςωπείεσ ξζνων 
εταιρειϊν, ενϊςεων και ιδρυμάτων κλπ), υποχρεοφνται να δθλϊνουν όλα τα ςτοιχεία ι δεδομζνα ςτο 
όνομα του πραγματικoφ δικαιοφχου τθσ εταιρείασ-beneficial owner-( βλ. Guide to doing business in 
Serbia, JPM, op.cit., ςελ. 11). Ο πραγματικόσ δικαιοφχοσ τθσ επιχειρθματικισ οντότθτασ είναι το 
φυςικό πρόςωπο που κατζχει άμεςα ι ζμμεςα και ελζγχει ουςιαςτικά τθν οικονομικι οντότθτα5. Εάν 
το φυςικό πρόςωπο που είναι ο πραγματικόσ δικαιοφχοσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί, τότε ο 
τελευταίοσ τεκμαίρεται ότι είναι το φυςικό πρόςωπο που είναι εγγεγραμμζνο ωσ εκπρόςωποσ τθσ 
επιχειρθματικισ οντότθτασ. 

 
β.  φςταςθ Εταιρείασ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ - ΕΠΕ -Društvosa Ograničenom Odgovornošću (d.o.o) 
 
Ππωσ προαναφζρκθκε, πρόκειται για τον πλζον δθμοφιλι εταιρικό τφπο ςτθ Σερβία για τουσ κάτωκι 
κυρίωσ λόγουσ: 
-Το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου μπορεί να ανικει ςε νομικά πρόςωπα ι πολίτεσ οιαςδιποτε 
χϊρασ. 
-Θ ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτο ποςό ςυμμετοχισ τουσ ςτο εταιρικό κεφάλαιο. 
-Ελάχιςτο απαιτοφμενο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 100 RSD – δθλαδι λιγότερο από 1 Ευρϊ.  
 
Θ διαδικαςία ίδρυςθσ μιασ ΕΡΕ (d.o.o.) περιλαμβάνει τα κάτωκι αναφερόμενα βιματα, ενϊ 
ςθμειϊνεται ότι ιδθ από το ζτοσ 2018 υπάρχει θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ίδρυςθσ αυτισ 
(https://www.apr.gov.rs/home.1435.html & "Агенцијазапривреднерегистре | 
еРегистрацијаоснивањапредузетника".apr.gov.rs). 
 
(i) καταχϊρθςθ αίτθςθσ για τθν ίδρυςθ τθσ εταιρείασ και εγγραφι τθσ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων 
(Business Registration Agency- BRA)  
(ii) άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε ςερβικι τράπεηα 
(iii) φορολογικζσ εγγραφζσ (όπωσ εγγραφι ςτο Φ.Ρ.Α κ.α) 
(iv) απόκτθςθ από τον Διευκυντι τθσ εταιρείασ θλεκτρονικισ υπογραφισ 

                                        

5
Δθλαδι: (i) ζνα φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ με ποςοςτό 25% ι μεγαλφτερο · ii) φυςικό πρόςωπο το οποίο ζμμεςα ι άμεςα αςκεί 

τθ διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ ι επιρροι ςτθ λιψθ αποφάςεων · (iii) φυςικό πρόςωπο που ζχει παράςχει ι παρζχει κεφάλαια ςε ζναν επιχειρθματικό φορζα με ζμμεςο 
τρόπο και επομζνωσ επθρεάηει ςθμαντικά τισ αποφάςεισ του διαχειριςτικοφ οργάνου τθσ επιχείρθςθσ · (iv) φυςικοφ προςϊπου που είναι ο ιδρυτισ, 
καταπιςτευματοδόχοσ, εγγυθτισ, δικαιοφχοσ καταπιςτεφματοσ και το · ι v) φυςικό πρόςωπο που είναι εγγεγραμμζνο ςε εκπροςϊπουσ ςυνεταιριςμϊν, ενϊςεων, 
ιδρυμάτων, παροχϊν και εγκαταςτάςεων. 

https://www.apr.gov.rs/home.1435.html
https://apr.gov.rs/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.1387.html
https://apr.gov.rs/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.1387.html
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(v) εγγραφι (registration) των φυςικϊν προςϊπων, τελικϊν δικαιοφχων/πραγματικϊν διαχειριςτϊν 
τθσ εταιρείασ ("UBO") 
 
Ριο αναλυτικά: 
 
(i) Για τθν καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων (BRA) απαιτοφνται: 
- αίτθςθ εγγραφισ 
- καταςτατικό εταιρείασ 
- απόδειξθ πλθρωμισ του τζλουσ εγγραφισ ιτοι 5.900 RSD (περίπου 50 EUR) 
- απόδειξθ καταβολισ του αρχικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε λογαριαςμό ςερβικισ τράπεηασ 
- Στοιχεία του ιδρυτι (είτε είναι νομικό πρόςωπο , είτε φυςικό πρόςωπο) κακϊσ και του νόμιμου 
εκπροςϊπου του (εφόςον υπάρχει). Ριο ςυγκεκριμζνα, για τα νομικά πρόςωπα, πρόκειται για 
πλθροφορίεσ ςχετικά με το όνομα, τον αρικμό εγγραφισ ςτο εμπορικό μθτρϊο, τθν ζδρα, τθ δομι 
ιδιοκτθςίασ και τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Για τα φυςικά πρόςωπα, απαιτείται αντίγραφο τθσ 
ταυτότθτασ (εάν πρόκειται για Σζρβουσ πολίτεσ) ι διαβατιριο (όταν αφορά αλλοδαποφσ). 
 
Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, εκδίδεται από το μθτρϊου επιχειριςεων (BRA) Βεβαίωςθ υποβολισ, 
ςτθν οποία αναφζρεται θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Κατόπιν, μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ, εγκρίνεται ι απορρίπτεται θ αίτθςθ. Ο γραμματζασ οφείλει μζςα ςτο ανωτζρω χρονικό 
πλαίςιο να αποςτείλει τθ ςχετικι ‘’Βεβαίωςθ εγγραφισ’’ τθσ νζασ εταιρείασ, αφοφ επαλθκεφςει τισ 
πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ και ελζγξει τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα αυτισ, όπωσ 
και το αν υφίςταται καταχωρθμζνθ άλλθ εταιρεία με το ίδιο ι πολφ παρόμοιο όνομα. 
 
(ii)        Άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 
Θ εταιρεία ΕΡΕ (d.o.o) πρζπει να τθρεί λογαριαςμό ςε εμπορικι τράπεηα τθσ Σερβίασ.Tα ζγγραφα 
που απαιτοφνται για το άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ είναι ςυνικωσ τα κάτωκι, παρότι μπορεί να 
υπάρχει διαφοροποίθςθ από τράπεηα ςε τράπεηα:  
- αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ εγγραφισ τθσ εταιρείασ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων (BRA),  
- λιψθ δείγματοσ υπογραφισ του διευκυντι ι ενδεχομζνωσ και άλλων εκπροςϊπων τθσ εταιρείασ 
που είναι εξουςιοδοτθμζνοι να διαχειρίηονται τον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ εταιρείασ και να 
προβαίνουν ςε τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ ("Ζντυπο υπογραφισ δείγματοσ"), 
- αντίγραφο του διαβατθρίου ι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, Σερβικι ταυτότθτα για κάκε 
εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ εξουςιοδοτθμζνου για τθ διαχείριςθ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. 
Οριςμζνεσ τράπεηεσ ενδζχεται να απαιτιςουν τθν επικφρωςθ του αντιγράφου (είτε “apostilled”, είτε 
νόμιμθ επικφρωςθ αυτϊν, ανάλογα με τθ χϊρα) 
- προςφάτωσ εκδοκείςα φορολογικι ενθμερότθτα των ιδρυτϊν (όχι παλαιότερθ των τριϊν μθνϊν) 
- επικφρωςθ “apostille”- , και αντίγραφα από τα εμπορικά μθτρϊα (όχι παλαιότερα των τριϊν 
μθνϊν), για κάκε μζτοχο που κατζχει τουλάχιςτον 25% και άνω του εταιρικοφ του κεφαλαίου. 
- αντίγραφα των διαβατθρίων (είτε “apostille” είτε νομίμωσ επικυρωμζνα, ανάλογα με τθ χϊρα) 
των φυςικϊν προςϊπων, πραγματικϊν διαχειριςτϊν/τελικϊν δικαιοφχων (UBO) τθσ εταιρείασ, 
- τυποποιθμζνο ζντυπο αίτθςθσ για άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. 
- υπογραφι τθσ ςχετικισ τραπεηικισ ςφμβαςθσ για το άνοιγμα του λογαριαςμοφ. 
 

(iii) Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 
Εντόσ 15 θμερϊν από τθν εγγραφι τθσ εταιρείασ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων (BRA), πρζπει να 
υποβλθκεί θ αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ, με εκτίμθςθ εςόδων και εξόδων για τθν περίοδο 
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από τθν θμερομθνία εγγραφισ ζωσ το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Ρρζπει επίςθσ να υποβλθκοφν και 
δθλϊςεισ για το δθμοτικό τζλοσ, τθ χριςθ τθσ εταιρικισ επωνυμίασ κακϊσ και για τθν πλθρωμι του 
ςχετικοφ περιβαλλοντικοφ τζλουσ. Υποχρζωςθ εγγραφισ ςτον ΦΡΑ ζχει μια εταιρεία όταν ο κφκλοσ 
εργαςιϊν τθσ για μια ςυνεχι περίοδο 12 μθνϊν υπερβαίνει τισ 8.000.000,00 RSD (περίπου 67.000,00 
ευρϊ). Θα πρζπει να ςθμειωκεί όμωσ ότι μια εταιρεία δφναται να εγγραφεί ςτο ΦΡΑ οποτεδιποτε, 
ακόμθ και αν ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ δεν ξεπερνά το ανωτζρω οικονομικό κατϊφλι.  
 
(iv) Θλεκτρονικι υπογραφι του διευκυντι 
Ο διευκυντισ πρζπει να αιτθκεί και να λάβει εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι προκειμζνου να 
δφναται να υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων (BRA) τισ ετιςιεσ οικονομικζσ τθσ 
καταςτάςεισ, οι οποίεσ ζχουν εγκρικεί από τθ ςυνζλευςθ των μετόχων (ζωσ τισ 30 Ιουνίου κάκε ζτουσ) 
κακϊσ και τθ διλωςθ των διαχειριςτϊν τθσ εταιρείασ (UBO’s). 
 
(v)   Διλωςθ των φυςικϊν προςϊπων, τελικϊν δικαιοφχων/πραγματικϊν διαχειριςτϊν τθσ 
εταιρείασ ("UBO"). Εντόσ 15 θμερϊν από τθν εγγραφι τθσ εταιρείασ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων (BRA), 
ο διευκυντισ πρζπει δθλϊςει μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του εν λόγω Μθτρϊου (BRA) τα φυςικά 
πρόςωπα, τελικοφσ δικαιοφχουσ/πραγματικοφσ διαχειριςτζσ τθσ εταιρείασ. 
                 
   Μια  ςυνοπτικι περιγραφι κόςτουσ  ζναρξθσ μιασ εταιρείασ:  
.Τζλοσ Εγγραφισ: περίπου 50ευρϊ 
.Επικφρωςθ του Καταςτατικοφ : περίπου 20 ευρϊ (αν γίνει ςτθ Σερβία) 
.Μετάφραςθ διαφόρων εγγράφων : περίπου 12ευρϊ για κάκε ςελίδα 1800 χαρακτιρων. 
.Επικφρωςθ των αντιγράφων (ςε περίπτωςθ που τα αυκεντικά ζγγραφα δεν επαρκοφν) περίπου 3-5 
ευρϊ ανά ςελίδα. 
.Τζλοσ εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ: περίπου 25 ευρϊ 
 

(Ρεραιτζρω διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ για τα ανωτζρω, δθλ. ςφςταςθ εταιρείασ και 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, βλ. BDK Advokati, Dr Saša Stojanovid, LLM  Partner, Qualified Serbian, 
Austrian & Greek lawyer, www.bdkadvokati.com) 

 

3. Νομοκεςία για τισ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ (Α.Ξ.Ε.) 

α) Το νομικό πλαίςιο που αφορά τισ ξζνεσ επενδφςεισ (Α.Ξ.Ε.) περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τουσ 
ακόλουκουσ νόμουσ: (i) Νόμο περί Επενδφςεων, (ii) Νόμο για τισ Ελεφκερεσ Ηϊνεσ, (iii) Νόμο για τισ 
πράξεισ ςυναλλάγματοσ, (iv) Νόμο για τισ ςυναλλαγζσ Διεκνοφσ Εμπορίου,(v) Νόμο περί τελωνείων, 
(vi) Νόμο περί ιδιωτικοποιιςεωσ, (vii) Νόμο περί προςταςίασ του ανταγωνιςμοφ, (viii) Νόμο περί 
ελζγχου των κρατικϊν ενιςχφςεων,(ix) Νόμο περί εταιρειϊν, (x) Νόμο περί κεφαλαιαγορϊν, (xi) Νόμο 
περί εξαγοράσ μετοχικϊν εταιρειϊν, (xii) Νόμο περί διαδικαςίασ εγγραφισ ενϊπιον του οργανιςμοφ 
μθτρϊων επιχειριςεων, (xiii) Νόμο περί ςυμπράξεων δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα , (xiv) Νόμο περί 
Αςφάλιςθσ, (xv) Νόμο περί Ρτϊχευςθσ, (xvi) Νόμο περί Τυχερϊν Ραιγνίων και (xvii) Νόμο για τθν 
Ενζργεια. 

Τόςο οι ξζνεσ όςο και οι εγχϊριεσ επενδφςεισ ςτθ Σερβία διζπονται από το Νόμο περί επενδφςεων 
(ΝπΕ). Ζνασ μεςο-μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ των Σερβικϊν Αρχϊν είναι να δθμιουργθκεί ζνα νομικό 
ςφςτθμα ςυμβατό με τθ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ πρϊτο βιμα προσ τθ μελλοντικι 
ολοκλιρωςθ. Το παρόν νομικό πλαίςιο για επενδφςεισ ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ προβλζπεται ςτον 

http://www.bdkadvokati.com/
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Νόμο περί Επενδφςεων (http://www.sec.gov.rs/index.php/en/news/actual/606-the-republic-of-
serbia-assembly-adopted-new-investment-fund-legislation ), ο οποίοσ ορίηει τισ αρμόδιεσ οντότθτεσ 
για τθν παροχι επενδυτικισ υποςτιριξθσ, τισ διαδικαςίεσ και κριτιρια παροχισ ανάλογων υπθρεςιϊν 
ςτουσ επενδυτζσ. 

Οι ςυναρμόδιοι φορείσ, ανάλογα με το αντικείμενο, για τισ επενδφςεισ είναι:  (i) Υπουργείο 
Εξωτερικϊν (www.mfa.gov.rs), (ii) Υπουργείο Οικονομικϊν (www.mfin.gov.rs),(iii) Υπουργείο 
Οικονομίασ (www.privreda.gov.rs), (iv) Υπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
(www.mduls.gov.rs), (v) Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν (www.mtt.gov.rs) , 
Σερβικι Υπθρεςία Ανάπτυξθσ (www.ras.gov.rs), vii) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο τθσ 
Σερβίασ (www.pks.rs), viii) Επιτροπι Ελζγχου Κρατικϊν Ενιςχφςεων ( www.kkdp.gov.rs) και (ix) 
Επιτροπι για τθν Ρροςταςία του Ανταγωνιςμοφ (www.kzk.org.rs)κά. 

 

 

     β. Αρμόδιοσ κρατικόσ φορζασ και προμθκευτζσ επενδυτϊν 

Ο ςθμαντικότεροσ κυβερνθτικόσ φορζασ για τθν υποςτιριξθ ξζνων επενδφςεων είναι ο Οργανιςμόσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Σερβίασ-‘’Development Agency of Serbia-DAS’’ ("RAS"- https://ras.gov.rs/en ), θ κφρια 
δραςτθριότθτα του οποίου είναι θ παροχι ςτιριξθσ ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και επιχειρθματίεσ, 
υποςτθρίηοντασ τισ άμεςεσ επενδφςεισ και προωκϊντασ τισ εξαγωγζσ κλπ. Θ βάςθ δεδομζνων του RAS 
ςυμπεριλαμβάνει τισ διακζςιμεσ τοποκεςίεσ  για επενδφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
γενικότερων πλθροφοριϊν, ενθμζρωςθ για χερςαίεσ εκτάςεισ και καταςκευζσ, τθν κυριότθτα, το 
νομικό κακεςτϊσ και τθν υποδομι –βλ. βάςθ δεδομζνων για τοποκεςίεσ RAS - https://serbia-
locations.rs/locations-srb/ . 

Θ δε βάςθ δεδομζνων προμθκευτϊν RAS–(http://serbia-locations.rs/suppliers-eng) περιλαμβάνει τισ 
εταιρείεσ ςτθ Σερβία που παρζχουν πρϊτεσ φλεσ, αγακά και υπθρεςίεσ προσ επενδυτζσ ςτθ Σερβία 
(βλ. ςτοιχεία επικοινωνίασ RAS, www.ras.gov.rs). 

http://www.sec.gov.rs/index.php/en/news/actual/606-the-republic-of-serbia-assembly-adopted-new-investment-fund-legislation
http://www.sec.gov.rs/index.php/en/news/actual/606-the-republic-of-serbia-assembly-adopted-new-investment-fund-legislation
http://www.mfa.gov.rs/
http://www.mfin.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
http://www.mduls.gov.rs/
http://www.mtt.gov.rs/
http://www.ras.gov.rs/
http://www.pks.rs/
http://www.kkdp.gov.rs/
http://www.kzk.org.rs/
https://ras.gov.rs/en
https://serbia-locations.rs/locations-srb/
https://serbia-locations.rs/locations-srb/
http://serbia-locations.rs/suppliers-eng
http://www.ras.gov.rs/
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γ. Επενδυτικά  κίνθτρα  

Θ Κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ προςφζρει χρθματοδοτικι ςτιριξθ ςε ζργα ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ, 
του διεκνοφσ εμπορίου υπθρεςιϊν, Ζρευνασ& Ανάπτυξθσ (R&D) και των ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν, 
ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, όπου υπάρχουν ιαματικά λουτρά (spa). To 
ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο περιλαμβάνεται ςτο ‘’Διάταγμα για Προυσ και Ρροχποκζςεισ 
Ρροςζλκυςθσ Άμεςων Επενδφςεων’’ (βλ. Decree on Terms and Conditions for Attracting Direct 
Investments or ‘’Decree’’-https://www.jpm.rs/wp-content/uploads/2017/02/New-Decree-on-Terms-
and-Conditions-for-Attracting-Direct-Investments.pdf  ). 

Οι φορολογικζσ απαλλαγζσ ι ελαφρφνςεισ αφοροφν επενδυτζσ που προςλαμβάνουν άνω των 100 
υπαλλιλων και επενδφουν περιςςότερα από 8,3 εκατομμφρια ευρϊ (1 διςεκατομμφριο δθνάρια). 

Οι επενδυτζσ που προςλαμβάνουν άτομα που είναι εγγεγραμμζνα ςτον Εκνικό Οργανιςμό Ανεργίασ 
για περιςςότερο από 6 μινεσ, μποροφν να μειϊςουν αιςκθτά τουσ φόρουσ: 1-9 νζεσ κζςεισ εργαςίασ: 
μείωςθ κατά 65% / 10-99 νζεσ κζςεισ εργαςίασ: 70% μείωςθ / 100+ νζεσ κζςεισ εργαςίασ: 75% 
μείωςθ. 

Τα κεφάλαια που διατίκενται για επενδφςεισ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αφοροφν τθ χρθματοδότθςθ των 
αναγκϊν των επενδυτϊν αναφορικά με τισ υποδομζσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν, κυρίωσ, τθν 
απόκτθςθ γθσ και άλλων ακινιτων, τον εξοπλιςμό μιασ περιοχισ κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ 
οικολογικϊν ηθμιϊν που προκλικθκαν κατά τθν περίοδο που προθγικθκε τθσ επζνδυςθσ. 

Επίςθσ, θ ειςαγωγι εξοπλιςμοφ που αντιπροςωπεφει τθ ςυνειςφορά ξζνου επενδυτι απαλλάςςεται 
από τελωνειακοφσ δαςμοφσ και άλλουσ ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ. Θ απαλλαγι αυτι δεν ιςχφει για τα 
οχιματα επιβατϊν και τα μθχανιματα ψυχαγωγίασ και τυχερϊν παιχνιδιϊν. 

Εκτόσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ βοικειασ, υπάρχουν και κίνθτρα ςε τοπικό επίπεδο. Ο αρικμόσ 
τουσ και θ αξία τουσ ποικίλλει ςτισ διάφορεσ τοπικζσ αυτοδιοικιςεισ. Τα ςθμαντικότερα κίνθτρα 
αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι θ απαλλαγι ι μείωςθ των τελϊν για οικοδομικζσ εκτάςεισ και θ 
απαλλαγι από τθν αμοιβι για τθν ανάπτυξθ οικοδομιςιμων εκτάςεων ι θ μείωςθ, ακόμθ και 
απαλλαγι από τα τοπικά δθμοτικά τζλθ (π.χ. αμοιβι για τθν κατακφρωςθ του ονόματοσ επιχείρθςθσ). 

Ακολουκοφν οι κφριοι όροι και προχποκζςεισ όταν υποβάλλεται από τουσ επενδυτζσ αίτθςθ για 
χοριγθςθ κινιτρων: 

Το ελάχιςτο ποςό επζνδυςθσ για το οποίο ο επενδυτισ γίνεται επιλζξιμοσ είναι 300.000 ευρϊ, 
επιλζξιμων επενδυτικϊν δαπανϊν, για δθμιουργία, τουλάχιςτον, 30 νζων κζςεων εργαςίασ ςε μόνιμθ 
βάςθ που ςυνδζονται άμεςα με τθν επζνδυςθ.  

Οι Επιλζξιμεσ δαπάνεσ λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ αξίασ μιασ επζνδυςθσ με ςκοπό 
τθ χοριγθςθ κινιτρων. Ρρόκειται για επενδφςεισ ςε ενςϊματα και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ ζωσ τθν προκεςμία για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
Επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι επίςθσ το κόςτοσ των ακακάριςτων αποδοχϊν για νζεσ κζςεισ εργαςίασ που 
δθμιουργικθκαν, ςε ςχζςθ με το ςχζδιο, κατά τθ διάρκεια δφο ετϊν μετά τθν επίτευξθ τθσ 
προβλεπόμενθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

https://www.jpm.rs/wp-content/uploads/2017/02/New-Decree-on-Terms-and-Conditions-for-Attracting-Direct-Investments.pdf
https://www.jpm.rs/wp-content/uploads/2017/02/New-Decree-on-Terms-and-Conditions-for-Attracting-Direct-Investments.pdf
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Οι χριςτεσ των κινιτρων πρζπει να παρζχουν τουλάχιςτον 25% ςυμμετοχι ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
από τουσ δικοφσ τουσ πόρουσ ι από άλλεσ πθγζσ, οι οποίεσ δεν περιζχουν κρατικά κίνθτρα. 

Ο επενδυτισ πρζπει να παραμείνει ςτον ίδιο τόπο όπου πραγματοποιείται θ επζνδυςθ για 
τουλάχιςτον 5 ζτθ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ (μεγάλεσ επιχειριςεισ) ι τουλάχιςτον 3 ζτθ (μικρζσ και 
μεςαίεσ επιχειριςεισ). Δεν επιτρζπεται να μειϊςει τον αρικμό εργαηομζνων μετά τθν εφαρμογι του 
επενδυτικοφ ςχεδίου κατά τισ προαναφερκείςεσ περιόδουσ. 

Οι Ρροκεςμίεσ υλοποίθςθσ για τθν πραγματοποίθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων και τθν δθμιουργία 
νζων κζςεων εργαςίασ κυμαίνονται από 3 ζωσ και 5 ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ παροχισ κινιτρων (ενδζχεται να παρατακεί). 

 

4. Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ 
 

α. Νόμοσ περί φόρου εταιρικϊν κερδϊν 

Σφμφωνα με το νόμο περί φόρου εταιρικϊν κερδϊν, φορολογοφμενοι είναι : (1) κάκε εταιρεία, 
επιχείρθςθ ι άλλθ νομικι οντότθτα που ζχει ςυςτακεί με ςκοπό τθν άςκθςθ επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων,(2) κάκε άλλθ νομικι οντότθτα που δεν ιδρφκθκε με ςκοπό τθν απόκτθςθ κζρδουσ 
(μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ), αλλά εφόςον κερδίηει ειςόδθμα από τθν πϊλθςθ προϊόντων ςτθν 
αγορά ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ζναντι αμοιβισ.  

Συνεπϊσ οποιοδιποτε κζρδοσ που παράγεται μζςω επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ του 
εδάφουσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ υπόκειται ςε φόρο εταιρικοφ κζρδουσ. Ζνασ φορολογοφμενοσ, 
μθ κάτοικοσ, υπόκειται ςε φορολόγθςθ οποιουδιποτε κζρδουσ παράγει μζςω επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτο ζδαφοσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ. Εκτόσ εάν υφίςταται διεκνισ ςυμφωνία 
αποφυγισ διπλισ φορολογίασ (Guide to doing business in Serbia, JPM, op. cit., ςελ.45). Θ χϊρα μασ 
και θ Σερβία  ζχουν ςυνάψει ςυμφωνία αποφυγισ διπλισ φορολογίασ. 

Μόνιμθ εγκατάςταςθ υφίςταται όταν ζνασ μθ-κάτοικοσ αςκεί επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
μζςω  υποκαταςτιματοσ, εργοςταςίου, γραφείου αντιπροςωπείασ, ορυχείου (ι άλλου τόπου 
εκμετάλλευςθσ φυςικϊν πόρων). 

β. Κεφαλαιακά κζρδθ και ηθμίεσ 

Τα κεφαλαιακά κζρδθ και ηθμίεσ επθρεάηουν τθ φορολογικι βάςθ, κακϊσ περιλαμβάνονται ςτο 
φορολογθτζο κζρδοσ (Guide to doing business in Serbia, JPM, op. cit., ςελ.46). 

Ζνα κεφαλαιουχικό κζρδοσ είναι οποιοδιποτε ειςόδθμα που ειςπράττει ζνασ φορολογοφμενοσ από 
τθν πϊλθςθ δικαιωμάτων επί ακινιτων, δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και βιομθχανικισ 
ιδιοκτθςίασ, ςυμμετοχικοφ κεφαλαίου ςτο κεφάλαιο νομικϊν προςϊπων, μετοχϊν ι άλλων τίτλων 
που αγοράηονται από ‘’ανοικτά’’ επενδυτικά κεφάλαια (Guide to doing business in Serbia, JPM, op. 
cit., idem). Αν θ διαφορά είναι αρνθτικι, το ποςό αποτελεί κεφαλαιουχικι ηθμία. Οι κεφαλαιακζσ 
απϊλειεσ μποροφν να αντιςτακμιςτοφν από τα κεφαλαιακά κζρδθ κατά τα επόμενα πζντε ζτθ, αρχισ 
γενομζνθσ από το φορολογικό ζτοσ από το οποίο προζρχονται. 

γ. Φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

Ο ςυντελεςτισ φόρου για τα εταιρικά κζρδθ ανζρχεται ςε 15%. 

Θ φορολογικι περίοδοσ για τθν οποία υπολογίηεται και καταβάλλεται φόροσ είναι θ οικονομικι 
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χριςθ, θ οποία ςυνικωσ ταυτίηεται με το θμερολογιακό ζτοσ. Ο υπολογιςμόσ και θ καταβολι φόρου 
εταιρικοφ κζρδουσ πραγματοποιείται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

Κάκε φορολογοφμενοσ που προβαίνει ςε ζναρξθ λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ κατά τθ διάρκεια του 
ζτουσ, υποχρεοφται να υποβάλει φορολογικι διλωςθ ςτισ Σερβικζσ φορολογικζσ Αρχζσ εντόσ 15 
θμερϊν από τθν θμερομθνία καταχϊριςθσ τθσ ςε αυτζσ. Θ φορολογικι διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί 
εντόσ 180 θμερϊν από τθ λιξθ τθσ περιόδου για τθν οποία υπολογίηεται ο φόροσ, δθλαδι εντόσ 180 
θμερϊν από τθν 1θ Ιανουαρίου του προθγοφμενου ζτουσ. Κατά τθν υποβολι φορολογικισ διλωςθσ, 
ο φορολογοφμενοσ υποχρεοφται επίςθσ να υπολογίςει τον φόρο κερδϊν. 

Δεδομζνου ότι το ποςό που πρζπει να καταβλθκεί για το φόρο επί των κερδϊν υπολογίηεται μόνο 
μετά το τζλοσ τθσ φορολογικισ περιόδου, ο φορολογοφμενοσ υποχρεοφται να προκαταβάλλει 
μθνιαίεσ προκαταβολζσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, βάςει τθσ φορολογικισ διλωςθσ του 
προθγοφμενου ζτουσ. Εάν ο φορολογοφμενοσ ζχει πλθρϊςει εκ των προτζρων λιγότερο φόρο από 
αυτόν που κα ζπρεπε να καταβάλει ςφμφωνα με τθ φορολογικι διλωςθ του, οφείλει να καλφψει τθ 
διαφορά πριν από τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ όπου ο 
φορολογοφμενοσ ζχει καταβάλει εκ των προτζρων περιςςότερουσ φόρουσ από αυτοφσ τελικά  που κα 
ζπρεπε να ζχει καταβάλει ςφμφωνα με τθ φορολογικι του διλωςθ, το επιπλζον καταβλθκζν ποςό 
κεωρείται προκαταβολι για τθν επόμενθ φορολογικι περίοδο ι επιςτρζφεται ςτον φορολογοφμενο 
κατόπιν αιτιςεϊσ του. 

δ. Φορολογικά κίνθτρα 

Ο νόμοσ περί φόρου εταιρικϊν κερδϊν προβλζπει φορολογικά κίνθτρα υπό μορφι: 

- φορολογικϊν απαλλαγϊν για μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ, 

- φορολογικζσ απαλλαγζσ για επενδφςεισ φψουσ ανϊτερου του ενόσ εκατομμφριου 
δθναρίων, ςε πάγια ςτοιχεία ενεργθτικοφ μιασ εταιρείασ ι όπου απαςχολείται ςυγκεκριμζνοσ 
αρικμόσ νζων εργαηομζνων. 

Ο γενικόσ ςυντελεςτισ ΦΡΑ για φορολογθτζα πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν ι ειςαγωγι αγακϊν 
είναι 20%. Ειδικόσ ςυντελεςτισ ΦΡΑ 10% εφαρμόηεται ςτθν πϊλθςθ και ςτθν ειςαγωγι αγακϊν, 
όπωσ ο άρτοσ και άλλα ςυναφι προϊόντα αρτοποιθτικισ, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το 
αλεφρι, θ ηάχαρθ, τα φάρμακα, οι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ κλπ. 

 

ε. Επιςτροφι ΦΠΑ 

Ζνασ αλλοδαπόσ φορολογοφμενοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν επιςτροφι του ΦΡΑ για τθν πϊλθςθ 
κινθτϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ εάν:1. Ο ΦΡΑ για τθν πϊλθςθ αγακϊν 
και υπθρεςιϊν δθλϊνεται ςτο τιμολόγιο που καταβλικθκε. 2. Το ποςό του ΦΡΑ για το οποίο ηθτείται 
επιςτροφι είναι μεγαλφτερο των 200 ευρϊ, ςε ιςοδφναμο RSD-δθναρίων, με τθ μζςθ 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ. 

Ρροβλζπονται δε ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα τισ οποίεσ ζνασ φορολογοφμενοσ 
δικαιοφται ζκπτωςθσ του ΦΡΑ επί των ειςροϊν για αγακά και υπθρεςίεσ. Δθλαδι δεν υφίςταται 
ζκπτωςθ ΦΡΑ ςτον φορολογοφμενο που δεν πραγματοποιεί πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθ 
Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ, αλλά παρζχει αποκλειςτικά υπθρεςίεσ μεταφοράσ αγακϊν που 
απαλλάςςονται από τθ φορολογία ι εκτελεί αποκλειςτικά μεταφορζσ επιβατϊν που υπόκεινται ςε 
ατομικι φορολόγθςθ τθσ μεταφοράσ. 
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Θ επιςτροφι του ΦΡΑ ςτουσ ξζνουσ φορολογοφμενουσ υπόκειται ςτον κανόνα τθσ αμοιβαιότθτασ 
(βλ. : Ρίνακα Επιςτροφισ ΦΡΑ ςτισ χϊρεσ των Δ. Βαλκανίων ςελ.53 και  
https://www.nbs.rs/internet/english/18/18_3/ForeigInvestorsGuide.pdf). 

  
Φορολογία 

Εταιρικόσ 
φόροσ 

15%  

Υποχρεϊςεισ 
εργοδότθ: 
Μιςκοδοςία /  
κοινωνικι 
αςφάλιςθ 

Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να υπολογίςει, να πλθρϊςει και να 
παρακρατιςει: 
• φόρο μιςκϊν με ςυντελεςτι 10% (εξαιρουμζνου του 16.300 
RSD για πλιρθ απαςχόλθςθ) 
• ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ για λογαριαςμό του 
εργαηομζνου αλλά και του εργοδότθ με ςυνολικό ποςοςτό 
37,3% (14% + 11,5% για αςφάλιςθ ςφνταξθσ και αναπθρίασ, 
5,15% + 5,15% για αςφάλιςθ υγείασ και 0,75% + 0,75% για 
αςφάλιςθ ανεργίασ, ςυν 0,75%) . 

ΦΡΑ 20% (μειωμζνο ποςοςτό 10% ιςχφει για οριςμζνα αγακά). 

Φόροσ 
μεταβίβαςθσ 

2,5% ςτισ μεταφορζσ που αναφζρονται ςτον νόμο περί φόρων 
ιδιοκτθςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ιςχφει ΦΡΑ (π.χ. 
ακίνθτθ περιουςία, πνευματικι ιδιοκτθςία, μεταχειριςμζνα 
αυτοκίνθτα-οχιματα, αεροςκάφθ). 

Φόροσ 
ακίνθτθσ  
περιουςίασ 
 

0,4% τθσ εφλογθσ αγοραίασ αξίασ των ιδιοκτθςιακϊν ακινιτων 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ακίνθτο αποτιμάται ςτα λογιςτικά 
βιβλία ςτθν εν λόγω εφλογθ αγοραία αξία, εκτόσ από το πρϊτο 
και το τελευταίο ζτοσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ αποτίμθςθσ τθσ 
εφλογθσ αξίασ. Κατά τα ζτθ αυτά, ο φόροσ βάςθσ κα είναι, 
ανάλογοσ με τον τφπο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, θ δε τιμι 
κακορίηεται με τθν εφαρμογι τθσ μζςθσ τιμισ του 
τετραγωνικοφ μζτρου (όπωσ κακορίηεται από τον διμο για τθ 
ςχετικι ηϊνθ, ι τθν αξία υπολοίπου ςτα λογιςτικά βιβλία ι τθν 
αξία κτιςθσ). 

Διαδοχικζσ 
μεταφορζσ 
φορολογικισ 
ηθμίασ 

Ρζντε ζτθ 

      
 Ο κατωτζρω πίνακασ περιζχει τισ βαςικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ μιασ επιχείρθςθσ που λειτουργεί 
ςτθ Σερβία: 
 

Φορολογικό 
ζτοσ 

Θμερολογιακό ζτοσ. Κατ 'εξαίρεςθ, μπορεί να ηθτθκεί άλλθ 
περίοδοσ 12 μθνϊν οικονομικοφ ζτουσ εάν ο φορολογοφμενοσ 
λάβει ζγκριςθ από το Υπουργείο Οικονομικϊν, ϊςτε να ζχει 
διαφορετικι οικονομικι χριςθ από αυτι του θμερολογιακοφ 
ζτουσ. Εάν εγκρικεί, αυτι θ διαφορετικι οικονομικι χριςθ, κα 
πρζπει να χρθςιμοποιθκεί τουλάχιςτον για 5 ςυνεχόμενα ζτθ. 

Απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ 

Οι εταιρικζσ φορολογικζσ δθλϊςεισ πρζπει να υποβλθκοφν 
εντόσ 180 θμερϊν μετά το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ. 
Οι φορολογοφμενοι ΦΡΑ με φορολογθτζο και μθδενικό 

https://www.nbs.rs/internet/english/18/18_3/ForeigInvestorsGuide.pdf
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ειςόδθμα κατά τουσ προθγοφμενουσ 12 μινεσ άνω των 50 
εκατομμυρίων RSD, πρζπει να υποβάλουν μθνιαία διλωςθ 
ΦΡΑ εντόσ 15 θμερϊν μετά το τζλοσ του μινα. Οι 
φορολογοφμενοι ΦΡΑ με φορολογθτζο και μθδενικό ειςόδθμα 
κατά τουσ προθγοφμενουσ 12 μινεσ κάτω από 50 εκατομμφρια 
RSD πρζπει υποβάλλουν τριμθνιαία διλωςθ εντόσ 15 θμερϊν 
μετά το τζλοσ τθσ φορολογικισ περιόδου. 

Υποχρεϊςεισ 
πλθρωμισ  

Ο εταιρικόσ φόροσ καταβάλλεται εκ των προτζρων ςε μθνιαίεσ 
δόςεισ μαηί με το ενδεχόμενο υπόλοιπο φόρου εντόσ 180 
θμερϊν από το τζλοσ τθσ φορολογικισ περιόδου. 

 
(περιςςότερεσ διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ για τισ ανωτζρω φορολογικζσ κλπ υποχρεϊςεισ, βλ. BDK 
Advokati, Dr Saša Stojanovid, op. cit.)    
 

5.  Θεςμικό & Κανονιςτικό πλαίςιο εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Σερβίασ 

α. Κανονιςμοί ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν 

Από το ζτοσ 2008, κατά το μεγαλφτερο μζροσ τουσ, οι κανονιςμοί τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ 
εναρμονίηονται προοδευτικά με το Κοινοτικό τελωνιακό κακεςτϊσ (Ε.Ε.), όπωσ και αυτό του 
Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Τελωνείων (World Customs 
Organisation’s Harmonised System). Ταυτόχρονα, οι Αρχζσ τθσ Σερβίασ υπζβαλαν αίτθςθ ςτον ΡΟΕ για 
ζνταξι τθσ χϊρασ ςε αυτόν. Θ Σερβία  αποτελεί, ακόμθ, μια από τισ ελάχιςτεσ χϊρεσ-μζλθ του ΟΘΕ 
που δεν αποτελεί μζλοσ του ΡΟΕ. 

Συνεπϊσ ιςχφουν και για τθν Σερβία οι ςυνικεισ κανονιςμοί ειςαγωγϊν ι εξαγωγϊν με αυτοφσ τθσ 
ΕΕ κλπ (άδειεσ ειςαγωγισ, ποςοτικοί περιοριςμοί μζςω ποςοςτϊςεων για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ 
όπωσ,  προςταςία του ιςοηυγίου πλθρωμϊν, τθσ υγείασ ανκρϊπων, ηϊων και φυτϊν, εκνικισ 
αςφάλειασ, περιβάλλοντοσ και φυςικϊν πόρων κλπ). Ρροβλζπεται ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο για το 
εμπόριο χρυςοφ και αργφρου.  

Σφμφωνα με το νόμο για το εξωτερικό εμπόριο, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ κυβζρνθςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει οριςμζνα προλθπτικά μζτρα όπωσ: 

1. μζτρα ‘’αντιντάμπινγκ’’ (antidumping)  υπό μορφι ειδικισ επιβάρυνςθσ για τισ ειςαγωγζσ αγακϊν 
που ειςιχκθςαν ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ ςε τιμι χαμθλότερθ από τθν κόςτοσ παραγωγισ τουσ 
(κλπ) ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ. 

2. αντιςτακμιςτικά μζτρα υπό μορφι ειδικισ επιβάρυνςθσ κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων που 
επωφελικθκαν επιδοτιςεων ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ. 

3. μζτρα για τθν προςταςία από υπερβολικζσ ειςαγωγζσ, εφόςον αυτζσ προκαλοφν ι απειλοφν να 
προκαλζςουν ςοβαρι ηθμία ςτον αντίςτοιχο τοπικό παραγωγικό κλάδο, παρόμοιων ι άμεςα 
ανταγωνιηόμενων προϊόντων  και 

4. μζτρα για τθν προςταςία του ιςοηυγίου πλθρωμϊν, ϊςτε να αποφευχκεί ο επικείμενοσ κίνδυνοσ 
ςθμαντικισ μείωςθσ των ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων κλπ. 

 Πςον αφορά τισ ςερβικζσ εξαγωγζσ, ο νόμοσ για το εξωτερικό εμπόριο κακορίηει ποςοτικοφσ 
περιοριςμοφσ που επιβάλλονται προςωρινά, για τθν αποφυγι κρίςιμων ελλείψεων βαςικϊν αγακϊν, 
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τθν προςταςία των ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ που απειλοφνται με αφανιςμό, τθσ ηωισ και τθσ 
υγείασ των ανκρϊπων, των πολιτιςτικϊν αγακϊν όπωσ των καλλιτεχνικϊν, ιςτορικϊν και 
αρχαιολογικϊν αξιϊν, τθσ εκνικισ αςφάλειασ κ.α. Τζλοσ προβλζπονται ειδικοί ποςοτικοί κανονιςμοί 
όςον αφορά το εμπόριο χρυςοφ και αργφρου. Θ ζκδοςθ άδειασ εξαγωγισ, κατόπιν αιτιςεωσ του 
αιτοφντοσ, εκδίδεται από το υπουργείο που είναι υπεφκυνο για τισ εξωτερικζσ οικονομικζσ ςχζςεισ 
(https://privreda.gov.rs/english) όςον αφορά τθν ειςαγωγι, τθν εξαγωγι ι τθ διαμετακόμιςθ 
οριςμζνων αγακϊν . 

Τα εξαγόμενα εμπορεφματα πρζπει να πλθροφν υγειονομικζσ, κτθνιατρικζσ και φυτοχγειονομικζσ 
απαιτιςεισ. 

β. Δαςμοί 
Οι ειςαγωγικοί και εξαγωγικοί δαςμοί κακορίηονται από το νόμο για το δαςμολόγιο ("Νόμοσ για το 
Δαςμολόγιο") για εμπορεφματα καταγωγισ χωρϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ο βαςικόσ κανόνασ του 
ΡΟΕ, θ ριτρα του μάλλον ευνοοφμενου κράτουσ ι από χϊρεσ που τθροφν αυτι τθ ριτρα ςτα 
εμπορεφματα που προζρχονται από τθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ. Το δαςμολόγιο τθσ Σερβίασ 
εναρμονίηεται με τθ Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία (ΣΟ) τθσ Ε.Ε. και με τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν ελεφκερων ςυναλλαγϊν (Σ.Ε.Σ.). Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ 
Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ απελευκζρωςε τισ ειςαγωγζσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ διατθρϊντασ 
παράλλθλα τθν τελωνειακι προςταςία οριςμζνων αγροτικϊν προϊόντων (μθδενικοί ειςαγωγικοί 
δαςμοί προϊόντων για τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ). 
Οι τελωνειακοί δαςμοί που κακορίηονται ςτισ ςυμφωνίεσ ελεφκερων ςυναλαγϊν αφοροφν, φυςικά, 
μόνο τισ ειςαγωγζσ εμπορευμάτων καταγωγισ των χωρϊν με τισ οποίεσ θ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ 
ζχει ςυνάψει τζτοιεσ ςυμφωνίεσ. Για τισ ειςαγωγζσ από άλλεσ χϊρεσ εφαρμόηονται τα ποςοςτά που 
κακορίηονται ςτο δαςμολόγιο, αυξθμζνα κατά 70%. Οι ειςαγωγικοί δαςμοί τθσ Σερβίασ αναφζρονται 
ςτο link: https://www.carina.rs/en/Zakoni%20engleski/Regulation%20CT2016.pdf  
 

γ. Σελωνειακι Διοίκθςθ  

H Τελωνειακι Αρχι τθσ Σερβίασ, υπάγεται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και οργανϊνεται διοικθτικά ςε 

15 μονάδεσ – Τελωνεία (βλ. www.carina.rs). 

Σε κάκε “πφλθ ειςόδου” τθσ χϊρασ υπάρχουν τελωνειακοί ςτακμοί, όπου τα εμπορεφματα τίκενται 
«υπό επιτιρθςθ» μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ τελωνειακισ διαδικαςίασ. Θ «τελωνειακι διαςάφθςθ» 
που ςυνοδεφει τα εμπορεφματα, εκτόσ από τθ διλωςθ βοφλθςθσ για τθν υπαγωγι τουσ ςε 
ςυγκεκριμζνο τελωνειακό κακεςτϊσ, πρζπει να περιλαμβάνει τθν περιγραφι αυτϊν, τθν αξία και τθν 
ποςότθτά τουσ, πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν ανάλυςθ κινδφνου, κυρίωσ για λόγουσ 
αςφάλειασ, κακϊσ και άλλα ζγγραφα (όπωσ π.χ. πιςτοποιθτικά ειςαγωγισ, πιςτοποιθτικά καταγωγισ 
κ.α).  
Το Σερβικό τελωνιακό κακεςτϊσ  προβλζπει και απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν 
για ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (πχ ςυχνζσ εξαγωγζσ αγακϊν από μια εταιρεία, θλεκτρονικζσ 
δθλϊςεισ, επίδειξθ τιμολογίου αντί διλωςθσ, χριςθ εξουςιοδοτθμζνου οικονομικοφ πράκτορα-
‘’Authorized Economic Operator’’- κλπ). 
 

https://privreda.gov.rs/english
https://www.carina.rs/en/Zakoni%20engleski/Regulation%20CT2016.pdf
http://www.carina.rs/
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δ. υμφωνίεσ Ελευκζρων υναλλαγϊν6 

Ωσ γνωςτό, οι διεκνείσ ςυμφωνίεσ ελευκζρων ςυναλλαγϊν (Σ.Ε.Σ.), διμερείσ και πολυμερείσ, 
δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για ζνα ευνοϊκότερο εμπορικό κακεςτϊσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 
χωρϊν. Τα εμπορεφματα τουσ είναι ανταγωνιςτικότερα, κακότι αποκτοφν προτιμθςιακι καταγωγι και 
ελλείψει δαςμϊν, οι τιμζσ τουσ είναι πιο προςιτζσ για τουσ καταναλωτζσ τουσ. Για τουσ λόγουσ 
αυτοφσ, θ  Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ ζχει ςυνάψει ςθμαντικζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ ελεφκερων 
ςυναλλαγϊν: 

i. υμφωνία τακεροποίθςθσ φνδεςθσ και Ενδιάμεςθ υμφωνία για το Εμπόριο με τθν ΕΕ (2008) 
ii. Κεντρο-Ευρωπαϊκι υμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου ι ΚΕΕΕ –CEFTA- (2006) 
iii. υμφωνία Ελεφκερων υναλλαγϊν με τθν Ευρωπαϊκι Ηϊνθ Ελεφκερων υναλλαγϊν (ΕΗΕ/EFTA) 
iv. Ε. υμφωνία Ελεφκερων υναλλαγϊν με τθ Λευκορωςία (2009) 
v. υμφωνία Ελεφκερων υναλλαγϊν με τθν Ευραςιατικι Οικονομικι Ζνωςθ /EAEU (2019) 
vi. υμφωνία Ελεφκερων υναλλαγϊν με το Καηακςτάν (2010) 
vii. Γενικευμζνο φςτθμα Προτιμιςεων (ΓΠ) με τισ Η.Π.Α (2005) 
viii. υμφωνία Ελεφκερων υναλλαγϊν με τθν Σουρκία (2009)    
ix. υμφωνία Ελεφκερων υναλλαγϊν με τθ Ρωςία (2000) 
  Όςον αφορά τθν τελευταία αυτι Ε, εφόςον θ προςτικζμενθ αξία των ςερβικϊν προϊόντων 
υπερβαίνει το 50%, αυτά ειςάγονται ςτθν ρωςικι αγορά χωρίσ τθν επιβολι τελωνειακϊν δαςμϊν. 
Επίςθσ, μζςω τθσ .Ε.. με τθν Σουρκία, τα θμι-επεξεργαςμζνα ςερβικά προϊόντα μποροφν να 
εξάγονται ςτισ Ρωςία, Σουρκία και χϊρεσ ΚΕΕΕ (CEFTA), είτε αδαςμολόγθτα, είτε απολαμβάνοντασ 
προτιμθςιακοφσ δαςμοφσ. 
 

ε.Ελεφκερεσ Ηϊνεσ7 

Υπάρχουν 14 ελεφκερεσ ηϊνεσ (Ε.Η.) ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ, ςτισ οποίεσ μποροφν να 
πραγματοποιοφνται παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ με ςυγκεκριμζνα πλεονεκτιματα: 
Belgrade, Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Kragujevac, Pirot, Smederevo, Užice, Kruševac, 
Svilajnac, Apatin, Vranje και Priboj. Ωσ γνωςτό, οι Ε.Η. προςφζρουν διάφορα πλεονεκτιματα και 
οφζλθ για τισ εταιρείεσ που τισ επιλζγουν: 

ι. Δθμοςιονομικά οφζλθ: 

-Εξαίρεςθ ΦΡΑ κατά τθν είςοδο αγακϊν ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ, κακϊσ και ςτισ μεταφορζσ ι και άλλεσ 
υπθρεςίεσ που ςυνδζονται άμεςα με αυτι τθν είςοδο αγακϊν 

-Εξαίρεςθ από τθν καταβολι ΦΡΑ για το εμπόριο αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ 

-Απαλλαγι από τθν καταβολι ΦΡΑ για το εμπόριο αγακϊν μεταξφ χρθςτϊν δφο ελεφκερων ηωνϊν 

-Οι χριςτεσ ελεφκερων ηωνϊν που εκτελοφν παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ηϊνθ απαλλάςςονται 
από τθν καταβολι ΦΡΑ ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ 

                                        

6
https://ras.gov.rs/export-promotion/free-trade-agreements 

7
http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf 

https://ras.gov.rs/export-promotion/free-trade-agreements
http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf
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-Απαλλαγι από τθν καταβολι τελωνειακϊν δαςμϊν και άλλων ειςαγωγικϊν δαςμϊν για 
εμπορεφματα που προορίηονται για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ (πρϊτεσ 
φλεσ, εξοπλιςμόσ, καταςκευζσ/υλικά) 

-Κίνθτρα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (πχ απαλλαγι από οριςμζνα τοπικά τζλθ και φόρουσ). 

ιι. Λοιπά οφζλθ 

-Οικονομικά οφζλθ (ελεφκερθ κυκλοφορία κεφαλαίων, κερδϊν και μεριςμάτων) 

-Αποτελεςματικι διαχείριςθ, μζςω “υπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ’’ (one-stop-shop) 

-Απλζσ και ταχείσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ (κάκε ηϊνθ διακζτει Γραφείο Τελωνειακισ Διοίκθςθσ) 

-Ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν διατίκεται ςτουσ χριςτεσ με προτιμθςιακοφσ όρουσ (μεταφορά, φόρτωςθ, 
επαναφόρτωςθ, μεταφορά εμπορευμάτων, υπθρεςίεσ αποςτολισ, αςφάλιςθ και ανταςφάλιςθ, 
τραπεηικζσ υπθρεςίεσ κ.λπ.) 

-Οι εξαγωγζσ ι ειςαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν από/προσ τθ ηϊνθ και οι ειςαγωγζσ αγακϊν είναι 
απεριόριςτθ και δεν υπόκεινται ςε ποςοτικοφσ περιοριςμοφσ. 

 Πμωσ:  

-  Ο ζλεγχοσ των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από τθν τελωνειακι αρχι και οι χριςτεσ τθσ ηϊνθσ 
είναι υποχρεωμζνοι ςτθ διατιρθςθ των κατάλλθλων αρχείων των εμπορευμάτων. 

-Τα εμπορεφματα που ειςάγονται ι εξάγονται από μια ελεφκερθ ηϊνθ αντιμετωπίηονται ωσ 
τελωνειακά εμπορεφματα. 

-Εμπορεφματα από τισ ελεφκερεσ ηϊνεσ που απελευκερϊνονται για ελεφκερθ κυκλοφορία ςτο 
ζδαφοσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, υπόκεινται ςτθν καταβολι τελωνειακϊν δαςμϊν και άλλων 
ειςαγωγικϊν δαςμϊν8. 

6. Τραπεηικό Σφςτθμα9 

 Στθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ, τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, μζςω των τραπεηικϊν χορθγιςεων, 
αποτελοφν τθν κφρια πθγι άντλθςθσ κεφαλαίων των επιχειριςεων όλων των κλάδων τθσ οικονομίασ, 
τόςο για ικανοποίθςθ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ, όςο και για χρθματοδότθςθ καινοτόμων επενδυτικϊν 
ςχεδίων τουσ. Αντίκετα ςτθν ίδια χϊρα, θ εξαςφάλιςθ άμεςων κεφαλαίων μζςω χρθματοπιςτωτικϊν 
αγορϊν, όπωσ αγορά ομολόγων και μετοχϊν, είναι ςπάνια και περιοριςμζνθ. 

i) Θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ (ΕΤΣ ι NBS - https://www.nbs.rs/internet/english/.), κεντρικι 
τράπεηα τθσ χϊρασ, υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Εκνοςυνζλευςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ. Θ ΕΤΣ, 
λειτουργικά ανεξάρτθτθ, αποτελεί τον ςυντονιςτι των εγχϊριων τραπεηϊν ςε ό,τι αφορά τθν γενικι 
πολιτικι τουσ και εποπτεφει τισ εμπορικζσ τράπεηεσ. Στισ κφριεσ αρμοδιότθτζσ τθσ περιλαμβάνονται, 

                                        

8
 Ρθγι: JPM, ςελ.43 

9
https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html 

https://www.nbs.rs/internet/english/
https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html
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μεταξφ άλλων, θ παρακολοφκθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ, θ διαχείριςθ κρατικϊν και 
ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων, θ ζκδοςθ, διαχείριςθ και ο ζλεγχοσ των χαρτονομιςμάτων και 
κερμάτων ςε κυκλοφορία. Στόχοι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ, όπωσ κάκε κεντρικισ τράπεηασ, 
είναι θ επίτευξθ και θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν και θ ενίςχυςθ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

       ii) Οι εμπορικζσ τράπεηεσ (Ε.Τ.-https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html )-  
Οι Τράπεηεσ ςτθ Σερβία αποτελοφν επιχειριςεισ, οι οποίεσ διακζτουν τθ νομικι μορφι τθσ ανϊνυμθσ 
εταιρείασ, αδειοδοτοφνται ωσ προσ τθν λειτουργία τουσ από τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ (ETS) και 
εγγράφονται ςε ειδικό μθτρϊο. Οι Ε.Τ. αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ με ςκοπό τθν κερδοφορία, 
διαςφαλίηοντασ τθν επάρκεια ρευςτότθτασ.  
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο μετοχικό κεφάλαιο μια εμπορικισ τράπεηασ δφνανται όπωσ ςυμμετζχουν 
γθγενείσ ι ξζνοι επενδυτζσ εφόςον θ κεφαλαιακι ςυμμετοχι τουσ ανζρχεται τουλάχιςτον ςε € 
10.000.000 ιςοδφναμο ςε RSD10.  
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ, λειτουργοφν ςιμερα ςτθν χϊρα είκοςι 
οκτϊ (28) εμπορικζσ τράπεηεσ. 
Ο τραπεηικόσ τομζασ ςτθ Σερβία χαρακτθρίηεται από υψθλά επιτόκια εξαιτίασ των υψθλϊν κινδφνων 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, του πλθκωριςμοφ, του περιοριςμοφ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, του 
ελλιποφσ ανταγωνιςμοφ (κ.α), κακϊσ και από αυξανόμενεσ εγγραφζσ επιςφαλειϊν λόγω τθσ 
υπερχρζωςθσ και τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ. 
Μετά τον τελευταίο πόλεμο ςτθ Σερβία, οι μεγάλεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ εγκατάςτθςαν κυγατρικζσ τουσ 
ςτθ χϊρα αυτι. Το ςυνολικό φψοσ των επενδφςεων χαρτοφυλακίου (κλπ) υπερζβαινε τα δφο δισ ευρϊ. 
Πμωσ κατά τθν βακειά οικονομικι κρίςθ που γνϊριςε θ ελλθνικι οικονομία, από το ζτοσ 2010 και επί 
πζντε τουλάχιςτον χρόνια, οι πιςτωτζσ τθσ (Ε.Ε., Ευρ. Τραπ. Επενδφςεων και ΔΝΤ) αποφάςιςαν τθν 
πϊλθςθ των περιςςότερων κυγατρικϊν των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςτο εξωτερικό. Στθ Σερβία παρζμεινε 
μόνο θ Eurobank (https://www.eurobank.rs/pocetna.1.html) με 80 υποκαταςτιματα ςε όλθ τθ χϊρα. Θ 
τράπεηα ςυγκαταλζγεται μεταξφ των δζκα πρϊτων τθσ χϊρασ. 

 
                                        

10

 Guide to Do Business in Serbia, JPM 2019, ςελ. 32 

Bank FY 2018 FY 2019 YoY Δ 

Banca Intesa 4,832      5,550      15%

Unicredit 3,701      3,755      1%

Komercijalna 3,394      3,677      8%

OTP (ex. SoGé) 2,679      2,854      7%

Raiffeisen 2,470      2,712      10%

Erste 1,717      1,968      15%

Poštanska štedionica 1,862      1,937      4%

AIK 1,748      1,901      9%

Vojvođanska (OTP group) 1,872      1,829      -2%

Eurobank 1,434      1,507      5%

Total Top 10 25,707    27,690    8%

Total Top 15 29,847    32,542    9%

https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html
https://www.eurobank.rs/pocetna.1.html
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7.  Εργατικι Νομοκεςία11 

Το ςερβικό εργατικό δίκαιο και ςχετικό νομικό πλαίςιο βρίςκονται ςε διαδικαςία ςυμμόρφωςθσ με τα 
πρότυπα και τισ ςυςτάςεισ τθσ ΕΕ και τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ. 

Θζματα που δεν ορίηονται ςτο εργατικό δίκαιο, ρυκμίηονται από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι και τισ 
εςωτερικζσ πράξεισ των εργοδοτϊν, οι οποίεσ δεν μποροφν να παρζχουν λιγότερο ευνοϊκοφσ όρουσ 
από εκείνουσ που προβλζπονται ςτο εργατικό δίκαιο. 

Οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ςυνάπτονται ωσ αποτζλεςμα διαπραγματεφςεων μεταξφ ςυνδικάτων και  
εργοδότθ ι ζνωςθσ εργοδοτϊν. 

Τα αντιπροςωπευτικά εργατικά ςωματεία, οργανωμζνα ςε διάφορα επίπεδα (κράτοσ, εδαφικι 
μονάδα, υποκατάςτθμα και εργοδότθσ) διαπραγματεφονται και ςυνάπτουν ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. Θ 
δραςτθριότατα Ενϊςεων εργαηομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κριτθρίων 
αντιπροςωπευτικότθτασ των ςυνδικάτων, ρυκμίηεται από το εργατικό δίκαιο. Επί του παρόντοσ, δεν 
υπάρχει ζγκυρθ Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ και ιςχφουν μόνο λίγεσ βιομθχανικζσ ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ, κυρίωσ ςτον δθμόςιο τομζα. 

Μεταξφ των πολυάρικμων κανονιςμϊν που ρυκμίηουν το πεδίο του εργατικοφ δικαίου και των 
εργαςιακϊν ςχζςεων, ο πιο ςθμαντικόσ είναι ο εργατικόσ νόμοσ, αλλά υπάρχουν επίςθσ πολλοί 
ειδικοί νόμοι που ρυκμίηουν κζματα που ςχετίηονται με τθν πρόςλθψθ και τθν εργαςία, όπωσ:  

Νόμο ςχετικά με τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία, τισ απεργίεσ, τθν απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν 
πολιτϊν, τθν πρόλθψθ τθσ παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία, τα αρχεία απαςχόλθςθσ, τισ προχποκζςεισ 
απόςπαςθσ εργαηομζνων ςτο εξωτερικό και τθν προςταςία τουσ, τθν πρόλθψθ των διακρίςεων των 
ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, τθ φιλικι επίλυςθ εργαςιακϊν διαφορϊν, τθν εποπτεία επικεϊρθςθσ, 
κακϊσ και τισ ειςφορζσ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ.  

α. Θ διαμονι και θ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ρυκμίηεται από ξεχωριςτοφσ κανονιςμοφσ: 

  Ο Νόμοσ για τουσ αλλοδαποφσ ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ ειςόδου, κυκλοφορίασ και διαμονισ 
αλλοδαπϊν ςτο ζδαφοσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, κακϊσ και τισ ανάλογεσ αρμοδιότθτεσ και τα 
κακικοντα των κρατικϊν διοικθτικϊν οργάνων.  

 ο Νόμοσ για τθν απαςχόλθςθ ξζνων πολιτϊν ρυκμίηει τισ απαιτιςεισ και τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ 
αλλοδαπϊν ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ, κακϊσ και άλλα κζματα που ςχετίηονται με τθν εργαςία των 
ξζνων ςτθ Σερβία. 

 Το εγχειρίδιο για τισ άδειεσ εργαςίασ περιγράφει λεπτομερϊσ τον τρόπο ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ 
αδειϊν εργαςίασ, απόδειξθσ τθσ εκπλιρωςθσ των προχποκζςεων ζκδοςθσ αδειϊν εργαςίασ και τθ 
μορφι και το περιεχόμενο των αδειϊν εργαςίασ. 

 Ο Νόμοσ για τθν προςταςία αυτϊν που προβαίνουν ςε καταγγελίεσ (whistleblower), ρυκμίηει τθ 
διαδικαςία καταγγελίασ, τισ υποχρεϊςεισ του κράτουσ και άλλων φορζων, οργανιςμοφσ, νομικά και 
φυςικά πρόςωπα που ςχετίηονται με τθν καταγγελία, κακϊσ και άλλα ςχετικά κζματα.  

 Ο ‘’Νόμοσ για τθν απαςχόλθςθ και τθν αςφάλιςθ κατά τθσ ανεργίασ’’ ρυκμίηει τα κακικοντα που 
ςχετίηονται με τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων και τα άτομα που φζρουν τθν εν λόγω ευκφνθ, τα 

                                        

11
 JPM, op. cit., ςελ.55-58 
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δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων, τθν αςφάλιςθ κατά τθσ 
ανεργίασ, τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και τθν πρόλθψθσ τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ. 

β.  Προυποκζςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ 

Στθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ δεν υπάρχει κακοριςμζνοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ ατόμων που πρζπει να 
απαςχολεί ζνασ εργοδότθσ και δεν προβλζπεται ελάχιςτοσ αρικμόσ υπθκόων που πρζπει να 
απαςχολοφνται. Επιπλζον, ο νόμοσ δεν υποχρεϊνει τον εργοδότθ να ανακοινϊνει κενζσ κζςεισ 
εργαςίασ. Οι κζςεισ μποροφν να ςυμπλθρωκοφν χωρίσ αναγγελία, εκτόσ από οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
που ςχετίηονται με τθν πρόςλθψθ αλλοδαπϊν πολιτϊν. 

Κατά τθ ςφναψθ ςχζςθσ εργαςίασ, ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει ςτον εργοδότθ όλα τα ζγγραφα 
και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων για εργαςία ςτθ κζςθ ςτθν οποία 
πρόκειται να απαςχολθκεί. Ωςτόςο ο εργοδότθσ δεν επιτρζπεται να ηθτιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τθν οικογενειακι κατάςταςθ και τον οικογενειακό προγραμματιςμό, άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία που 
δεν ςχετίηονται άμεςα με τθν εργαςία για τθν οποία προςλαμβάνεται ο υποψιφιοσ και λοιπά. 

Μια εργαςιακι ςχζςθ μπορεί να ςυνάπτεται με ζνα άτομο θλικίασ τουλάχιςτον 15 ετϊν και πλθροί τισ 
προχποκζςεισ για εργαςία ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, όπωσ ορίηεται από το νόμο ι / και τουσ κανόνεσ 
για τθν οργάνωςθ και τθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ εργαςίασ. Ωςτόςο, θ ςφναψθ εργαςιακισ ςχζςθσ με 
άτομο θλικίασ κάτω των 18 ετϊν είναι δυνατι μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ ενόσ γονζα, ενόσ κετοφ γονζα 
ι ενόσ κθδεμόνα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τζτοια εργαςία δεν κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία, τθν θκικι 
και τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ, και εφόςον τζτοια εργαςία δεν απαγορεφεται από το Νόμο. 

Σε περίπτωςθ τερματιςμοφ τθσ εργαςίασ, πριν από τθ λιξθ τθσ εργαςίασ λόγω παραβίαςθσ των 
εργαςιακϊν κακθκόντων / εργαςιακισ πεικαρχίασ, ο εργοδότθσ υποχρεοφται να προειδοποιιςει 
γραπτϊσ τον εργαηόμενο για τθ διαπραχκείςα παραβίαςθ. Δθλαδι ο εργοδότθσ πρζπει να υποβάλλει 
ςτον υπάλλθλο προειδοποίθςθ για φπαρξθ λόγων καταγγελίασ και να του δοκεί θ δυνατότθτα να 
διλωςει τυχόν ενςτάςεισ του. 

Ορίηεται ειδικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ εργαςίασ λόγω απολφςεωσ, ζλλειψθσ δεξιοτιτων 
και γνϊςεων ι τερματιςμοφ με αμοιβαία ςυμφωνία. Υπάρχουν επίςθσ ειδικζσ κατθγορίεσ 
εργαηομζνων που προςτατεφονται από τθν απόλυςθ, όπωσ οι εργαηόμενεσ ςε άδεια μθτρότθτασ, θ 
άδεια για τθ φροντίδα του παιδιοφ κλπ. 

Σε περίπτωςθ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ, ο εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον 
εργαηόμενο όλεσ τισ οφειλόμενεσ απολαβζσ. 

γ.  Μιςκόσ και άλλεσ απολαβζσ 

O μιςκόσ καταβάλλεται γενικά μία φορά το μινα. Ο ελάχιςτοσ μιςκόσ κακορίηεται από τθν Κοινωνικι 
Οικονομικι Επιτροπι ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηει το Εργατικό Δίκαιο. Το ελάχιςτο κακαρό 
ποςό το 2019 ανερχόταν ςε 155,35 δθνάρια (περίπου 1,5 ευρϊ) ‘’κακαρά’’ ανά εργάςιμθ ϊρα. Ο 
βαςικόσ μιςκόσ πρζπει να ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ. Επιπλζον, ο εργαηόμενοσ δικαιοφται 
αυξθμζνο μιςκό με βάςθ τισ υπερωρίεσ, τισ νυκτερινζσ εργαςίεσ ι κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν και 
τθν εργαςία ςε βάρδιεσ. Για κάκε  ζτοσ απαςχόλθςθσ προβλζπεται αφξθςθ κατά 0,4%. 

Θ πλιρθσ απαςχόλθςθ μπορεί να κυμαίνεται από 36 ζωσ 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ απόφαςθσ του εργοδότθ. Οι υπερωρίεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ τζςςερισ ϊρεσ τθν 
θμζρα και οκτϊ ϊρεσ τθν εβδομάδα.  

Θ Εκνικι Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ ανακοινϊνει τθν πρόςκλθςθ για χοριγθςθ επιδοτιςεων 
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απαςχόλθςθσ ςε εργοδότεσ που απαςχολοφν άνεργα άτομα που ανικουν ςτθν κατθγορία των 
εργαηομζνων με δυςκολία απαςχόλθςθσ ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

δ.    φςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Θ υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ ςτθ Σερβία καλφπτει αςφάλιςθ ςφνταξθσ και αναπθρίασ, 
αςφάλιςθ υγείασ και αςφάλιςθ ςε περίπτωςθ ανεργίασ. Ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
επιβάλλονται τόςο ςτον εργοδότθ όςο και ςτον εργαηόμενο. 

ε.  Προςωπικό από τρίτεσ χϊρεσ 

Πςον αφορά το  προςωπικό από τρίτεσ χϊρεσ, ςτθ Σερβία, δεν υπάρχουν γενικοί περιοριςμοί ςχετικά 
με τον αρικμό των αλλοδαπϊν εργαηομζνων ι τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ τουσ. Δεν υπάρχει 
εκνικότθτα που κα αντιμετωπίςει αςυνικιςτεσ δυςκολίεσ ειςόδου ςτθ χϊρα για επαγγελματικοφσ 
ςκοποφσ. 

Αναφορικά με τθν άδεια παραμονισ, ο Νόμοσ περί αλλοδαπϊν ρυκμίηει μεταξφ άλλων το κακεςτϊσ 
κεωριςεων και τθ διαμονι αλλοδαπϊν. Θ προςωρινι διαμονι δίνει τθ δυνατότθτα παραμονισ ςτθ 
Σερβία για περιςςότερεσ από 90 θμζρεσ, μζχρι και ζνα ζτοσ και δυνατότθτα παράταςθσ για το ίδιο 
χρονικό διάςτθμα, εφόςον ο αλλοδαπόσ ζχει κεϊρθςθ τφπου D. 

 Οι όροι χοριγθςθσ κεωριςεων για προςωρινι άδεια παραμονισ και προςωρινι άδεια διαμονισ  
είναι οι ίδιοι. Οι λόγοι προςωρινισ διαμονισ είναι: εργαςία, απαςχόλθςθ, εκτζλεςθ εμπορικισ ι 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, οικογενειακι επανζνωςθ και άλλοι 
δικαιολογθμζνοι λόγοι. Ρροκειμζνου να εκδοκεί πιςτοποιθτικό προςωρινισ διαμονισ, ο αλλοδαπόσ 
πρζπει να αποδεικνφει τθν αςφάλιςθ υγείασ, τα επαρκι μζςα για τθ ςτιριξθ και τουσ λόγουσ 
προςωρινισ διαμονισ. 

 

Θ παράταςθ τθσ άδειασ διαμονισ μπορεί να υποβλθκεί το αργότερο 30 θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
εν λόγω άδειασ. Ζνασ αλλοδαπόσ υποχρεοφται να εγγραφεί ςτον Αςτυνομικό Στακμό του τόπου όπου 
επικυμεί να διαμείνει για περιςςότερεσ από 24 ϊρεσ, εντόσ 24 ωρϊν από τθν άφιξι του. Θ διαμονι 
ςε ξενοδοχείο ι φιλοξενία από κάποιον οικοδεςπότθ, καταχωρείται εντόσ 24 ωρϊν. 

Οι γενικζσ προχποκζςεισ για τουσ αλλοδαποφσ που εργάηονται ςτθ Σερβία είναι: i) άδεια προςωρινισ 
διαμονισ ι άδεια μόνιμθσ διαμονισ και ii) άδεια εργαςίασ. 

Θ άδεια εργαςίασ μπορεί να εκδοκεί ωσ άδεια εργαςίασ και ειδικι άδεια εργαςίασ. Ειδικι άδεια 
εργαςίασ λαμβάνεται για άτομα που βρίςκονται ςε αποςτολι, ςε περίπτωςθ ενδοεπιχειρθςιακισ 
απαςχόλθςθσ, ανεξάρτθτων επαγγελματιϊν, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ. Θ άδεια 
εργαςίασ εκδίδεται από τον Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ. Για τουσ κατόχουσ άδειασ προςωρινισ 
διαμονισ, ο εργοδότθσ υποβάλλει αίτθςθ για άδεια εργαςίασ. 

 

8. Δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

Θ Σερβία είναι μζλοσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ (WIPO) και ζχει 
υπογράψει όλεσ τισ βαςικζσ ςυμφωνίεσ που διαχειρίηεται ο εν λόγω Οργανιςμόσ. Θ κυβζρνθςθ ζχει 
λάβει μζτρα για τθν εφαρμογι και τθν επιβολι τθσ ςυμφωνίασ του Ρ.Ο.Ε. ςχετικά με τα δικαιϊματα 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτον τομζα του εμπορίου (TRIPS). Οι νόμοι για τα δικαιϊματα πνευματικισ 
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ιδιοκτθςίασ τθσ Σερβίασ (ΔΡΙ) περιλαμβάνουν διατάξεισ που ςυμμορφϊνονται με τα TRIPS, το 
κοινοτικό κεκτθμζνο τθσ Ε.Ε., όςο και με τα διεκνι πρότυπα και επιβάλλονται από δικαςτιρια και 
διοικθτικζσ αρχζσ. 

Οι ςερβικοί νόμοι επεκτείνουν τθ νομικι προςταςία ςε όλεσ τισ μορφζσ ΔΡΙ (πχ διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, πνευματικϊν δικαιωμάτων, βιομθχανικϊν ςχεδίων, 
γεωγραφικϊν ενδείξεων και προϊόντων θμιαγωγϊν). Το επίπεδο προςταςίασ των ΔΡΙ ςτθ Σερβία 
εξακολουκεί να βελτιϊνεται. Οι διαδικαςίεσ για τθν καταχϊριςθ των δικαιωμάτων βιομθχανικισ 
ιδιοκτθςίασ και τθν υποβολι ζργων ςυγγραφισ ςτο Σερβικό Γραφείο Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ, είναι 
απλζσ και παρόμοιεσ με τισ διαδικαςίεσ που ιςχφουν ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σχετικζσ 
πλθροφορίεσ διατίκενται ςτον ιςτότοπο του Γραφείου Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 
Σερβίασ (http://www.zis.gov.rs/home.59.html). 

9.   Ρροςταςία καταναλωτϊν 

Το Υπουργείο Βιομθχανίασ, Εμπορίου & Εργαςίασ τθσ Σερβίασ υποχρεϊνει τισ επιχειριςεισ να 
παρζχουν επαρκι εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και γενικά υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ πελατϊν. Οι 
οργανϊςεισ καταναλωτϊν ζχουν γίνει ιςχυρότερεσ ςτθ Σερβία. Θ κυβζρνθςθ υιοκζτθςε μια εκνικι 
ςτρατθγικι για τθν προςταςία των καταναλωτϊν το ζτοσ 2013.  Στο πλαίςιο αυτό, ζγινε προςπάκεια 
να επεκτακοφν οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ  των υποχρεϊςεων των τοπικϊν αρχϊν, να δθμιουργθκεί 
ενοποιθμζνο μθτρϊο ερωτθμάτων και αξιϊςεων καταναλωτϊν και  να ενιςχυκεί θ εξωδικαςτικι 
επίλυςθ καταναλωτικϊν διαφορϊν.  

Το Εκνικό Συμβοφλιο για τθν Ρροςταςία των Καταναλωτϊν είναι ζνα ςυμβουλευτικό όργανο 
εμπειρογνωμόνων που ζχει επιλυφκεί τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των αρχϊν και άλλων φορζων 
προςταςίασ των καταναλωτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων εκπροςϊπων ενϊςεων καταναλωτϊν, 
εμπειρογνωμόνων και εμπορικϊν επιμελθτθρίων. Ρρόκειται για μια ανεξάρτθτθ, μθ κυβερνθτικι και 
μθ κομματικι ςυμμαχία οργανϊςεων καταναλωτϊν. Επίςθσ, οριςμζνοι άλλοι οργανιςμοί (π.χ. το 
Κζντρο Καταναλωτϊν τθσ Σερβίασ, το Κζντρο Εκπαίδευςθσ και Ρροςταςίασ των Καταναλωτϊν ςτο 
Βελιγράδι, θ Ζνωςθ καταναλωτϊν Βοϊβοντίνα και το FORUM-Nis) ςυνεργάηονται και αυτοί για τθν 
υπεράςπιςθ τθσ προςταςίασ των καταναλωτϊν. 

Ο Νόμοσ για τθν προςταςία των καταναλωτϊν που κεςπίςτθκε τον Σεπτζμβριο του 2014 είναι 
γενικά ςφμφωνοσ με τθν αντίςτοιχθ κοινοτικι οδθγία και βελτιϊνει περαιτζρω τθν προςταςία και τθ 
κζςθ των καταναλωτϊν. Ωςτόςο, τα αποτελζςματά του κα εξαρτθκοφν από τθν εφαρμογι των 
αναγκαίων κανονιςμϊν για τθ λεπτομερζςτερθ ρφκμιςθ, τουσ όρουσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ 
καταναλωτικϊν διαφορϊν, τουσ κανόνεσ για τουσ οργανιςμοφσ που επιλφουν τζτοιεσ διαφορζσ κ.λπ 

(βλ. http://europa.rs/know-your-consumer-rights/?lang=en). 

 

10. Λοιποί τομείσ νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετιηόμενοι με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

α. υμπράξεισ Δθμοςίου – Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ)  και υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ 

Το αυξανόμενο ‘’χάςμα’’ μεταξφ των αναγκϊν για επενδφςεισ και των διακζςιμων δθμόςιων πόρων, 
με ταυτόχρονθ ανάγκθ εξεφρεςθσ νζων μορφϊν χρθματοδότθςθσ για τθν καταςκευι υποδομϊν ι τον 
εκςυγχρονιςμό των ιδθ υπαρχουςϊν, οδιγθςαν και τθ Σερβία ςτθ χριςθ ΣΔΙΤ(ΣΔΙΤ ι Public-Private 
Parterships-‘’PPP’’). 

http://www.zis.gov.rs/home.59.html
http://europa.rs/know-your-consumer-rights/?lang=en
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Οι ΣΔΙΤ αποτελοφν μια ςφνκετθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με τθ ςυμμετοχι δθμοςίων αλλά και 
ιδιωτικϊν φορζων για τθν παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ και τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ λειτουργία και 
εκμετάλλευςθ ζργων υποδομισ ςε μακροχρόνιο ορίηοντα. Οι εν λόγω ςυμβάςεισ ρυκμίηονται ςτθ 
Σερβία από τον “Νόμο για τισ ςυμπράξεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και τισ ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ” (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, αρικ. 88/2011, 15/2016 και 
104/2016). 

Θ εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων μζςω ΣΔΙΤ επικεντρϊκθκε, αρχικά, ςε μεγάλα ζργα υποδομισ 
(καταςκευι και διαχείριςθ αυτοκινθτοδρόμων, αεροδρομίων κ.α). Πμωσ ςτθ ςυνζχεια οι ΣΔΙΤ 
επεκτάκθκαν και ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ ενδεικτικά θ εξορυκτικι βιομθχανία, θ ενζργεια, οι 
θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, θ χριςθ, διαχείριςθ, προςταςία, ανάπτυξθ και βελτίωςθ δθμόςιων 
αγακϊν (φδρευςθ και επεξεργαςία υδάτων, δάςθ, ποτάμια, λίμνεσ, ιαματικά λουτρά κ.α.). Τζλοσ θ 
διαχείριςθ δθμόςιων χϊρων ςτάκμευςθσ, ςτερεϊν αποβλιτων, θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, 
αςτικϊν και προαςτιακϊν μεταφορϊν επιβατϊν (κ.α.), αποτζλεςαν και αυτζσ αντικείμενο των ΣΔΙΤ. 

Υπάρχουν δφο μορφζσ ΣΔΙΤ. Οι ΣΔΙΤ ςυμβατικοφ τφπου (contractual PPP), που ςε αυτζσ ανικουν οι 
ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και οι ΣΔΙΤ κεςμοκετθμζνου τφπου (institutional PPP). Πςον αφορά τισ 
ΣΔΙΤ ςυμβατικοφ τφπου, ςυνάπτεται μια ςυμφωνία μεταξφ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα  για τισ 
μεταξφ τουσ ςχζςεισ και θ ςυμφωνία εκτελείται εντόσ μιασ αρχικισ χρονικισ περιόδου, τουλάχιςτον 
μεταξφ 5 και 50 χρόνων. Υπάρχει δυνατότθτα εκτζλεςθσ νζασ ςυμφωνίασ μετά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ αυτισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων όςον αφορά 
τα κριτιρια επιλογισ του ιδιωτικοφ εταίρου. 

Αναφορικά με τισ ΣΔΙΤ κεςμοκετθμζνου τφπου, δθμιουργείται ζνασ νζοσ κεςμόσ-δομι, ςυνικωσ μία 
εταιρεία κοινοπραξίασ (joint venture), για τθν εφαρμογι του ςχεδίου. Οι ΣΔΙΤ κεςμοκετθμζνου τφπου 
είναι μια μορφι ςυνεργαςίασ μζςω μιασ ςυμμετοχικισ εταιρείασ, θ οποία αναλαμβάνει τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Ζνασ δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ εταίροσ μποροφν, επίςθσ (α) να ιδρφςουν από 
κοινοφ μια εταιρεία ι (β) και να αποκτιςουν μερίδια ςυμμετοχισ / να ςυνειςφζρουν πρόςκετο 
κεφάλαιο ςε μια ιδθ υπάρχουςα εταιρεία. Θ επιλογι του ιδιϊτθ εταίρου ςτισ ΣΔΙΤ πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ νομοκεςίασ περί δθμόςιων προμθκειϊν (law governing public 
procurements). 

Για δθμιουργία του νομικοφ πλαιςίου των ΣΔΙΤ και προςζλκυςθσ ιδιωτικϊν επενδφςεων, ζχει 
ςυςτακεί και λειτουργεί ςτθ Σερβία ειδικι “ Επιτροπι ΣΔΙΤ (‘’Public-Private Partnership Commission’’ 
ι ’’Commission’’). Ειδικότερα, ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ αυτισ εμπειρογνωμόνων ανικουν θ 
μελζτθ βελτιςτοποίθςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου, ο ςχεδιαςμόσ υλοποίθςθσ ζργων ΣΔΙΤ, θ 
προετοιμαςία υποβολισ τζτοιου είδουσ ςχεδίων, θ διοργάνωςθ ςχετικϊν διαβουλεφςεων, θ ζκδοςθ 
γνωμοδοτιςεων κ.α. 

β.    Δικαίωμα των αλλοδαπϊν πολιτϊν να αποκτοφν ακίνθτα 

Το Σφνταγμα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ εγγυάται το δικαίωμα απόκτθςθσ τίτλου ακίνθτθσ 
περιουςίασ ςε ξζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα. Θ απόκτθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ ρυκμίηεται από το 
Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ & Τθλεπικοινωνιϊν, το οποίο γνωμοδοτεί για το κατά πόςον τα 
ακίνθτα που ςχεδιάηει να αποκτιςει μια αλλοδαπι εταιρεία είναι απαραίτθτα για τθν άςκθςθ τθσ 
επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ. 
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Θ απόκτθςθ γεωργικισ γθσ διζπεται από το Νόμο για τα γεωργικά εδάφθ. Σφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία θ απόκτθςθ γεωργικισ γθσ ςτο ζδαφοσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ αποτελοφςε 
δικαίωμα αποκλειςτικά για τουσ Σζρβουσ πολίτεσ μζχρι τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ του Νόμου 
(2017). Εκείνο το ζτοσ  χορθγικθκε το ίδιο δικαίωμα και ςε αλλοδαποφσ, δθλαδι ςτουσ πολίτεσ 
χωρϊν που είναι μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφν οριςμζνεσ 
προχποκζςεισ. Οι προχποκζςεισ είναι ότι ο αλλοδαπόσ διακζτει μόνιμθ κατοικία ςτο ζδαφοσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ όπου βρίςκεται θ γθ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια, ότι είναι κάτοχοσ ‘’βεβαίωςθσ 
καλλιζργειασ’’ αυτισ τθσ γεωργικισ γθσ για τουλάχιςτον 3 χρόνια, ότι θ ζκταςι τθσ δεν ζχει επιφάνεια 
μεγαλφτερθ από 2 εκτάρια και ότι διακζτει τα απαραίτθτα μζςα για τθν καλλιζργεια τθσ γθσ. 
Επιπλζον, οι αλλοδαποί μποροφν να αποκτιςουν μόνο ιδιωτικι αγροτικι γθ, δθλαδι δεν 
προβλζπεται θ απόκτθςθ γθσ απευκείασ από τθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ. 

Οι κρατικζσ γεωργικζσ εκτάςεισ μποροφν να εκμιςκωκοφν ςε πρόςωπα που πλθροφν τισ νομικζσ 
απαιτιςεισ για περίοδο από τρία ζωσ τριάντα ζτθ. Θ κρατικι γεωργικι γθ εκμιςκϊνεται με δθμόςιο 
πλειςτθριαςμό.  Οι ενδιαφερόμενοι που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο νόμοσ, υποβάλλουν 
προςφορά για μίςκωςθ γθσ. 

 Ο Νόμοσ για τον Σχεδιαςμό και τθν Καταςκευι επιτρζπει τθν ιδιωτικι ιδιοκτθςία. Ρροβλζπεται 
επίςθσ, θ μεταφορά άδειασ οικοδόμθςθσ μαηί με τθ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ πάνω ςε 
κτίριο / γθ. Για τθν απόκτθςθ τθσ κυριότθτασ πρζπει να υπογραφεί μια ςφμβαςθ που ζχει 
πιςτοποιθκεί προθγουμζνωσ από τον αρμόδιο δθμόςιο ςυμβολαιογράφο. Γενικά, θ νομοκεςία τθσ 
Σερβίασ αναγνωρίηει τρεισ (3) τφπουσ γθσ: (i) γθ καταςκευισ, (ii) γεωργικι γθ και (iii) δαςικι γθ. Θ 
μετατροπι τθσ γεωργικισ γθσ ςε γθ καταςκευισ είναι δυνατι και ακολουκεί διάφορα ςτάδια που 
απαιτοφνται για  τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων νομικϊν απαιτιςεων. 
Πςον αφορά τισ άδειεσ οικοδομισ, ο νόμοσ περί χωροταξίασ και καταςκευισ ορίηει ότι θ καταςκευι 
μπορεί να εκτελεςτεί από εκείνον που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο ςχετικό μθτρϊο και ο οποίοσ ζλαβε 
τθν αναγκαία βεβαίωςθ ότι πλθροφνται οι όροι για τθν εκτζλεςθ αυτϊν των τφπων καταςκευϊν 
(άδεια που εκδίδεται ςε περίοδο 2 ετϊν). Μια ξζνθ εταιρεία, θ οποία ςκοπεφει να ςυνάψει ςφμβαςθ 
ζργου με επενδυτι, πρζπει να ζχει τοπικι παρουςία ςτθ Σερβία (τουλάχιςτον υπό τθ μορφι 
υποκαταςτιματοσ), να λάβει τζτοια άδεια ι να προςλάβει ζναν υπεργολάβο που διακζτει ανάλογθ 
άδεια κλπ. 
Βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ είναι (i) θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εργαςίασ με δφο 
πιςτοποιθμζνουσ μθχανικοφσ και (ii) θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία για παρόμοιο ζργο ςτθ χϊρα ι ςτο 
εξωτερικό. 
γ. Χρθματοδοτικι Μίςκωςθ                  
Ο Νόμοσ για τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ ορίηει τα βαςικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των 
ςυμφωνοφντων μερϊν και προβλζπει τθν εποπτεία τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ ςτθν Εκνικι Τράπεηα 
τθσ Σερβίασ, θ οποία, όπωσ και ςτον αςφαλιςτικό τομζα, είναι υπεφκυνθ για τθ ςχετικι αδειοδότθςθ, 
ελζγχει και εγκρίνει το νόμιμο των ενεργειϊν, επιβάλλει διορκωτικά μζτρα ςτισ εταιρείεσ κ.α. 
Αντικείμενο τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μπορεί να είναι τόςο θ κινθτι όςο και θ ακίνθτθ 
περιουςία. Αναλόγωσ με το είδοσ, θ Νομοκεςία κακορίηει διαφορετικζσ ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ 
απαιτιςεισ. Ειδικότερα, μια εταιρεία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ κινθτϊν πρζπει να ζχει ελάχιςτο 
κεφάλαιο 500.000 ευρϊ, ενϊ ακινιτων, οφείλει να διακζτει ελάχιςτο κεφάλαιο 5.000.000 ευρϊ. 
Σιμερα, ζχουν λάβει τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ και δραςτθριοποιοφνται ςτθ 
ςερβικι αγορά 16 εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ με το ςυνολικό ενεργθτικό τουσ να ανζρχεται 
ςε 626 εκατομμφρια ευρϊ. Ξζνοι επενδυτζσ κατζχουν επτά από αυτζσ τισ εταιρείεσ, άμεςα ι ζμμεςα. 
Οι υπόλοιπεσ εννζα ανικουν εξ’ολοκλιρου ςε εγχϊριουσ επενδυτζσ. Από αυτζσ οκτϊ εταιρείεσ 
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ελζγχονται από εγχϊριεσ τράπεηεσ με ξζνο κεφάλαιο. 
 δ. Αςφάλιςθ         
Εποπτικι αρχι των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν ςτθ Σερβία ςφμφωνα με το νόμο είναι θ Εκνικι Τράπεηα 
τθσ Σερβίασ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ εποπτείασ τθσ, παρακολουκεί τθσ αςφαλιςτικι 
δραςτθριότθτα, είναι υπεφκυνθ για τθ ςχετικι αδειοδότθςθ, ελζγχει και εγκρίνει το νόμιμο των 
ενεργειϊν κ.α. 
Σε εναρμόνιςθ με τισ Οδθγίεσ τθσ ΕΕ, ο αςφαλιςτικόσ Νόμοσ περί αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν διακρίνει 
τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ ςε αςφάλεια ηωισ και ηθμιϊν. Μια αςφαλιςτικι εταιρεία δεν μπορεί να 
προςφζρει παράλλθλα αςφάλειεσ ηωισ και ηθμιϊν, εκτόσ ελαχίςτων εξαιρζςεων που προβλζπονται 
ρθτά από τθ Νομοκεςία. 
Θ ςερβικι αςφαλιςτικι αγορά δεν ζχει επιδείξει ιδιαίτερθ πρόοδο ςε προϊόντα, όπωσ αςφάλιςθ 
ηωισ, υγείασ και ακινιτων. Το ςυνολικό ετιςιο αςφάλιςτρο ςτθ ςερβικι αςφαλιςτικι αγορά υπερζβθ 
τα 594 εκατομμφρια ευρϊ κατά τθν τελευταία διετία (2018-2019). Κυρίαρχο ποςοςτό αυτοφ, δθλαδι 
το 77,5%, αφορά αςφάλειεσ ηθμιϊν κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο τα αςφάλιςτρα ηωισ ζχουν 
μειωκεί ςε ετιςια βάςθ από 23,2% το ζτοσ 2016 ςε 22,5% το ζτοσ 2017, φκάνοντασ τα 133,6 
εκατομμφρια ευρϊ. 
 ε. Προςταςία των Χρθςτϊν Χρθματοοικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Ο Νόμοσ για τθν προςταςία των χρθςτϊν χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται από 
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, παρζχει πρόςκετθ προςταςία ςε φυςικά πρόςωπα, επιχειρθματίεσ και 
παραγωγοφσ γεωργικϊν προϊόντων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τουσ προςτατεφει από το εκάςτοτε 
χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα, που ωσ ιςχυρότερο μζροσ, κα μποροφςε να επιβάλει δυςμενείσ όρουσ και 
προχποκζςεισ ςτουσ ςυγκριτικά «αδφναμουσ» πελάτεσ του. Υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με το νόμο 
αυτό ζχουν τόςο οι τράπεηεσ όςο και οι εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. Ειδικότερα ςε αυτόν το 
Νόμο, ορίηονται ηθτιματα όπωσ π.χ. ότι οι απαιτιςεισ μιασ τράπεηασ ζναντι χρθςτϊν 
χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, δεν μποροφν να μεταβιβαςτοφν/εκχωρθκοφν ςε άλλο 
πρόςωπο/οντότθτα που δεν είναι τράπεηα. Στον πυρινα του προαναφερκζντοσ νόμου βρίςκονται : (i) 
θ αρχι τθσ ιςότθτασ, (ii) το δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ, (iii) το δικαίωμα 
ςυνδιαμόρφωςθσ/κακοριςμοφ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, (iv) θ αρχι τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ/καταπολζμθςθσ των διακρίςεων και (v) το δικαίωμα προςταςίασ των δικαιωμάτων και 
ςυμφερόντων του χριςτθ. 
 
11. Το Δικαςτικό Σφςτθμα τθσ Σερβίασ 
 
Στθν κορυφι τθσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ των δικαςτθρίων τθσ Σερβίασ βρίςκεται το Ανϊτατο 
Ακυρωτικό Δικαςτιριο, ςτο οποίο καταλιγουν οι υποκζςεισ των ποινικϊν, εμπορικϊν, διοικθτικϊν 
δικαςτθρίων, κακϊσ και των δικαςτθρίων γενικισ δικαιοδοςίασ. 
Θ μεταρρφκμιςθ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ με ςκοπό τθν επιτάχυνςθ τθσ απόδοςθσ δικαιοςφνθσ, 
αποτελεί κφρια προτεραιότθτα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ, κακότι αποτελεί αντικείμενο και των 
διαπραγματευτικϊν κεφαλαίων προςχϊρθςισ τθσ ςτθν ΕΕ (Κεφάλαιο 23 - Για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ 
δικαιοςφνθσ και τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και Κεφάλαιο 24 -Για τθ δικαιοςφνθ, τθν ελευκερία και τθν 
αςφάλεια). Ρροσ τοφτο, ζχουν κεςπιςτεί μζτρα όπωσ π.χ θ υποχρζωςθ του Δικαςτι να κακορίηει το 
χρονικό πλαίςιο εντόσ του οποίου κα διεξαχκεί και κα ολοκλθρωκεί θ δικαςτικι διαδικαςία.  
Στον αντίποδα τθσ δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν βρίςκεται ο κεςμόσ τθσ Διαιτθςίασ (εγχϊριασ και 
διεκνοφσ), ο οποίοσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ. Θ διαιτθςία 
δφναται να ςυμφωνθκεί ελεφκερα από τα μζρθ για τθν επίλυςθ περιουςιακϊν τουσ διαφορϊν, εκτόσ 
από τισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται υποχρεωτικά ςτο νόμο θ δικαςτικι επίλυςθ. Θ διαιτθςία 
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μπορεί να επιλεγεί για τθν επίλυςθ διαφορϊν ιδιωτικοφ δικαίου από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνου του κράτουσ, των κυβερνθτικϊν φορζων, ιδρυμάτων και κρατικϊν 
εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ το κράτοσ είχε τθν πλειοψθφία των μετοχϊν. 
 

      12. Δικθγορικά  & Λογιςτικά Γραφεία 
Υπάρχουν ςθμαντικά ςερβικά αλλά και ξζνων ςυμφερόντων δικθγορικά ι λογιςτικά γραφεία ςτθ 
Σερβία που καλφπτουν τισ ανάγκεσ των ξζνων επιχειρθματιϊν. Τα κζματα εταιρικοφ δικαίου , όπωσ 
πχ ςφςταςθσ εταιρείασ, κοινοπραξίασ, ανταγωνιςμοφ, πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, πτωχευτικοφ 
κϊδικα, φορολογίασ, εργατικοφ δικαίου, προςταςίασ καταναλωτι (κλπ) αποτελοφν το ςφνθκεσ 
αντικείμενό τουσ. 
Μερικά ςθμαντικά δικθγορικά γραφεία ςυνεργάηονται με άλλα μεγάλα διεκνι νομικά γραφεία και  
κατά καιροφσ, λόγω νομικϊν υποκζςεων ελλθνικϊν εταιρειϊν, ιρκαν ςε επαφι με το Γραφείο Οικ. & 
Εμπ. Υποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ ςτο Βελιγράδι, είναι τα εξισ: JPM Jankovic Popovic & Mitic, 
Karanovic & Partners, BDK Advokati AOD, Spacic & Partners, Moravcevic Vojnovic & Partners, Miroslav 
Stojanovic (ςυνεργαςία με WolfTheiss) και τθν Petrikic & Partneri AOD (ςυνεργαςία με τθν CMS Reich-
RohrwigHainz, όπωσ και το γραφείο ADV-Jelicic (ςυνεργαςία με τθν Globalaw). Θ Harrisons Solicitors 
είναι θ μόνθ αγγλικι νομικι εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςτο Βελιγράδι. Στθν ίδια πόλθ είναι 
εγκατεςτθμζνο ζνα από τα δεκατρία διεκνι γραφεία τθσ ελλθνικισ δικθγορικισ εταιρείασ ΟΚΑΣ 
(https://www.rokas.com/en/offices/belgrade ι www.rokas.com). 
Υπάρχουν ακόμα οριςμζνοι ελλθνόφωνεσ Σζρβοι δικθγόροι. 
Στο πλαίςιο αυτό κρίνονται χριςιμεσ οι κάτωκι ιςτοςελίδεσ:  
.Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Σερβίασ - https://aks.org.rs/sr_lat/ 
.Λογιςτικά Γραφεία: https://clutch.co/rs/consulting , https://eurofast.eu/eurofast_offices/serbia/ 
(ελλθνο-κυπριακϊν ςυμφερόντων). 
 
 
 
 
 

ΙΙ.   

Β. ΣΕΒΙΚΘ ΑΓΟΑ 

 

1.    Βαςικό πλαίςιο ςερβικισ αγοράσ και προτιμιςεισ καταναλωτϊν 

Μερικά ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ ςερβικισ αγοράσ και των εντόπιων καταναλωτϊν είναι τα 
ακόλουκα: 

-Το ποςοςτό φτϊχειασ φτάνει ςχεδόν το 25% (το υψθλότερο ςτθν Ευρϊπθ) και το 75% ηει ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ. Υπάρχουν επίςθσ ςθμαντικζσ οικονομικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των καταναλωτϊν 
(βλ. Human Development Paper on Income Inequality in the Republic of Serbia, UNDP, August 2018, 82 
pages, rs.undp.org). 

-Το Βελιγράδι από μόνο του αντιπροςωπεφει το 40% του εκνικοφ πλοφτου, ενϊ θ Νότια και 
Ανατολικι Σερβία αποτελεί μόνο το 14%. 

-Θ Σερβία ζχει χαμθλό μεςαίο ειςόδθμα και ταχζωσ γθράςκοντα πλθκυςμό. 

https://www.rokas.com/en/offices/belgrade
https://aks.org.rs/sr_lat/
https://clutch.co/rs/consulting
https://eurofast.eu/eurofast_offices/serbia/
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-Πςον αφορά τα τρόφιμα και γενικά τα καταναλωτικά προιόντα, θ τιμι παραμζνει μακράν το πιο 
ςθμαντικό κριτιριο τθσ πλειοψθφίασ των καταναλωτϊν. 

-Ραρόλα αυτά, οι Σζρβοι καταναλωτζσ δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφζρον για υψθλισ ποιότθτασ 
τρόφιμα και φρζςκα προϊόντα. Ταυτόχρονα, τουσ απαςχολεί θ χϊρα προζλευςθσ και προτιμοφν μεν 
τα τοπικά προϊόντα, αλλά και αυτά που καταςκευάηονται ςτθ Γερμανία και ςτθν ΕΕ. Στο πλαίςιο αυτό, 
οι Σζρβοι τείνουν να αποφεφγουν προϊόντα που καταςκευάηονται ςτθν Κροατία, τθν Κίνα και τθν 
Αλβανία (βλ.Nordea, https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/serbia/marketing). 

 

 2.   Ετικζτεσ και Απαιτιςεισ Σιμανςθσ 

Θ Σερβία ζχει τισ απαιτιςεισ ςιμανςθσ εναρμονιςμζνεσ ωσ επί το πλείςτον με τθν ΕΕ. Οι Ζλλθνεσ 
εξαγωγείσ κα πρζπει να ςυμβουλεφονται τον Σζρβο ειςαγωγζα τουσ πριν από τθν αποςτολι 
οποιουδιποτε προϊόντοσ προσ ςτθν τοπικι αγορά. 

Σε όλα τα ειςαγόμενα προϊόντα ςτθ Σερβία υπάρχει υποχρζωςθ αναγραφισ των ακόλουκων 
ςτοιχείων: τίτλοσ του προϊόντοσ, πλιρθσ διεφκυνςθ του παραγωγοφ ι του ειςαγωγζα, χϊρα 
προζλευςθσ, κακαρι ποςότθτα, βάροσ, όγκοσ, ςυςτατικά, τρόποσ αποκικευςθσ (μεταφορά, χριςθ 
ςυντιρθςθσ) και ςχετικζσ προφυλάξεισ για τουσ καταναλωτζσ. Τα τεχνικά περίπλοκα προϊόντα πρζπει 
να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ, τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι, ζναν κατάλογο 
εξουςιοδοτθμζνων γραφείων ςυντιρθςθσ, πλθροφορίεσ για περίοδο εγγφθςθσ και άλλα ιςχφοντα 
δεδομζνα. Πλεσ οι πλθροφορίεσ πρζπει να είναι ςτθ Σερβικι γλϊςςα και να ςυνοδεφουν κάκε προϊόν 
πριν από τον εκτελωνιςμό. 

Σφμφωνα με τον νόμο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ οικολογικι ςιμανςθ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε καταναλωτικά αγακά - εκτόσ από τρόφιμα, ποτά και φαρμακευτικά προϊόντα -.  Τα 
προιόντα αυτά κα πρζπει να παράγουν λιγότερθ περιβαλλοντικι ρφπανςθ κατά τθ διάρκεια του 
κφκλου ηωισ τουσ ςε ςφγκριςθ με άλλα παρόμοια προϊόντα ι εκείνα που λαμβάνονται από τθν 
ανακφκλωςθ αποβλιτων. Ο κανονιςμόσ που διζπει τθ χριςθ οικολογικϊν ετικετϊν καταρτίςτθκε 
ςφμφωνα με το κοινοτικό ςφςτθμα οικολογικοφ ςιματοσ. 

Ειδικοί κανονιςμοί ςιμανςθσ εφαρμόηονται ςτα γεωργικά προϊόντα. Το 2013, θ Σερβία ενζκρινε 
τροπολογίεσ ςτον Κανονιςμό για τθ «Διλωςθ και Σιμανςθ των ςυςκευαςμζνων τροφίμων» 
(«Επίςθμθ Εφθμερίδα SCG» αρικ. 4/04, 12/04 και 48/04). Το νζο τροποποιθμζνο βιβλίο κανόνων 
ονομάηεται Βιβλίο Κανονιςμϊν «Διλωςθ, Σιμανςθ και Μάρκετινγκ Τροφίμων» («Επίςθμθ 
Εφθμερίδα» αρικ. RS 85/13 και αρ. 101/13). Ρεριλαμβάνει μια λίςτα ουςιϊν που μποροφν να 
προκαλζςουν αλλεργίεσ ι και δυςανεξία, χορθγεί πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τα τρόφιμα που πρζπει 
να προςφζρονται ςε εςτιατόρια και καταςτιματα τροφίμων. Σφμφωνα με αυτόν τον κανονιςμό, μια 
ετικζτα πρζπει να υπάρχει τόςο ςε προιόντα λιανικισ όςο και ςε ‘’χφμα’’ ςυςκευαςμζνα τρόφιμα και 
οφείλει να αναφζρει τα ακόλουκα: θμερομθνία λιξθσ, τφπο και περιεκτικότθτα ςε πρόςκετα 
τροφίμων, τφπο και περιεκτικότθτα ςε πρόςκετεσ βιταμίνεσ, μζταλλα και άλλα ςυςτατικά που 
προςτίκενται για εμπλουτιςμό του προϊόντοσ, διατροφικι αξία κλπ. Πλα τα τρόφιμα πρζπει να 
φζρουν τθν ετικζτα ςτθ ςερβικι γλϊςςα (περαιτζρω πλθροφορίεσ βλ. 
https://tehnis.privreda.gov.rs/en.html και  http://www.kvalitet.co.rs/en). 

 

 

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/serbia/marketing
https://tehnis.privreda.gov.rs/en.html
http://www.kvalitet.co.rs/en
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3.  Διαφιμιςθ & Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ  

Ππωσ και ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ, θ επικετικι προϊκθςθ προϊόντων και θ διαφιμιςθ είναι 
αποτελεςματικά εργαλεία ςτθ Σερβία, ειδικά για καταναλωτικά αγακά, όπου θ ‘’εικόνα’’τουσ είναι 
ςθμαντικι. Σθμειωτζον ότι τα ειςαγϊμενα προϊόντα αντιμετωπίηουν ζντονο ανταγωνιςμό τόςο από 
τοπικοφσ όςο και από αλλοδαποφσ πωλθτζσ. Οι τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ διαφθμίςεισ είναι οι 
πιο αποτελεςματικζσ. Θ τθλεόραςθ, που καλφπτει το 90% των νοικοκυριϊν, ζχει τθν ευρφτερθ 
εμβζλεια όλων των μζςων. Θ Σερβία διακζτει δφο κρατικά και τρία ιδιωτικά τθλεοπτικά κανάλια με 
εκνικι κάλυψθ (RTS, Pink, Prva, Happy TV, RTV). Υπάρχουν, επίςθσ, πζντε περιφερειακά κανάλια. Ο 
ςερβικόσ νόμοσ περιορίηει τθ διαφιμιςθ ςτθν κρατικι τθλεόραςθ ςε ζξι λεπτά ανά ϊρα. Θ διαφιμιςθ 
ςε ιδιόκτθτουσ (περιφερειακοφσ και τοπικοφσ) τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
20 τοισ εκατό τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του προγράμματοσ. Τα προϊόντα που διαφθμίηονται 
περιςςότερο είναι οι τθλεπικοινωνίεσ, τα οχιματα, τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, τα ποτά, οι 
εφθμερίδεσ και τα προϊόντα υγιεινισ. Ο ςερβικόσ νόμοσ απαγορεφει τθ τθλεοπτικι διαφιμιςθ 
καπνοφ και αλκοόλ. Θ ψθφιακι εκτφπωςθ και τα εμπορικά γραφικά χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθ 
Σερβία, ςυμπεριλαμβανομζνων διαφθμιςτικϊν πινακίδων που καλφπτουν ολόκλθρθ τθν πρόςοψθ 
του κτιρίου. 

Οι εκδθλϊςεισ και οι εκκζςεισ προϊκθςθσ του εμπορίου εξακολουκοφν να είναι δθμοφιλείσ ςτθ 
Σερβία, αν και δεν διακζτουν το επίπεδο τθσ πολυπλοκότθτασ που ζχουν ςυνθκίςει πολλοί Ζλλθνεσ 
εκκζτεσ ςε άλλεσ αγορζσ. Θ Ζκκεςθ του Βελιγραδίου διατθρεί τθν παράδοςι τθσ να διοργανϊνει 
εκκζςεισ με επίκεντρο τθ βιομθχανία ι εξειδικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτοκίνθτα, 
καταςκευαςτικά μθχανιματα, ζπιπλα, μόδα, ιατρικά, φαρμακευτικά, βιβλία, τουριςμόσ κ.λπ. Ραρόλο 
που είναι μικρι, θ Ζκκεςθ του Βελιγραδίου προςελκφει διεκνι προςοχι και περιλαμβάνει και ξζνουσ 
εκκζτεσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ μποροφν να αναηθτθκοφν μζςω 
του αρμόδιου ςερβικοφ εκκεςιακοφ φορζα (https://sajam.rs). Επιπλζον, θ Novi Sad Fair διοργανϊνει 
τθ μεγαλφτερθ εμπορικι ζκκεςθ γεωργίασ ςτθ Σερβία. 

Υπάρχουν πολλζσ εγχϊριεσ διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, αλλά οι περιςςότερεσ είναι μικρζσ. Ρεριςςότεροι 
από 10.000 διαφθμιςτικά πλαίςια χρθςιμοποιοφνται ςτθ Σερβία. Οι τιμζσ διαφζρουν ανάλογα με τθν 
τοποκεςία, τθ ςυχνότθτα και τθν κατθγορία. Οι πινακίδεσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για πολιτικζσ και 
εκλογικζσ εκςτρατείεσ και ςθμειϊνουν ηιτθςθ ςε αςτικζσ περιοχζσ για καταναλωτικά αγακά και 
υπθρεςίεσ. Τα ςθμαντικότερα διαφθμιςτικά γραφεία είναι τα ακόλουκα: 

OMD Serbia, DNA Communications, Direct Media, Leo Burnett Serbia και McCann Beograd. 

 
Τζλοσ ο ζντυποσ και θλεκτρονικόσ τφποσ αποτελοφν ζνα  ‘’παραδοςιακό’’διαφθμιςτικό εργαλείο: 
 SeeNews Serbia, Blic (in Serbian), Glas Javnosti (in Serbian), Politika (in Serbian) 
Vecernje Novosti (in Serbian), Nin (in Serbian), Vreme (in Serbian) (κά). 
 

 
4.     Άδεια για  ειςαγωγι και χονδρικι πϊλθςθ φαρμάκων 
 
Στθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ ζνα φάρμακο μπορεί να διατεκεί ςτθν αγορά βάςει τθσ άδειασ για ιατρικά 
προϊόντα-LM- (dozvola za lek) που εκδίδεται από τον Οργανιςμό Φαρμάκων και Ιατρικϊν Αναλωςίμων ι 
"Agency").  
Το αίτθμα για LM υποβάλλεται ςτον Οργανιςμό από: 

https://sajam.rs/
http://www.omd.com/emea/global-media-agency#_blank
http://dna.rs/#_blank
https://directmedia.biz/rs/#_blank
http://www.leoburnett.rs/#_blank
https://www.mccann.rs/#_blank
https://seenews.com/news/?country=Serbia#_blank
https://www.blic.rs/#_blank
http://www.glas-javnosti.rs/#_blank
http://www.politika.co.yu/#_blank
https://www.novosti.rs/#_blank
http://www.nin.co.rs/#_blank
http://www.vreme.com/#_blank
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α) παραγωγό με άδεια παραςκευισ του φαρμάκου ςτθ Σερβία, 
β) ζναν αντιπρόςωπο, δθλαδι ζναν εκπρόςωπο του ξζνου παραγωγοφ, ο οποίοσ ζχει τθν ζδρα του ςτθ Σερβία, 
γ) αντιπρόςωπο ανωτζρω νομικοφ προςϊπου που δεν είναι ο παραγωγόσ, αλλά κάτοχοσ τθσ άδειασ άςκθςθσ 
ιατρικισ ςτθν ΕΕ ι ςε χϊρεσ με τισ ίδιεσ απαιτιςεισ, και ο οποίοσ ζχει τθν ζδρα του ςτθ Σερβία, 
δ) νομικό πρόςωπο με εγγεγραμμζνθ ζδρα ςτθ Σερβία ςτο οποίο ο προαναφερκείσ παραγωγόσ (βλ. α) 
μετζφερε τθν LM. 
Ο αιτϊν για LM πρζπει να διακζτει ζνα άτομο που ολοκλιρωςε ιατρικι, οδοντιατρικι, φαρμακευτικι ι 
κτθνιατρικι ςχολι. Επίςθσ, ο αιτϊν ςφμφωνα με τα ςθμεία (γ) και (δ) παραπάνω οφείλει να εκπροςωπείται τθν 
αγορά από ζνα άτομο, υπεφκυνο για τθ διάκεςθ φαρμάκων. 
 
Το LM μπορεί να λθφκεί με βάςθ: 
α)  πλιρθ τεκμθρίωςθ: θ αίτθςθ άδειασ πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον:  
ι) τα ςτοιχεία του αιτοφντοσ, του καταςκευαςτι, αποδεικτικά ςτοιχεία ότι ο καταςκευαςτισ διακζτει άδεια 
παραςκευισ που ζχει εκδοκεί από τθν αρμόδια Αρχι, ότι το φάρμακο διακζτει άδεια, ι βρίςκεται ςτθ 
διαδικαςία απόκτθςισ του ςτθ χϊρα προζλευςθσ και το πιςτοποιθτικό ορκισ παραςκευαςτικισ πρακτικισ  
ιι) φαρμακευτικά-χθμικά-βιολογικά δεδομζνα με ποςοτικά χαρακτθριςτικά, αλλά και ςχετικά με τθν αςφάλεια 
των φαρμάκων  
ιιι) φαρμακολογικά-τοξικολογικά δεδομζνα  
iv) κλινικά δεδομζνα. 
β) ςυνοπτικι τεκμθρίωςθ (ςε περίπτωςθ γενόςθμθσ ιατρικισ, γενόςθμου υβριδικοφ φαρμάκου, βιολογικοφ 
παρόμοιου φαρμάκου), που αποτελείται από δεδομζνα του αιτοφντοσ ςχετικά με φαρμακευτικζσ-χθμικζσ-
βιολογικζσ δοκιμζσ ι αναφορζσ ςε ςτοιχεία ςχετικά με φαρμακολογικζσ-τοξικολογικζσ και κλινικζσ δοκιμζσ ενόσ 
φαρμάκου παρόμοιου με το φάρμακο για το οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ. 
Το LM μπορεί να εκδοκεί υπό ειδικοφσ όρουσ εάν διακζτει ιδθ τθν άδεια ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ (Ευρωπαϊκόσ 
Οργανιςμόσ Ιατρικισ Αξιολόγθςθσ). 
 
• Θ αρμόδια Αρχι  εκδείδει LM εντόσ 210 θμερϊν κατόπιν αιτιματοσ, βάςει τθσ γνϊμθσ και τθσ αξιολόγθςθσ 
τθσ τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθν ποιότθτα, τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτα του φαρμάκου. 
Μπορεί, επίςθσ, να εκδοκεί ςε πιο γριγορθ διαδικαςία, εντόσ 150 θμερϊν για: (ι) φάρμακο το οποίο ζχει 
φψιςτθ ςθμαςία για τθν προςταςία τθσ υγείασ των πολιτϊν, και ειδικά για τισ κεραπευτικζσ καινοτομίεσ, (ιι) 
φάρμακο που ζχει ιδθ λάβει άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων - EMEA . 
• Το LM εκδίδεται για περίοδο 5 ετϊν. 
• Θα μποροφςε να εκδοκεί άδεια υπό όρουσ για φάρμακα που προορίηονται για κεραπεία, πρόλθψθ ι 
διάγνωςθ ςοβαρϊν και απειλθτικϊν για τθ ηωι αςκενειϊν, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθ κεραπεία ςπάνιων αςκενειϊν και φαρμάκων μεγάλθσ ςθμαςίασ για τθ δθμόςια 
υγεία. Μια τζτοια άδεια υπό όρουσ μπορεί να εκδοκεί για περίοδο 12 μθνϊν και μπορεί να ανανεωκεί υπό 
όρουσ 
• Το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων προχποκζτει ςχετικι άδεια από το Υπουργείο Υγείασ με ςκοπό τθν 
ικανοποίθςθ ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων, εξοπλιςμοφ, προςωπικοφ κα. Θ ζγκριςθ αυτι μπορεί να εκδοκεί 
εντόσ 90 θμερϊν από τθ ςτιγμι που υποβλικθκε το αίτθμα και είναι για αόριςτο χρονικό διάςτθμα. 
• Θ χονδρικι πϊλθςθ μπορεί να αφορά μόνο φάρμακα με άδεια, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά από τθ 
νομοκεςία. 
• Ζνασ καταςκευαςτισ μπορεί, χωρίσ άδεια χονδρικισ, να διανζμει φάρμακα ςε: νομικά πρόςωπα που 
αςχολοφνται με τθ χονδρικι διανομι φαρμάκων, φαρμακείων, υγειονομικϊν ι κτθνιατρικϊν ιδρυμάτων.. 
• Θ ειςαγωγι φαρμάκων απαιτεί εκτελωνιςμό ςτο όνομα και για λογαριαςμό του κατόχου τθσ άδειασ 
χονδρικισ πϊλθςθσ φαρμάκων.  
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(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για τθν ανωτζρω διαδικαςία ειςαγωγισ φαρμάκων, βλ. Spacic & 
Partners- www.spacicpartners.com - και ιςτοςελίδεσ https://www.alims.gov.rs/eng  /   
https://www.ite.gov.rs/tekst/en/18/medicines-and-medical-devices-agency-of-serbia.php). 

 

5.Τομείσ που παρουςιάηουν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ  

Το Κοινοβοφλιο τθσ Σερβίασ υιοκζτθςε Νόμο για τισ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, ο οποίοσ αναμζνεται 
να προςελκφςει ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςε αυτόν τον τομζα μζςω ΣΔΙΤ, κακϊσ και να διευκολφνει τισ 
επενδφςεισ ςτουσ τομείσ λυμάτων, αποχζτευςθσ, φδρευςθσ και διαχείριςθσ αποβλιτων. Εκτόσ 
αυτϊν των τομζων, επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ παρατθροφνται και ςτουσ ακόλουκουσ κλάδουσ: 

-‘’Agri-Business’’: Θ ςερβικι γεωργία ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ αγροτικϊν περιοχϊν κακϊσ απαςχολεί 
το 21% του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Τα  κφρια ειςαγϊμενα ςτθ Σερβία προιόντα 
περιλαμβάνουν τον καφζ, τα καπνά, τθ ςόγια, τισ μπανάνεσ, τα λαχανικά και τα ψάρια. Τα ‘’αδφνατα 
ςθμεία’’ τθσ ςερβικισ γεωργίασ, μεταξφ άλλων, αφοροφν τα χαμθλά ειςοδιματα, τα πρότυπα που 
μερικζσ φορζσ αποκλίνουν από τουσ διεκνείσ κανόνεσ, ηθτιματα υποδομισ και τθν παρουςία 
μονοπωλίων ςτθν αλυςίδα παραγωγισ και λιανικισ. 

-Ιατρικζσ ςυςκευζσ: Ο εκςυγχρονιςμόσ του τομζα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, που ωκείται κυρίωσ 
από τον ιδιωτικό τομζα, δθμιουργεί ηιτθςθ για προθγμζνα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
εξοπλιςμό. Κακϊσ οι Σζρβοι απαιτοφν όλο και περιςςότερεσ ςφγχρονεσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ, θ ηιτθςθ 
για ιατρικά αναλϊςιμα και φαρμακευτικά προϊόντα κα αυξθκεί τα επόμενα χρόνια. Θ οδοντιατρικι 
είναι ζνασ άλλοσ τομζασ που προςφζρει καλζσ δυνατότθτεσ για εξαγωγζσ οδοντιατρικϊν προμθκειϊν 
και εξοπλιςμοφ.  

-Τθλεπικοινωνίεσ: Ο τομζασ των τθλεπικοινωνιϊν αντιπροςωπεφει το 6% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ. Θ 
Σερβία προςπακεί να καταςτιςει τον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν ανταγωνιςτικό και να προςελκφςει 
ξζνουσ επενδυτζσ ϊςτε να βελτίωςουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν αυτϊν. Ο τομζασ των 
τθλεπικοινωνιϊν προςφζρει ευκαιρίεσ ςτον τεχνολογικό εξοπλιςμό και τισ υπθρεςίεσ, κακϊσ οι 
φορείσ εκμετάλλευςθσ επεκτείνουν τα υπάρχοντα κινθτά και ευρυηωνικά δίκτυα.  

-Εξοπλιςμόσ παραγωγισ και μεταφοράσ ενζργειασ: Σθμαντικζσ επενδφςεισ ςτθν παραγωγι και 
διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ, τόςο από τον ιδιωτικό όςο και από τον δθμόςιο τομζα, 
αντιπροςωπεφουν ευκαιρίεσ ςτισ εξαγωγζσ υπθρεςιϊν, εξοπλιςμοφ και υλικϊν που είναι απαραίτθτα 
για τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό του τομζα. Οι ςυνεχιηόμενεσ και προγραμματιςμζνεσ 
ςερβικζσ επενδφςεισ ςε ‘’πθγζσ νζασ γενιάσ’’ είναι ζνασ άλλοσ τομζασ που λαμβάνουν υπόψθ οι 
διεκνείσ εταιρείεσ. Θ τεχνολογία ενεργειακισ απόδοςθσ μπορεί επίςθσ να προςφζρει ευκαιρίεσ 
ςτουσ Ζλλθνεσ εξαγωγείσ. 

-Ζργα για τον εκςυγχρονιςμό ςυςτθμάτων κζρμανςθσ μεγάλων αςτικϊν περιοχϊν ςε όλθ τθ Σερβία 
κα μποροφςαν να είναι ελκυςτικά για ελλθνικζσ εταιρείεσ. Με το νζο ενεργειακό νομοκετικό πλαίςιο, 
υπάρχουν δυνατότθτεσ για τθν ανάπτυξθ ζργων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ ΕΒRD (ΕΤΑΑ) 
εξετάηει ςχζδιο δανειοδότθςθσ για τθ καταςκευι ενόσ πρϊτου ζργου, μεγάλθσ κλίμακασ αιολικισ 
ενζργειασ ςτθ Σερβία. 

-Εκςυγχρονιςμόσ ςιδθροδρομικοφ, οδικοφ δικτφου και υποδομϊν: 

Τα επόμενα 3-6 χρόνια τα περιςςότερα ζργα κα αφοροφν ζργα ςιδθροδρομικϊν δικτφων, βιολογικοφ 
κακαριςμοφ και αναμζνεται ςτο επόμενο διάςτθμα θ προκιρυξθ τθσ καταςκευισ του τμιματοσ του 
αυτοκινθτοδρόμου μεταξφ Νισ και των ςυνόρων με Κόςςοβο, ιτοι το τμιμα Merosina-Beloljin  

https://www.alims.gov.rs/eng
https://www.ite.gov.rs/tekst/en/18/medicines-and-medical-devices-agency-of-serbia.php
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(βλ.Ραραρτιματα 1 και 2).  
Εκτόσ των κφριων οργανιςμϊν χρθματοδότθςθσ (πχ ΕU, EIB ΕBRD, World Bank, UNDP κλπ), χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ για τα υπό καταςκευι ζργα μποροφν να αντλθκοφν μζςω:  (1) του Συμβουλίου τθσ 
Αναπτυξιακισ Τράπεηασ τθσ Ευρϊπθσ (CEB-https://coebank.org/en), κυρίωσ για οικοδομικά ζργα ςε 
νοςοκομεία, δικαςτικά μζγαρα, φυλακζσ κτλ, κακϊσ και  
(2) από τθν Γερμανικι Τράπεηα Εξωτερικισ Βοικειασ ΚFW (https://germancooperation.rs/kfw) που 
χρθματοδοτεί ζργα υποδομϊν κυρίωσ ςε κλάδουσ ενζργειασ και περιβάλλοντοσ.  
Τζλοσ, κακθμερινι ενθμζρωςθ για πολυάρικμεσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν και ζργων μποροφν να 
αναηθτθκοφν ςτθ ςυνδρομθτικι ιςτοςελίδα : https://www.ekapija.com/en/tender  
Οι γνωςτζσ ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και γραφεία μελετϊν απευκφνονται πρωταρχικά 
ςτισ ιςτοςελίδεσ αυτϊν των οργανιςμϊν. Συχνά δε αναλαμβάνουν τζτοιου είδουσ μελζτεσ ι ζργα, ςε 
ςυνεργαςία με βαλκανικζσ ι άλλεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ι γραφεία μελετϊν από τον διεκνι 
χϊρο. 

Κατά τθν πρόςφατθ, ιςτορικι ελλθνικι οικονομικι κρίςθ, ιδίωσ μετά τθν απόφαςθ τθσ ‘’Τρόικα’’ για 
αναγκαςτικι αποχϊρθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν (εκτόσ τθσ EUROBANK) από τθν Σερβία, 
ςυμπαραςφροντασ και πολυάρικμεσ ελλθνικζσ εταιρείεσ που είχαν μαηικά ειςρεφςει ςτθ ςερβικι 
αγορά κατά τθν δεκαετία του 2000, θ εικόνα τθσ Ελλάδασ ςτον επιχειρθματικό τομζα υποχϊρθςε 
κατά τθν τελευταία δεκαετία (βλ. Κεφάλαιο 7-Ενότθτα Β). Πμωσ ςτον καταςκευαςτικό τομζα, θ 
Ελλάδα διατθρεί ακόμα κετικό ‘’brand name’’ ςτθν αγορά τθσ Σερβίασ και είναι ςε κζςθ να 
προςφζρει τεχνογνωςία ςε οριςμζνουσ τομείσ για μεγάλα ζργα (κυρίωσ ωσ ανάδοχοι). 
 
Θυγατρικζσ ελλθνικϊν ομίλων ανζλαβαν ςθμαντικά ζργα (βλ. Ραράρτθμα 1). Θ Terna S.A, εκτελεί 
ζργα ςτο αεροδρόμιο Nikola Tesla του Βελιγραδίου, καταςκευισ νζων εγκαταςτάςεων επιβατικϊν 
τερματικϊν και ανακαίνιςθσ υφιςτάμενων τερματικϊν ςτακμϊν. Το δε οδικό τμιμα Demir Kapija-
Smokvica του ςθμαντικοφ ‘’Διαδρόμου 10’’, ζνα ζργο μικουσ 28,2 χλμ και ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ περίπου 230 εκατ. ευρϊ, ολοκλθρϊκθκε από τθν κυγατρικι εταιρεία ΑΚTOR ATE 
OGRANAK. Δυςτυχϊσ θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του ζργου αυτοφ, επιςκιάςτθκε από τισ οικονομικζσ 
απαιτιςεισ του ΑΚTOR ATE OGRANAK ζναντι τθσ κρατικισ ςερβικισ εταιρείασ ‘’Koridori Serbia’’ 
(κφριοσ του ζργου), αλλά κυρίωσ από  τισ απαιτιςεισ Σζρβων υπεργολάβων ι προμθκευτϊν ζναντι 
τθσ ελλθνικισ εταιρείασ. Τα ςερβικά ΜΜΕ, το ζτοσ 2019, πρόβαλαν μια αρνθτικι εικόνα του ΑΚTOR 
ATE OGRANAK (και ενίοτε γενικότερα κατά ‘’Ελλθνικϊν εταιρειϊν’’), με ανάλογεσ αυςτθρζσ 
δθλϊςεισ τθσ αρμόδιασ υπουργοφ κασ Η. Μιχαιλοβιτσ. 
 
Επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ υπάρχουν και ςε άλλουσ τομείσ όπωσ ςτθ τεχνολογία για τα  τυχερά 
παίγνια, τον κλάδο διαχείριςθσ αποβλιτων, ΑΡΕ κτλ. 

  

 

6. Εμπόδια και προβλιματα ελλθνικϊν (κά) εταιρειϊν ςτθν αγορά τθσ Σερβίασ.  

Θ Σερβικι αγορά προςφζρει μεν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, αλλά παρουςιάηει δε και εμπόδια ι 
διάφορα προβλιματα. Θ χϊρα φζρει ακόμθ κάποια χαρακτθριςτικά των πρϊθν ςοςιαλιςτικϊν 
κακεςτϊτων που προςπακοφν να προςαρμοςτοφν ςτθν ελεφκερθ οικονομία. Θ γραφειοκρατία, τα 
εγχϊρια επιχειρθματικά ςυμφζροντα, θ εμβρυακι λειτουργία των κανόνων ανταγωνιςμοφ (κλπ), 
αποτελοφν μερικά από αυτά. Ραρατθρείται ςθμαντικι διαφορά μεταξφ του υπάρχοντοσ, 
νομοκετικοφ πλαιςίου και τθσ εφαρμογισ του. 

https://coebank.org/en
https://germancooperation.rs/kfw
https://www.ekapija.com/en/tender
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Ριο ςυγκεκριμζνα, τα προβλιματα των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθ Σερβία και όχι μόνο, ςφμφωνα 
με τον Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Σερβίασ (HBA-www.hba.rs)12, είναι ςυνοπτικά τα εξισ: 

 

-ΝΟΜΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ - Μθ ξεκάκαροι όροι του μιςκοδοτικοφ κανονιςμοφ 

Ο υπολογιςμόσ των εργατικϊν αποδοχϊν ςφμφωνα με το εργατικό δίκαιο τθσ Σερβίασ είναι 
εξαιρετικά περίπλοκοσ και ρυκμίηεται από επιτακτικοφσ κανονιςμοφσ. Οι διεκνείσ εταιρείεσ που 
λειτουργοφν ςτθ Σερβία δεν είναι ςε κζςθ να υπολογίςουν τον μιςκό του εργαηομζνου με τον ίδιο 
τρόπο όπωσ ςε άλλεσ χϊρεσ, μιασ και θ δομι αυτοφ διαφοροποιείται ςτισ περιπτϊςεισ απουςίασ του 
εργαηομζνου ςε περίοδο αςκενείασ, ςε εκνικζσ αργίεσ, ςε ετιςιεσ άδειεσ, ςε άδειεσ μετ 'αποδοχϊν 
κ.λπ. Άμεςθ ςυνζπεια είναι θ αδυναμία προγραμματιςμοφ του προχπολογιςμοφ τθσ εταιρείασ.  

-ΕΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ - Χρονοβόρα διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ εργαςίασ αλλοδαποφ 

Ραρά τα οφζλθ που προκφπτουν από τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ του Νόμου περί απαςχόλθςθσ 
αλλοδαπϊν και του Νόμου περί αλλοδαπϊν ςτθ Σερβία, εξακολουκοφν να προβλθματίηουν οριςμζνεσ 
διατάξεισ αυτϊν που προβλζπουν ότι θ άδεια εργαςίασ μπορεί να εκδοκεί βάςει τθσ προςωρινισ 
άδειασ διαμονισ του αλλοδαποφ εργαηομζνου. Είναι γνωςτό ότι ςτθ Σερβία θ λιψθ προςωρινισ 
άδειασ διαμονισ είναι αρκετά δφςκολθ και χρονοβόρα διαδικαςία και παρά ταφτα, οι νζοι κανονιςμοί 
που εγκρίκθκαν από τθν κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ τον Αφγουςτο του 2018, περιπλζκουν περαιτζρω τθ 
διαδικαςία για τθν απόκτθςθ άδειασ εργαςίασ, διότι όλα τα ζγγραφα κα πρζπει να υποβάλλονται ςε 
πρωτότυπο ι επικυρωμζνο αντίγραφο. 

-ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ - Χρονόβορεσ δικαςτικζσ διαδικαςίεσ επιχειρθματικϊν αντιπαρακζςεων 

Τα ζγγραφα των δικαςτικϊν υποκζςεων κα πρζπει να είναι προςβάςιμα από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μζρθ και οι ακροάςεισ να πραγματοποιοφνται ανά μικρότερεσ χρονικζσ περιόδουσ. Στθν πράξθ ζχει 
παρατθρθκεί ότι οι Σζρβοι δικαςτζσ είτε δεν τθροφν το κακιερωμζνο χρονοδιάγραμμα των 
ακροάςεων, είτε αφιερϊνουν άςκοπα μεγάλο χρονικό διάςτθμα (δφο ι και περιςςότερων ετϊν), 
γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ περάτωςθσ των δικαςτικϊν διαδικαςιϊν. 

-ΜΕΤΑΦΟΕΣ - Μειωμζνθ διακίνθςθ εμπορευμάτων μζςω ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν και μικρόσ 
αρικμόσ αδειϊν ειςαγωγισ προϊόντων από Ελλάδα 

Ο εκςυγχρονιςμόσ του ςιδθροδρομικοφ τομζα ςτθ Σερβία αποτελεί πολφ ςθμαντικό ηιτθμα για τισ 
εμπορευματικζσ τθσ ςχζςεισ με Ελλάδα. Μεγάλοσ αρικμόσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν δεν 
χρθςιμοποιείται, ενϊ παράλλθλα οι ταχφτθτεσ μεταφοράσ των εμπορευμάτων είναι κάκε άλλο παρά 
ικανοποιθτικζσ.  

Ζνα ακόμθ πρόβλθμα ςτον τομζα των μεταφορϊν, αφορά το οδικό κομμάτι και ςυγκεκριμζνα τισ 
άδειεσ ειςαγωγισ προϊόντων από τθν Ελλάδα. Στθ Σερβία υπάρχει όριο ζκδοςθσ ετιςιων αδειϊν για 
τθν ειςαγωγι προϊόντων, το οποίο ζωσ περίπου το Νοζμβριο μινα καταναλϊνεται, με αποτζλεςμα 
ςτο τζλοσ του ζτουσ και αρχζσ του νζου οι ελλθνικζσ εταιρείεσ να μθν μποροφν να ειςάγουν προϊόντα 
από τθν Ελλάδα. 
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 -ΟΙΚΟΔΟΜΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ - Ρεραιτζρω απλοφςτευςθ τθσ καταχϊρθςθσ δικαιωμάτων 
ιδιοκτθςίασ 

Ραρόλο που θ διαδικαςία απόκτθςθσ άδειασ οικοδόμθςθσ ςτθ Σερβία ζχει απλουςτευτεί, οι αρμόδιεσ  

αρχζσ τθσ χϊρασ κα πρζπει να εκδίδουν άδειεσ με το κατάλλθλο περιεχόμενο, που ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, κα επιτρζπουν ςτον επενδυτι τθν καταχϊρθςθ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ 
του για τισ νεόδμθτεσ εγκαταςτάςεισ, χωρίσ να τον εκκζτουν ςε πρόςκετεσ απϊλειεσ χρόνου και 
ςπατάλθ κεφαλαίων για τθν απόκτθςθ επί πλζον ειδικϊν εγγράφων. 

-ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Αδιαφανείσ διαδικαςίεσ ωσ προσ τθν επιλογι του αναδόχου για τα υπό 
ςχεδιαςμό κρατικά ζργα και μθ εφαρμογι του Κανονιςμοφ τθσ ΕΕ περί προμθκειϊν 

Ραρά τθν ζγκριςθ νζων νομοκετικϊν διατάξεων που ςυμβαδίηουν με τουσ Κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ, ςτθ 
χϊρα δε ςθμειϊκθκαν ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ όςον αφορά τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τθν επιβολι κυρϊςεων για ςχετικά αδικιματα. Το πεδίο ελζγχου τθσ 
εφαρμογισ των ςυμβάςεων παραμελείται εντελϊσ. Οι μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ εταιρείεσ ςτθ Σερβία 
αντιμετωπίηουν ακόμθ το πρόβλθμα τθσ «αςυνικιςτα χαμθλισ τιμισ» ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τθσ 
χϊρασ. Πταν υποψιάηονται ότι θ ςφμβαςθ ζχει ανατεκεί ςε μία προςφορά με αςυνικιςτα χαμθλι 
τιμι, ζχουν τθ δυνατότθτα να το καταγγείλουν ςτθν Επιτροπι Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων, αλλά αυτι 
μζχρι ςιμερα ζχει απορρίψει τζτοιου είδουσ αιτιματα. 

-ΕΜΡΟΙΟ - Αςάφειεσ ςτισ νομικζσ υποχρεϊςεισ των εμπόρων 

Οι αςάφειεσ αναφορικά με τθν ειςαγωγι προϊόντων και οι μθ πλιρωσ κακοριςμζνεσ νομικζσ 
υποχρεϊςεισ που πρζπει να πλθροί ζνα κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ ςτθ Σερβία, αποτελοφν 
ςθμαντικοφσ παράγοντεσ τθσ δφςρυκμθσ λειτουργίασ του εμπορίου ςτθ Σερβία. Για οριςμζνα 
ζγγραφα που πρζπει να υποβάλονται κατά τθν ειςαγωγι ελλθνικϊν πρϊόντων ςτθ Σερβία, θ 
νομοκεςία είναι αμφιλεγόμενθ, με αποτζλεςμα οι ειςαγωγείσ να βαςίηονται ςε γενικζσ οδθγίεσ που 
δθμοςιεφονται ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ των αρμόδιων ςερβικϊν αρχϊν. Επίςθσ, κατά τθν ειςαγωγι 
υπάρχει και το πρόβλθμα τθσ αιτιολόγθςθσ του αρικμοφ λθφκζντων δειγμάτων. Τζλοσ, ζχει 
παρατθρθκεί ότι λόγω μθ φπαρξθσ ςυγκεκριμζνθσ ερμθνείασ τθσ ρφκμιςθσ που αφορά τισ νομικζσ 
υποχρεϊςεισ των εμπόρων, ςε διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Σερβίασ οι υπθρεςίεσ επικεϊρθςθσ 
εφαρμόηουν διαφορετικά κριτιρια για τον ζλεγχο και τθν επιβολι κυρϊςεων. 

-ΤΕΛΩΝΕΙΟ - Κακυςτεριςεισ λόγω ςυνοριακϊν ελζγχων, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται 
επιπρόςκετα κόςτθ και δυςκολίεσ κατά τθν ειςαγωγι προϊόντων ςτθ Σερβία, επθρεάηοντασ αρνθτικά 
τθν ανταγωνιςτικότθτα αυτϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία του εκτελωνιςμοφ ςτθ Σερβία αντιμετωπίηονται τεχνικά εμπόδια και θ εφαρμογι 
τθσ διαφοροποιείται από τελωνείο ςε τελωνείο. Αυτά που ζχουν ςθμειωκεί ωσ ςυχνά προβλιματα 
είναι για παράδειγμα θ απαίτθςθ το εμπορικό ζγγραφο να φζρει τθ ςφραγίδα του Ζλλθνα πωλθτι 
(παρόλο που ςτο εξωτερικό θ φπαρξθ ςφραγίδασ δεν αποτελεί προχπόκεςθ), θ απαίτθςθ γραπτισ 
ςφμβαςθσ ακόμθ και αν αυτι δεν είναι υποχρεωτικι και τζλοσ, θ προςκόμιςθ τιμολογίου ςε πρότυπθ 
γραπτι και όχι θλεκτρονικι μορφι. 

Επιπλζον, οι ζλεγχοι ποιότθτασ είναι τακτικοί και εφαρμόηονται ςε κάκε ειςαγωγι, επιβραδφνοντασ 
άςκοπα τθ διαδικαςία του εκτελωνιςμοφ για τα τακτικά ειςαγόμενα εμπορεφματα που ζχουν 
επικεωρθκεί από ελλθνικά διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. 

Θ απλοποίθςθ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν κα επθρζαηε κατά το μζγιςτο τθν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα των υφιςτάμενων και μελλοντικϊν ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθ χϊρα. Επίςθσ,  κα 
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ιταν χριςιμο να εξεταςτεί θ δυνατότθτα μείωςθσ ι ακόμθ και κατάργθςθσ των ειςαγωγικϊν δαςμϊν 
ςτισ βιομθχανικζσ πρϊτεσ φλεσ. Κάτι που αναμζνεται να ςυμβεί με τθν Ε.Ε., τθν μεγαλφτερθ αγορά 
παγκοςμίωσ, εφόςον και όταν θ Σερβία ενταχτεί ςε αυτιν.  

-ΝΟΜΟΣ ΡΕΙ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΜΘΤΩΟΥ ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ 

Βάςει των νζων διατάξεων του ςερβικοφ Νόμου περί κεντρικοφ μθτρϊου πραγματικϊν ιδιοκτθτϊν, θ 
εγγραφι των ςτοιχείων των ιδιοκτθτϊν μίασ νεοϊδρυκείςασ εταιρείασ ςτο Κεντρικό Μθτρϊο 
απαιτείται να πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ πιςτοποιθμζνου πιςτοποιθτικοφ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ του προςϊπου που είναι εξουςιοδοτθμζνο να εκπροςωπεί τθν εν λόγω εταιρεία, το 
αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ίδρυςθ τθσ εταιρείασ. Εάν το πρόςωπο που είναι 
εξουςιοδοτθμζνο να εκπροςωπεί τθν εταιρεία είναι Ζλλθνασ πολίτθσ που δεν κατοικεί ςτο ζδαφοσ τθσ 
Σερβίασ, απαιτείται θ άφιξι του ςτθ χϊρα ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

-ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΙΑ - Απαρχαιωμζνο γραφειοκρατικό ςφςτθμα 

Στθ Σερβία υπάρχει μεγάλο πρόβλθμα με τθ γραφειοκρατία, θ οποία οδθγεί ςε δυςλειτουργικι 
διοίκθςθ και ‘’αργό’’ φορολογικό ςφςτθμα. Καίριο ρόλο ςε αυτό κα αποτελοφςε θ απλοποίθςθ και 
ψθφιοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και θ ενδυνάμωςθ τθσ φορολογικισ 
εκπαίδευςθσ. 

Εκτόσ των ανωτζρω εμποδίων υπάρχουν και άλλα προβλιματα που ςυναντοφν οι Ελλθνικζσ και άλλεσ 
ξζνεσ εταιρείεσ ςτθ Σερβία, όπωσ το κζμα κατοχφρωςθσ δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ ωσ προσ τθ χριςθ 
γθσ, ο ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ κλπ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα όλων που παραμζνει ωσ ηθτοφμενο, 
αποτελεί θ ίςθ μεταχείριςθ των υποψθφίων κατά τθ διαδικαςία ςυμμετοχισ και επιλογισ του 
‘’μειοδότθ’’ ςε δθμόςιουσ ι και ιδιωτικοφσ διαγωνιςμοφσ.  

Στο πλαίςιο αυτό οι μθ αμελθτζου μεγζκουσ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να ακολουκοφν το 
παράδειγμα πολλϊν άλλων επϊνυμων ευρωπαϊκϊν, αμερικανικϊν ι αςιατικϊν εταιρειϊν, 
αναπτφςςοντασ τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ τουσ με τα εντόπια κζντρα αποφάςεων και όχι να επαφίενται 
αποκλειςτικά και μόνο ςτθν υποςτιριξθ τθσ Ρρεςβείασ και του Γραφείου Οικ. & Εμπ. Υποκζςεων τθσ 
(ι Γραφείο ΟΕΥ). Θ εκ των υςτζρων ανωτζρω βοικεια ενδζχεται να είναι χριςιμθ και ςυχνά ζχει 
αποφζρει κετικά αποτελζςματα ςτθν επίλυςθ κάποιων προβλθμάτων. Πμωσ θ ανάπτυξθ ςχζςεων 
μιασ εταιρείασ με δραςτιριουσ επιχειρθματικοφσ φορείσ επιρροισ, τθσ επιτρζπει να ςυν-
διαμορφϊνει τισ ειςθγιςεισ για τα κατά καιροφσ υπό επεξεργαςία κλαδικά νομοκετικά, κανονιςτικά 
πλαίςια και να λαμβάνεται ςοβαρότερα υπόψθ ωσ προσ τθν επίλυςθ προβλθμάτων ι τθν επιλογι 
υποψθφίων ςε μειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ κλπ. Συνεπϊσ κεωροφμε χριςιμθ τθν ανάλογθ 
δραςτθριοποίθςθ ελλθνικϊν εταιρειϊν ςτθ Σερβία μζςω του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Επιχειριςεων 
Σερβίασ (HBA-) ι του Ελλθνο-Σερβικοφ Επιμελθτθρίου Β.Ελλάδοσ-ΕΣΕ, με ςθμαντικοφσ φορείσ 
επιρροισ, όπωσ το Συμβοφλιο Ξζνων Επενδυτϊν (FIC-www.fic.org.rs). Το τελευταίο, ςε ςυνεργαςία  με 
τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθ Σερβία (www.europa.rs), κάκε χρόνο, υποβάλει 
επεξεργαςμζνεσ προτάςεισ (advocacy) προσ  τθν Σερβικι Κυβζρνθςθ ςχετικά με τθν βελτίωςθ του 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, το νομοκετικό πλαίςιο, τθν φορολογία και τθν επίλυςθ ςθμαντικϊν 
προβλθμάτων ι εμποδίων που ςυναντοφν  οι ξζνεσ εταιρείεσ ςτθν Σερβικι αγορά. Ρεριττεφει να 
τονιςτεί θ ςθμαςία μιασ ςυχνότερθσ ςυνεργαςίασ των HBA, ΕΣΕ, ελλθνικϊν εταιρειϊν και Γραφείου 
ΟΕΥ-Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Βελιγράδι, με το FIC (κά), ςε μια τζτοια προςπάκεια προςζγγιςθσ και 
επιρροισ των ςερβικϊν κζντρων αποφάςεων (lobbying). Ρρακτικι που ακολουκείται και από 
διάφορα άλλα ‘’μεικτά’’ επιμελθτιρια ςτθ Σερβία.  

Το Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου, κεωρεί ότι μια τζτοια εξζλιξθ, ίςωσ μελλοντικά, κα ωκοφςε 
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περιςςότερεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ να καταςτοφν μζλθ των HBA ι ΕΣΕ. Επί πλζον, κα ζπρεπε 
ενδεχομζνωσ να εξεταςτεί το ενδεχόμενο, ελλθνικά ςτελζχθ ξζνων εταιρειϊν, διεκνϊν οργανιςμϊν 
(κλπ), να μποροφςαν να ενταχτοφν ςε αυτζσ τισ δφο επιχειρθματικζσ ενϊςεισ, μετά από ανάλογθ 
τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τουσ. Μια περαιτζρω ενδυνάμωςθ τουσ, κατά πάςα πικανότθτα, κα 
διευκόλυνε τον ρόλο επιρροισ τουσ προσ τα ςερβικά κζντρα επεξεργαςίασ ι εφαρμογισ οικονομικϊν 
και επιχειρθματικϊν πολιτικϊν και τελικά, ςτθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των εμποδίων των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν ςερβικι αγορά.  

 

       7.  Λιανικό-Χονδρικό εμπόριο και δίκτυα διανομισ 

Ο τομζασ λιανικισ ςτθ Σερβία ζχει υποςτεί μεγάλθ αναδιάρκρωςθ τα τελευταία χρόνια κακϊσ 
κρατικζσ επιχειριςεισ ιδιωτικοποιικθκαν και αποκτικθκαν από μεγαλφτερεσ ξζνεσ εταιρείεσ. Αυτό 
οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ςθμαντικϊν αλυςίδων λιανικισ, ταυτόχρονα με τθν παρουςία πολλϊν 
λιανοπωλθτϊν.  

Υπάρχουν μεγάλεσ, μεςαίεσ και μικρότερεσ εταιρείεσ διανομισ, Θ ςερβικι Nelt (που εκπροςωπεί και 
τθν Procter & Gamble) είναι θ μεγαλφτερθ ςτθ χϊρα ενϊ ςθμαντικι παρουςία ζχουν και οι : Atlantic 
Grupa, Orbico Srbija,  Philip Morris, Gold Distribution d.o.o., Pepsico, AWT, Dmt distribution, Omnico, 
Alka Trgovina κά. Οι μεγάλοι αυτοί διανομείσ αποτελοφν ολιγοπϊλιο και ελζγχουν το 80% τθσ 
τροφοδοςίασ τθσ αγοράσ. Κατά ςυνζπεια οι όροι ςυνεργαςίασ με τουσ νεοαφιχκζντεσ ειςαγωγείσ 
είναι ςκλθρότεροι. Οι κφριεσ αλυςίδεσ ‘’ςοφπερ μάρκετ’’ είναι: 

.Ahold Delhaize: Maxi, Tempo, Shop & Go 

.Schwarz: Lidl 

.Μetro: Metro Cash & Carry 

.Mercator: Idea, Super Idea-Velpro, Roda 

.DIS: DIS και DIS Cash & Carry 

.Αman 

.Persu 

.Univerexport 

Συνεπϊσ υπάρχουν πολλζσ ξζνεσ αλυςίδεσ λιανικισ ςτθ ςερβικι αγορά. Θ ςερβικι λιανικι αγορά 
‘’μοιράηεται’’ κυρίωσ μεταξφ του Ολλανδο-βελγικοφ ομίλου Ahold Delhaize και τθσ Κροατικισ Agrocor 
(Μercator, Idea, Roda κλπ) .  
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         Ρθγι:   Ανάλυςθ Αγοράσ - Λιανεμπορίου, Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ Σερβίασ, 
(Δεκζμβριοσ 2019) 

Σφμφωνα με τα δεδομζνα του ανωτζρω πίνακα, τα καταςτιματα των δζκα μεγαλυτζρων 
λιανεμπόρων τροφίμων κατά τον Δεκζμβριο του 2018, αντιπροςϊπευαν περίπου το 65% του 
ςυνολικοφ αρικμοφ καταςτθμάτων ςτθν Σερβικι επικράτεια. Ππωσ και τα προθγοφμενα χρόνια, ο 
μεγαλφτεροσ αρικμόσ κτιρίων (427) ανικε ςτθν Ahold Delhaize Serbia d.o.o. που διακζτει το 15% 
περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ καταςτθμάτων. Θ κατάςταςθ αυτι δεν υπζςτθ ςθμαντικζσ 
διαφοροποιιςεισ ζωσ τϊρα. 

Λαμβάνοντασ ωσ βάςθ μια ‘’ομάδα’’ 2.500 καταςτθμάτων λιανικισ, θ Ahold Delhaize εξακολουκεί να 
είναι ο ςθμαντικότεροσ λιανοπωλθτισ ςτθ Σερβία, με τα υψθλότερα ζςοδα και τον μεγαλφτερο 
αρικμό καταςτθμάτων, θ Mercator-S διατθρείται επί χρόνια ςτθ δεφτερθ κζςθ και θ γερμανικι 
αλυςίδα ‘’ςοφπερ μάρκετ’’ Lidl κατζχει τθν τρίτθ κζςθ. Το 2017, θ γερμανικι Lidl εγκαινίαςε 15 
ςθμεία πϊλθςθσ και ζκτοτε ςυνεχίηει να επεκτείνεται. Οι Σζρβοι αγοραςτζσ ςτρζφονται μαηικά  προσ 
τθ Lidl και ςυνεπϊσ θ αλυςίδα αυτι αναμζνεται να αυξιςει το μερίδιο τθσ ςτθν αγορά. 

 Θ επικρατοφςα τάςθ ςτον τομζα τθσ λιανικισ τθσ Σερβίασ υποδθλϊνει ότι θ ενοποίθςθ τθσ αγοράσ -
μετά από αρκετζσ ςυγχωνεφςεισ τθν τελευταία δεκαετία, όπωσ προαναφζρκθκε- οδιγθςε ςε υψθλι 
ςυγκζντρωςθ. To αποτζλεςμα είναι οι παραδοςιακοί λιανοπωλθτζσ να χάνουν πωλιςεισ και το 
μερίδιο αγοράσ τουσ. Ο εκςυγχρονιςμόσ ςτον τομζα του λιανικοφ εμπορίου προχωρά με αργοφσ 
ρυκμοφσ. Πμωσ το θλεκτρονικό εμπόριο δείχνει κάποιεσ αξιοπρόςεκτεσ ανοδικζσ τάςεισ κατά τθν 
τελευταία διετία.  

Οι ακόλουκεσ εγχϊριεσ αλυςίδεσ λιανικισ, αντιπροςωπεφουν περίπου το 20% τθσ ςερβικισ αγοράσ: 
Dis, Univerexport, θ ςερβικι αλυςίδα Aroma, Gomex κλπ. 

Θεωροφμε χριςιμο ν’ αναφζρουμε τθν δραςτθριοποίθςθ, μεταξφ των super markets, και τθσ μικρισ 
αλυςίδασ Super Vero - ζξι super markets- ελλθνικϊν ςυμφερόντων, ιδιοκτθςίασ Ν. Βερόπουλου. 

Θ αγορά φαίνεται ότι παρζχει ευκαιρίεσ ενϊ υπάρχουν και ςθμαντικά εμπορικά κζντρα (malls) όπωσ: 

Επιςκόπθςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά ςφμφωνα με τον 
αρικμό των καταςτθμάτων λιανικισ 

 

ΑΛΥΣΙΔΑ 
# 
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ 

% 
ΑΓΟΑΣ  

1. AHOLD DELHAIZE SERBIA DOO 427 15.01% 
 

2. MERCATOR-S DOO 329 11.56% 
 

3. AMAN DOO 208 7.31% 
 

4. GOMEX DOO 163 5.73% 
 

5. TSV BRAVE DOO 154 5.41% 
 

6. BB TRADE AD 139 4.89% 
 

7. PODUNAVLJE AD 133 4.67% 
 

8. MIKROMARKET NS DOO 118 4.15% 
 

9. UNIVEREXPORT DOO 103 3.62% 
 

10. TRANSKOM 94 DOO 79 2.78% 
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Delta City, Usce, Ada, Plaza Shopping Center, Rajiceva Shopping Center, Mercator κα. Υπογραμμίηουμε  
επίςθσ, τθν φπαρξθ του ελλθνικϊν ςυμφερόντων εμπορικοφ κζντρου, Robne Kuce Beograd d.o.o. 

Οι μεγάλοι διανομείσ αποτελοφν τον πιο ςίγουρο τρόπο για τθν ειςαγωγι ενόσ νζου προιόντοσ μζςω 
τοπικϊν προμθκευτϊν. Κατά γενικό κανόνα, οι εν λόγω διανομείσ δεν προβαίνουν ςε ειςαγωγζσ, 
παρά μόνο ςε φρζςκα προϊόντα. Ταυτόχρονα οι μεγάλοι αυτοί ‘’retailers’’  είναι επιλεκτικότεροι ωσ 
προσ των αρικμό προϊόντων που κα τοποκετιςουν ςτο ‘’ράφι’’ και αναφορικά με τουσ προμθκευτζσ 
τουσ, λόγω του κορεςμοφ τθσ αγοράσ αλλά και τθσ παροφςασ οικονομικισ κρίςθσ (Covid-19). ‘Οπωσ 
ιδθ αναφζρκθκε, οι όροι που διαπραγματεφονται με τουσ προμθκευτζσ τουσ είναι πιο αυςτθροί από 
αυτοφσ των άλλων διανομζων (πχ πολφ μικρότερα περικϊρια κζρδουσ για τουσ προμθκευτζσ, 
‘’μπλοκάρουν’’ λογαριαςμοφσ κακοπλθρωτϊν κλπ). 

Στθ Σερβία υπάρχουν και μικροί διανομείσ, ατομικζσ επιχειριςεισ, που εξειδικεφονται ςε μικρό 
αρικμό ελλθνικϊν προϊόντων (πχ οφηο, ελαιόλαδο κα). Τρεισ από αυτζσ είναι ελλθνικϊν 
ςυμφερόντων, όπωσ οι Fast Start, Extra Coffee και Olimp-Ex και εξειδικεφονται, κυρίωσ, ςτον τομζα 
των τροφίμων. Πμωσ δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτθν περιοχι Βελιγραδίου και όχι ςε όλθ τθν 
επικράτεια τθσ Σερβίασ. 

Τα μικρά τοπικά καταςτιματα, καταναλωτικϊν κυρίωσ προιόντων,  αντιπροςωπεφουν το 75% του 
μαηικοφ λιανικοφ εμπορίου. Ο τομζασ των τροφίμων περιλαμβάνει 25.000 ζωσ 30.000 ςθμεία 
πϊλθςθσ. Οι τιμζσ είναι ςυχνά χαμθλότερεσ από αυτζσ των “ςοφπερ μάρκετ”. Οι ανοιχτζσ υπαίκριεσ 
αγορζσ ςτουσ δρόμουσ είναι πολυάρικμεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. 

Μια ςθμαντικι εξζλιξθ αναμζνεται τα επόμενα χρόνια, μαηί με τθν άνοδο των υπεραγορϊν. Οι τομείσ 
ζτοιμων ενδυμάτων και αξεςουάρ είναι ςιμερα οι πιο αντιπροςωπευτικοί, αλλά θ λιανικι πϊλθςθ 
προϊόντων αναψυχισ, καλωπιςμοφ και ιδίωσ προϊόντων οικιακισ (πχ Doit Your Self-DIY), αναμζνεται 
να αυξθκεί. 

Ρθγζσ περαιτζρω πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τα δίκτυα διανομισ και το λιανεμπόριο είναι οι 
ακόλουκεσ: 

.Serbian Association of Managers 

.Serbian Chamber of Commerce 

.Foreign Investor Council of Serbia 

.Serbian Ministry of Economy 

.Online Serbian Business Directory http://www.b2b-serbia.com/Online-32 

 

 

8.  Ρρακτικζσ οδθγίεσ προςζγγιςθσ τθσ αγοράσ για νεο-ειςερχόμενουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ 

Για τουσ Ζλλθνεσ εξαγωγείσ που ςκοπεφουν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν αγορά τθσ Σερβίασ, είναι 
ςθμαντικό να γνωρίηουν τισ διακριτζσ πολιτιςτικζσ διαφορζσ μεταξφ Σερβίασ και Ελλάδασ, αν και ςε 
γενικζσ γραμμζσ οι δφο λαοί ζχουν πολλά κοινά πολιτιςμικά ςτοιχεία. Ππωσ προαναφζκθκε, θ 
ςερβικι αγορά φζρει ακόμθ κάποια χαρακτθριςτικά των πρϊθν ςοςιαλιςτικϊν κακεςτϊτων που 
προςπακοφν να προςαρμοςτοφν ςτθν ελεφκερθ οικονομία. Τα χαρακτθριςτικά αυτά κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ από τουσ ξζνουσ επιχειρθματίεσ. 

http://www.sam.org.rs/#_blank
http://www.pks.rs/#_blank
http://www.fic.rs/#_blank
http://www.priv.rs/Naslovna#_blank
http://www.b2b-serbia.com/Online-32


Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου 41  

-Ρριν από κάκε απόφαςθ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ απαιτείται μια ςτοιχειϊδθσ ζρευνα αγοράσ για τθν 
εξζταςθ των όποιων εμποδίων πρόςβαςθσ ςτθν τοπικι αγορά, του ανταγωνιςμοφ, κόςτουσ, τιμϊν, 
νομοκεςίασ, πρότυπων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ, ςιμανςθσ, πιςτοποίθςθσ, μεταφοράσ, κακοριςμοφ 
τθσ ‘’αγοράσ-ςτόχου’’ (κλπ), επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ ειςόδου, ενδεχομζνωσ ενόσ  αξιόπιςτου 
επιχειρθματικοφ ςυμβοφλου, ενόσ εταίρου ι ενόσ ειςαγωγζα-διανομζα. Πςοι δε επιχειρθματίεσ 
ενδιαφζρονται για εμπεριςτατωμζνεσ μελζτεσ αγοράσ, αυτζσ  χορθγοφνται ζναντι αμοιβισ από αρκετά 
διεκνι ι εντόπια Γραφεία Συμβοφλων (πχ EUROMONITOR κλπ).- 
 
-Για αναηιτθςθ επιχειρθματικισ φιμθσ, πλθροφορίεσ διατίκενται από το Σερβικό Μθτρϊο Εταιρειϊν 
(www.apr.gov.rs).  
Οι βαςικζσ πλθροφορίεσ χορθγοφνται δωρεάν ενϊ οι λοιπζσ ζναντι ανταποδοτικοφ τζλουσ, όπωσ εξάλλου 
ςυμβαίνει και με ιδιωτικζσ ‘’θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ’’ (πχ EKapija -www.ekapija.com-). 
 
-Θ προςπάκεια ζναρξθσ επιχειρθματικζσ ςυνεργαςίασ χωρίσ ςυναντιςεισ, με απλι αποςτολι μθνυμάτων 
από μακρόκεν (e-mails), δεν φζρει ςυγκεκριμμζνα αποτελζςματα. Επιςκζψεισ ςε διεκνείσ εκκζςεισ και 
κυρίωσ ςτθν ζδρα των ςερβικϊν εταιρειϊν αποτελοφν προυπόκεςθ για δθμιουργία διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων και ζναρξθσ ςοβαρϊν διαπραγματεφςεων. 
 
-Μια ςοβαρι ςυμφωνία κα πρζπει να προβλζπει τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ των δφο μερϊν, όπωσ πχ τθν 
ευκφνθ εκτελωνιςμοφ, το ενδεχόμενο κόςτοσ προβολισ και τον μεταξφ τουσ επιμεριςμό του κλπ. 
 
-Εφόςον επιτευχκεί θ πρϊτθ είςοδοσ προιόντων/υπθρεςιϊν μιασ ελλθνικισ εταιρείασ ςτθν ςερβικι αγορά, 
οι επόμενεσ προςπάκειεσ κα πρζπει να αποςκοποφν ςτθν μθ παροδικι αλλά μόνιμθ παρουςία τουσ ςτθν 
εν λόγω χϊρα μζςω ‘’προωκθτικϊν δράςεων’’. Πςον αφορά πχ τα καταναλωτικά προιόντα, τρόφιμα (κλπ), 
οι ανωτζρω δράςεισ κα μποροφςαν να αφοροφν ‘’εβδομάδεσ ελλθνικϊν προιόντων’’ ςε υπεραγορζσ, 
εκδθλϊςεισ προβολισ ελλθνικισ γαςτρονομίασ και ποτϊν ςε πολυτελι ξενοδοχεία και εςτιατόρια, 
πρόςκλθςθ ςτθν Ελλάδα από ελλθνικοφσ φορείσ (ΕΟΤ, HELEXPO κά) Σζρβων δθμοςιογράφων , αρμόδιων 
προμθκειϊν, παραγωγϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν κλπ. 
 
-Οι εξαγωγείσ προιόντων φυτικισ ι ηωικισ παραγωγισ κα πρζπει εξ αρχισ να επικοινωνοφν με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τθσ χϊρασ μασ για να 
ενθμερϊνονται ςχετικά με τισ εξαγωγικζσ διαδικαςίεσ και ζκδοςθ των απαραίτθτων ςυνοδευτικϊν 
πιςτοποιθτικϊν (φυτουγιειονομικϊν, κτθνιατρικϊν κλπ). Ριο ςυγκεκριμμζνα, πρόκειται για τθν Δ/νςθ 
Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ (τθλ. 21092877235/Φαξ:21092120090/e-mail:charampatzis@minagric.gr) 
ι τθν Γενικι Δ/νςθ Σφαγείων-Δ/νςθ Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ Υγείασ-Δ/νςθ Κτθνιατρικϊν Υπθρεςιϊν (τθλ. 
2102125790/e-mail:alagiou@minagric.gr). Επίςθσ, οι υπθρεςίεσ αυτζσ ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο ΟΕΥ 
τθσ Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Βελιγράδι,  ςυνεργάηονται με τισ αντίςτοιχεσ τθσ Σερβίασ και 
παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ ςερβικισ νομοκεςίασ, κανονιςμϊν (κλπ) για τθν ειςαγωγζσ αυτοφ του 
είδουσ ελλθνικϊν προιόντων (πχ Republic of Serbia, Ministry of Agriculture, Forestry and Water 
Management, Veterinary Directorate-Department for International Trade and Veterinary Health 
Certification). Σε περίπτωςθ προβλθμάτων ι‘’εμπλοκϊν’’ςτον εκτελωνιςμό (κλπ), προςπακοφν να τισ 
επιλφςουν. 
 
-Κρίνεται ωσ προνοθτικι ενζργεια θ ενδεχόμενθ αςφάλιςθ των προσ εξαγωγι προιόντων ζναντι διάφορων 
κινδφνων, όπωσ μθ πλθρωμισ, καταςτροφισ ι απϊλειασ φορτίου (κλπ), ςε εξειδεικευμζνουσ οργανιςμοφσ 
αςφάλιςθσ εξαγωγικϊν πιςτϊςεων, όπωσ τον ΟΑΕΡ (https://oaep.gr).  

http://www.apr.gov.rs/
https://oaep.gr/
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-Στο τομζα τθσ προκιρυξθσ μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν (πχ προμθκειϊν, δθμοςίων ζργων κλπ), ςυχνά 
αςκείται κρθτικι ωσ προσ τθν διαφάνειά τουσ. Θ ανάπτυξθ δθμόςιων ςχζςεων μζςω επιχειρθματικϊν 
ενϊςεων επιρροισ (κλπ), αποτελεί ζνα μόνιμο αγϊνα ςτον τομζα αυτό. Οι διαγωνιςμοί ανακοινϊνονται 
μζςω των ιςτοςελίδων υπουργείων και λοιπϊν τοπικϊν Αρχϊν, όπωσ και από ιδιωτικοφσ ιςτότοπουσ ζναντι 
ςυνδρομισ (πχ https://www.ekapija.com/en/tender). 
 
-Σε περίπτωςθ μεταφοράσ τεχνολογίασ από ελλθνικι εταιρεία ςε ςερβικι, είναι ευνόθτο ότι πρζπει να 
δίνεται μεγάλθ προςοχι ςτουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ μζςω αξιόπιςτων εξειδικευμζνων νομικϊν γραφείων 
ςε κζματα βιομθχανικισ, πνευματικισ (κλπ) ιδιοκτθςίασ, κατοχφρωςθσ εμπορικϊν ςθμάτων κά. 
 
-Τα προβλιματα ι εμπόδια  πρόςβαςθσ και παραμονισ ςτθν ςερβικι αγορά  κα είναι αναπόφευκτα (βλ. 
Κεφάλαιο Β-6). Για το λόγο αυτό είναι χριςιμο για τον Ζλλθνα επιχειρθματία, εξαγωγζα ι επενδυτι, να 
ενταχτεί ςε αξιόλογεσ επιχειρθματικζσ ενϊςεισ. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ αποκτϊνται χριςιμεσ γνωριμίεσ, 
πλθροφόρθςθ για τισ οικονομικζσ και επιχειρθματικζσ εξελίξεισ, δθμιουργοφνται ‘’ομάδεσ πίεςθσ’’ ζναντι 
των τοπικϊν Αρχϊν ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ςοβαρϊν προβλθμάτων κλπ. Ππωσ προαναφζρκθεκε, όςον 
αφορά τθν Σερβία, ο Ζλλθνασ επιχειρθματίασ ζχει ςτθ διάκεςι του δφο ελλθνο-ςερβικζσ επιχειρθματικζσ 
οργανϊςεισ που ζχουν αντίςτοιχα τθν ζδρα τουσ ςτθν Θες/κθ (Ελλθνο-Σερβικό Επιμελθτιριο-
www.greekserbian.com) και ςτο Βελιγράδι (‘’Ελλθνικι επιχειρθματικισ ζνωςθ Σερβίασ ’’ -Hellenic Business 
Association of Serbia-HBA-www.hba.rs).  
Tαυτόχρονα, ανάλογα με τισ γεωγραφικζσ ι κλαδικζσ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ, μια ελλθνικι 
εταιρεία κα μποροφςε να γίνει μζλοσ και ςε άλλεσ επιχειρθματικζσ ενϊςεισ που αςκοφν επιρροι (lobbying) 
ςτισ Σερβικζσ Αρχζσ, όπωσ το Συμβοφλιο Ξζνων Επενδυτϊν (FIC-www.fic.org.rs) που αποτελεί τον 
‘’επιχειρθματικό βραχίωνα’’ τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρ. Επιτροπισ ςτο Βελιγράδι (www.europa.rs). 
Μερικοί ςθμαντικοί ελλθνικοί όμιλοι είναι μζλθ και ςε άλλα μεικτά επιμελθτιρια, ευρωπαικϊν, 
αμερικανικϊν, αςιατικϊν ι ‘’βαλκανικϊν’’ ςυμφερόντων. Τζλοσ, ςτο πλαίςιο προςπάκειασ ανάπτυξθσ 
δθμοςίων ςχζςεων μιασ εταιρείασ, είναι χριςιμο τα ςτελζχθ τθσ να ςυμμετζχουν ςε κλαδικά 
επιχειρθματικά Φόρουμ, αλλά και ςε οριςμζνα άλλα  ςθμαντικισ εμβζλειασ (πχ Kopaonik Business 
Forum).Στο πλαίςιο του εφικτοφ να πραγματοποιοφνται και ανάλογεσ χορθγίεσ. 

9.  Λοιπζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ διαδικαςίασ πρόςβαςθσ ςτθν ςερβικι αγορά και ελλθνικζσ εμπειρίεσ 
τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ 

-Οι διαδικαςίεσ για τθν ειςαγωγι ενόσ νζου προϊόντοσ ςτα δίκτυα διανομισ είναι παραπλιςιεσ με 
αυτζσ που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα. Πμωσ το ςυνολικό κόςτοσ ειςόδου είναι χαμθλότερο ςτθ Σερβία, 
όπωσ και αυτό των προωκθτικϊν ενεργειϊν (πχ διαφιμιςθ, προςφορζσ, κουπόνια κλπ). Οι εταιρείεσ 
πρζπει να ερευνιςουν και να επιλζξουν το πλζον κατάλλθλο για αυτζσ, τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ 
τουσ, διαφθμιςτικό μζςον ςτθ Σερβία. 

-Επίςθσ, αν κάποιοι εξαγωγείσ ι επενδυτζσ ςκοπεφουν να αναηθτιςουν χρθματοδότθςθ από κάποια 
τράπεηα, κα πρζπει να προβοφν ςτθν ανάλογθ ζρευνα, λαμβάνοντασ φυςικά υπόψθ τουσ τθν 
παρουςία τθσ τράπεηασ Eurobank. Οι τεχνικζσ πωλιςεων περιλαμβάνουν ςτενι και ςυχνι επαφι με 
αγοραςτζσ, κίνθτρα,  εκπαιδευμζνουσ ςυνεργάτεσ και επικετικι προϊκθςθ του προϊόντοσ ςτθν 
αγορά.  

-Σε ότι αφορά το λιανεμπόριο όπωσ ςθμειϊκθκε οι μεγάλοι ‘’retailers’’ δεν κάνουν ειςαγωγζσ, παρά 
μόνο ςε φρζςκα προϊόντα. Ο λόγοσ είναι ότι ο διανομζασ αναλαμβάνει το κόςτοσ προϊκθςθσ και 
αποφεφγει το κόςτοσ φπαρξθσ ‘’stock’’ ϊςτε να ζχει τθν δυνατότθτα ρευςτότθτασ (cash flow). 

https://www.ekapija.com/en/tender
http://www.europa.rs/
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Υπενκυμίηεται ότι, θ ςυνεργαςία με κάποια από τισ προαναφερκείςεσ μεγάλεσ εταιρείεσ διανομισ (πχ 
Nelt κά), διαςφαλίηει πρόςβαςθ ςε πολυάρικμα καταςτιματα αλλά μειϊνει το κακαρό κζρδοσ. 

-Ππωσ προαναφζρκθκε, ο δυνθτικόσ εξαγωγζασ, ο οποίοσ επικυμεί να διειςδφςει ςτθ ςερβικι αγορά, 
πρζπει να προβεί ςε ζρευνα αγοράσ και να προβλζψει το κόςτοσ ειςαγωγισ. Ενδεικτικά αναφζρουμε 
ότι το κόςτοσ ειςαγωγισ ςε ζνα μεςαίο ‘’ςουπερ μάρκετ’’ κυμαίνεται  ανά κωδικό προϊόντοσ από 300 
ζωσ 500 ευρϊ. Το ίδιο κόςτοσ από τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ (Mercator , Delhaize κά) μπορεί να είναι 
πολλαπλάςιο. Το οδικό κόςτοσ μεταφοράσ από τθν Ακινα προσ τθ Σερβία κυμαίνεται μεταξφ 1400 
ευρϊ (ξθρό φορτίο) και 2000 εφρω (ψυγείο). Το αντίςτοιχο κόςτοσ αποςτολισ από τθ Θεςςαλονίκθ 
ανζρχεται ςε  1000-1500 ευρϊ. 

-Θ ςερβικι αγορά παρουςιάηει ιδιαιτερότθτεσ και ενίοτε χρειάηεται προςπάκεια ϊςτε να πειςτεί ο 
Σζρβοσ καταναλωτισ να αλλάξει διατροφικζσ ςυνικειεσ (πχ κατανάλωςθ ελαιολάδου αντί 
θλιζλαιου). 

-Σθμειϊνεται ότι μερικζσ μεγάλεσ ελλθνικζσ εταιρείεσ απζτυχαν ςτθν προςπάκεια ειςόδου των 
προιόντων τουσ ςτθ ςερβικι αγορά (πχ μπιςκότα, ςοκολάτεσ κτλ). Οι μθ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, θ 
λανκαςμζνθ επιλογι ειςαγωγζα/διανομζα ι θ ζλλειψθ προωκθτικϊν ενεργειϊν (κλπ), αποτζλεςαν 
τουσ κφριουσ λόγουσ τθσ αποτυχίασ. Επίςθσ, άλλθ αιτία ιταν οι  περιπτϊςεισ χοριγθςθσ ανεπαρκοφσ 
πίςτωςθσ από τουσ εξαγωγείσ προσ τουσ ειςαγωγείσ. 

-Σθμαντικι είναι θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τουσ διανομείσ  και οι προωκθτικζσ δράςεισ όπωσ, 
διαφιμιςθ (μζςω ‘’κλαςςικϊν’’τρόπων ι διαδικτφου), προςφορά κουπονιϊν και άλλα (ςε ςυνεργαςία 
πάντα με τον διανομζα).   

-Τα ςθμεία κλειδιά που οδθγοφν ςε ςυμφωνία με αντιπρόςωπο ι διανομζα είναι θ τιμι του 
προϊόντοσ και θ πίςτωςθ. Νομικά, ςτο ςερβικό λιανεμπόριο, θ πλθρωμι προσ προμθκευτζσ δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τισ 60 θμζρεσ. Σε πρακτικό επίπεδο το νομικό πλαίςιο υποκακίςταται από 
‘’φιλικζσ’’, διμερείσ ςυμφωνίεσ για πλθρωμζσ ςε 90 ι 120 θμζρεσ. Ρρομθκευτισ του οποίου ζχουν 
κακυςτεριςει οι πλθρωμζσ άνω του επιτρεπτοφ ορίου, μπορεί να ‘’μπλοκάρει’’ τουσ εταιρικοφσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του λιανεμπόρου και να τον καταςτιςει προςωρινά ανενεργό. Οι 
περιςςότεροι Σζρβοι αγοραςτζσ προτιμοφν να πλθρϊνουν τισ ειςαγωγζσ τουσ ςε μθνιαίεσ δόςεισ ι 
με προπλθρωμι που ‘’ςυνεπάγεται’’ ειδικι ζκπτωςθ ακόμθ και για προϊόντα χαμθλοφ κόςτουσ. 
Τζλοσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει για τθ διατιρθςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά το φψοσ των πωλιςεων 
ανά κωδικό και θ κερδοφορία του προιόντοσ για τον λιανζμπορο (ιδιαίτερα κατά το 4ο τρίμθνο του 
ζτουσ όταν ολοκλθρϊνεται  ο λογαριαςμόσ αποτελεςμάτων χριςεωσ). 

-Συνιςτάται όπωσ ο δυνθτικόσ εξαγωγζασ κατά τθν επίςκεψι του ςτθ Σερβία αφιερϊςει λιγότερο 
χρόνο ςε λιανζμπορουσ και περιςςότερο ςε επιλεγμζνεσ εταιρείεσ διανομισ (10-15), εφοδιαςμζνοσ 
με τιμοκατάλογο και δείγματα. 

-Ζχει παρατθρθκεί ότι οι παγιωμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ ειςαγωγζα και διανομζα λειτουργοφν 
αναςταλτικά ςτθν επιλογι νεο-αφιχκζντων προμθκευτϊν (εκ μζρουσ του διανομζα) εφόςον τα 
προϊόντα είναι ομοειδι. Για ευνόθτουσ λόγουσ, παρόμοια αντιμετϊπιςθ υφίςτανται οι νεο-
αφιχκζντεσ Ζλλθνεσ εξαγωγείσ, από προ πολλοφ εγκατεςτθμζνουσ ανταγωνιςτζσ ςυμπατριϊτεσ τουσ 
ςτθ Σερβικι αγορά. 

-Σθμειϊνουμε επίςθσ ότι για μόνιμθ παρουςία ενόσ προϊόντοσ ςτθ ςερβικι αγορά, θ ελλθνικι 
εξαγωγικι εταιρεία δεν κα πρζπει να αναμζνει ιδιαίτερο κζρδοσ κατά τα δφο τρία πρϊτα χρόνια. Θ 
ςερβικι αγορά κεωρείται μικρι μεν αλλά αποτελεί εφαλτιριο για τισ λοιπζσ αγορζσ των χωρϊν τθσ 
πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. 
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-Τζλοσ, οι Ζλλθνεσ οι οποίοι επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθ ςερβικι αγορά κα πρζπει να 
αποφεφγουν λάκθ του πρόςφατου παρελκόντοσ, όπωσ ςυμπεριφορζσ «αποικιακισ λογικισ». Ωσ 
γνωςτό, ο Σερβικόσ λαόσ, χαρακτθρίηεται από περιφανθ ιδιοςυγκραςία. Κατά ςυνζπεια  οι ξζνοι 
επιχειρθματίεσ κα ιταν χριςιμο να ακοφν και αυτοί τισ απόψεισ και προτάςεισ των Σζρβων 
επιχειρθματιϊν και όχι να προςπακοφν να επιβάλουν με κάποια υπεροψία τισ δικζσ τουσ. Το 
ηθτοφμενο είναι θ δθμιουργία, μεταξφ τουσ, κάποιασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, κεωροφμε χριςιμθ τθν ςφντομθ υπενκφμιςθ τθσ ελλθνικισ εμπειρίασ, ωσ προσ τθν 
προςζγγιςθ τθσ Σερβίασ κατά τθν τελευταία εικοςαετία, τόςο από τον ιδιωτικό όςο και από τον 
ελλθνικό δθμόςιο τομζα.  

Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του προ εικοςαετίασ πολζμου ςτθν τότε Γιουγκοςλαβία, οι Ζλλθνεσ 
επιχειρθματίεσ και το ελλθνικό κράτοσ ιςαν οι μόνοι  διεκνϊσ που προςζτρεξαν να επενδφςουν  ι να  
χορθγιςουν οικονομικι βοικεια ςτο νζο κράτοσ τθν Σερβία. Θ Ελλάδα εκείνθ τθν εποχι ιταν ο 
κυριότεροσ επενδυτισ ςτθ χϊρα αυτι, δθμιουργϊντασ τεράςτιεσ ελπίδεσ ςτον τότε νεόπτωχο ςερβικό 
λαό.  Κατά τα πρϊτα χρόνια πολλζσ εκατοντάδεσ ελλθνικϊν εταιρειϊν και επιχειρθματιϊν, διαφόρων 
κλάδων, μεγζκουσ, ενίοτε αμφιβόλου αξιοπιςτίασ, εμφανίςτθκαν και προςπάκθςαν να 
δραςτθριοποιθκοφν ςτθ Σερβικι αγορά, αντιμετωπίηοντάσ τθν ςαν ζνα ‘’Ελντοράντο’’ και 
επιδεικνφοντασ, ενίοτε, αποικιοκρατικι, ’’υπερφίαλθ ςυμπεριφορά νεόπλουτων (…) απζναντι ςε 
ανκρϊπουσ νεόπτωχουσ με καταπιεςμζνθ ψυχολογία’’ (βλ. ‘’Τα Βαλκάνια ςτθ ςκιά του χκζσ’’, Γ. Ε. 
Δουδοφμθσ, Βιβλ. Ν. Καραβία, Ακινα, 2018, ςελ. 114 και 146). Στθν ςυνζχεια οι περιςςότερεσ από 
αυτζσ αποχϊρθςαν ςχετικά ‘’άπρακτεσ’’. Ζκτοτε και μζχρι  τϊρα δραςτθριοποιοφνται ςτθν Σερβία 
100-250 μεγάλεσ ι μεςαίου μεγζκουσ ελλθνικζσ εταιρείεσ ι ςυνολικά περί τισ 1500 
(ςυμπεριλαμβανομζνων καταςτθμάτων κλπ).  

Συμπεραςματικά, οι ακόλουκεσ αρνθτικζσ εξελίξεισ φαίνεται να άλλαξαν τθν αρχικι κετικι εικόνα 
των Σζρβων απζναντί μασ: θ μθ εφαρμογι του ΕΣΟΑΒ όςον αφορά τα μεγάλα ζργα υποδομϊν 
(αναγγελκείςα ελλ. βοικεια φψουσ 250 εκατ. Ευρϊ-EΣΟΑΒ ι ‘’Hellenic Plan’’-ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 
του 2002/3 και δζκα χρόνια αργότερα άλλων 80 εκατ. από τα οποία τελικά δεν δόκθκαν περιςςότερα 
από 26 περίπου εκατ. δωρεάν-βλ.‘’Μια Peripeteia, Ταξίδι ςτον κόςμο’’, Βαςίλθ Ευμολπίδθ, Εκδ. Νζοσ 
Κφκλοσ Κωνςταντινοπολιτϊν, Ακινα, 2016, ςελ. 170-173), το προαναφερκζν κλείςιμο των Τραπεηϊν 
μασ ςτθν Σερβία κατόπιν αποφάςεων τθσ τότε ‘’Τρόικα’’ (επενδφςεισ χαρτοφυλακίου φψουσ άνω των 
2,5 δισ ευρϊ) ςυνοδευόμενο από τθν αποχϊρθςθ πολλϊν ελλθνικϊν εταιρειϊν- κάτι που τραυμάτθςε 
ιδιαίτερα τθν μζχρι τότε εικόνα τθσ χϊρασ μασ-, θ ανωτζρω ‘ςυμπεριφορά αρκετϊν νεοαφιχκζντων 
Ελλινων επιχειρθματιϊν, τα διεκνι αρνθτικά δθμοςιεφματα μεταξφ 2010-15 για τθν οικονομικι 
κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ κλπ. 

Mάλιςτα θ μθ εφαρμογι του ΕΣΟΑΒ για τα μεγάλα ζργα, δθμιοφργθςαν απογοιτευςθ και δυςπιςτία 
απζναντί μασ μζχρι του ςθμείου, ενίοτε, μερικά νεαρά ςτελζχθ τθσ Σερβικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να 
εκφράηονται απαξιωτικά για τουσ ‘’Ζλλθνεσ’’ κλπ (βλ.‘’Μια Peripeteia, Ταξίδι ςτον κόςμο’’, Βαςίλθ 
Ευμολπίδθ, οp. cit, ςελ. 174-175). Ταυτόχρονα πολλοί άλλοι ςοβαροί επενδυτζσ εγκαταςτάκθκαν ςτθ 
χϊρα δθμιουργϊντασ νζεσ επιχειρθματικζσ  εναλλακτικζσ για τουσ Σζρβουσ, όπωσ  Ιταλία, ΘΡΑ, 
Γαλλία, Αυςτρία, Κίνα, Γερμανία , Τςεχία, Τουρκία (που τθν αποκάλεςε το 2010, ο τότε Σζρβοσ 
Ρρόεδροσ, ‘’ςτρατθγικό ςφμμαχο’’ τθσ χϊρασ του) κλπ.  

Ζκτοτε πολλοί Σζρβοι επιχειρθματίεσ ςυνικιηαν να δείχνουν  ιδιαίτερο ενδιαφζρουν για τουσ 
ανωτζρω  ‘’νζουσ παίχτεσ’’ ςτθ χϊρα τουσ και να αντιμετωπίηουν τθν Ελλάδα περιςςότερο ωσ 
τουριςτικό προοριςμό. 
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Σε ςυνζχεια των προαναφερκζντων κα πρζπει, εισ το εξισ, να αποφευχκοφν τα προαναφερκζντα 
λάκθ του παρελκόντοσ. Κςωσ, οι ελλθνικοί επιχειρθματικοί φορείσ οφείλουν να επαναπροςεγγίςουν 
τουσ αντίςτοιχουσ ςερβικοφσ φορείσ, τουσ επιχειρθματίεσ τουσ, τουσ δθμοςιογράφουσ κλαδικοφ 
τφπου ι τουσ παραγωγοφσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν (κλπ) με περιςςότερο ενδιαφζρον, 
επαγγελματιςμό και κίνθτρα. Ρχ οι εκκεςιακοί μασ φορείσ να τουσ προςκαλοφν ςτισ κλαδικζσ 
εκκζςεισ τουσ, μετά από αντικειμενικι επιλογι τουσ ςε ςυνεργαςία και ευκφνθ του Γραφείου ΟΕΥ 
Βελιγραδίου, χωρίσ πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ (όπωσ προκακοριςμοφ μζςω διαδικτφου δϊδεκα 
ςυναντιςεων από κάκε ‘’hosted buyer’’). Ριςτεφουμε ότι παρόμοιοι όροι αποτελοφν αντικίνθτρο 
αφοφ κανείσ πραγματικόσ επιχειρθματίασ δεν διακζτει  τον απαιτοφμενο χρόνο και τθν υπομονι για 
τθν άςκθςθ αυτι.  Κάτι που ζχει αποδειχτεί ςτθ πράξθ από τα ζτθ 2006/7, με επιχειρθματίεσ –hosted 
buyers- προερχομζνων από άλλεσ χϊρεσ, όπωσ τα Θ.Α.Εμιράτα. Ζωσ τθν υιοκζτθςθ από 
επιχειρθματικοφσ φορείσ μασ τθσ ανωτζρω πρακτικισ, ςθμαντικοί   ’’ hosted buyers’’ του Ντουμπάι, 
επιλεγμζνοι από το εκεί ομϊνυμο Γραφείο Ο.Ε.Υ., ςυνικιηαν να επιςκζπτονται ελλθνικζσ κλαδικζσ 
εκκζςεισ,  και ςε μία μόνο θμζρα, πραγματοποιοφςαν πολλζσ και ςθμαντικζσ επιχειρθματικζσ 
ςυναντιςεισ πριν επιςτρζψουν ςτθν χϊρα τουσ. Πταν εφαρμόςτθκε θ πρακτικι των πολλϊν 
θλεκτρονικά προκακοριςμζνων ςυναντιςεων, οι επιςκζψεισ αυτζσ περιορίςτθκαν ι εκμθδενίςτθκαν. 

Ραρόλα τα λάκθ του παρελκόντοσ, μερικζσ νεϊτερεσ, επιτυχθμζνεσ προςπάκειζσ μασ, όπωσ προωκθτικζσ 
δράςεισ ελλθνικϊν επιχειρθματικϊν φορζων που πραγματοποιικθκαν μζςω του Γραφείου ΟΕΥ τθσ 
Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Βελιγράδι κατά τθν περίοδο 2018-2020, ζδωςαν πολλζσ ελπίδεσ για το μζλλον. 
Θ πλζον πρόςφατθ αφοροφςε τθν Επιχειρθματικι Αποςτολι και Φόρουμ του Εμπορικοφ & Βιομθχανικοφ 
Επιμελθτιριου Ακθνϊν (ΕΒΕΑ), ςε ςυνεργαςία με το Enterprise Greece και τον Σφνδεςμο Εξαγωγζων 
Βορείου Ελλάδασ (ΣΕΒΕ). Ταυτόχρονα ο Γεν. Γραμματζασ Διεκνϊν Οικ. Σχζςεων & Εξωςτρζφειασ του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν,  κ. Γρ. Δθμθτριάδθσ, που θγείτο τθσ Αποςτολισ, πραγματοποίθςε αρκετζσ 
διμερείσ ςυναντιςεισ με οικονομικοφσ υπουργοφσ, παράγοντεσ,  κακϊσ και εκπροςϊπουσ μεγάλων 
ελλθνικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Σερβία (Βελιγράδι, 4-6 Μαρτίου 2020). Οι εξαιρετικά 
ςτοχευμζνεσ ςυναντιςεισ των μελϊν τθσ επιχειρθματικισ απαςτολισ (περί τισ 200 b2b), θ ςυμμετοχι 
αξιόλογων ομιλθτϊν ςτο επιχειρθματικό Φόρουμ (πχ μελϊν τθσ Σερβικισ κυβζρνθςθσ κλπ) και θ μεγάλθ 
προςζλευςθ εντόπιων επιχειρθματικϊν παραγόντων, δείχνουν ότι ‘’ο πάγοσ αρχίηει να λιϊνει’’ και το 
ενδιαφζρον τουσ για επιχειρθματικζσ και οικονομικζσ ςχζςεισ με τθν Ελλάδα να αναπτερϊνεται. Τζλοσ 
κεωροφμε χριςιμο να αναφζρουμε ότι κατά τθν ςυντονιςμό των ανωτζρω επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων 
(b2b), εφαρμόςτθκε με πλιρθ επιτυχία θ πρακτικι πραγματοποίθςθσ αρκετϊν ςυναντιςεων ςτουσ χϊρουσ 
των ςερβικϊν επιχειριςεων, αντί ςτο ξενοδοχείο τθσ ελλθνικισ αποςτολισ. Ο τρόποσ αυτόσ εξαςφαλίηει 
κατά 100% τθν πραγματοποίθςθ των ςυναντιςεων και αποφεφγεται θ ςχετικι αβεβαιότθτα για τθν 
προςζλευςθ ι όχι των Σζρβων επιχειρθματιϊν. 
Τζλοσ, αξίηει να υπενκυμίςουμε ότι διάφορεσ τεχνοκρατικζσ αναλφςεισ, αξιολογοφν τθν Σερβία ωσ 
ςθμαντικι για τα ελλθνικά ςυμφζροντα αγορά και τθν  κατατάςουν μεταξφ των δζκα πζντε πρϊτων 
αγορϊν (βλ. ‘’Αξιολόγθςθ Διεκνϊν Αγορϊν’’, Υπουργείο Εξωτερικϊν, Β1 Δ/νςθ, Ακινα, Ιανουάριοσ 2019, 
228 ςελ.). Ασ το αποδείξουμε εμπράκτωσ. 
 

Για πολφ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν οικονομία και τθν αγορά τθσ ερβίασ , 
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα  www.agora.mfa.gr  

 
----------------------------    ------------    ---------------------------- 

http://www.agora.mfa.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ  1  

                       Ζργα Υποδομϊν 
Θ ςυνολικι αξία των ζργων υποδομισ ςτθ Σερβία που υλοποιοφνται ι βρίςκονται ςε φάςθ προετοιμαςίασ 
είναι 14,5 δις. Ευρϊ. Οι επενδφςεισ ςτον τομζα αυτό κα αποτελζςουν ςθμαντικι κινθτιρια δφναμθ για τθν  

(Ρανευρωπαϊκοί Διάδρομοι ) 

οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ςτο μζλλον. 

1. Ζργα που ζγιναν ι βρίςκονται ςε εξζλιξθ  

Τα τελευταία δφο χρόνια καταςκευάςτθκαν περιςςότερα από 150 χιλιόμετρα αυτοκινθτοδρόμων. Ολόκλθροσ 
ο οδικόσ τομζασ του πανευρωπαϊκοφ Διαδρόμου 10 από βορρά προσ νότο ζχει ολοκλθρωκεί και τεκεί ςε 
λειτουργία. 
Επίςθσ, ολοκλθρϊκθκε θ Γζφυρα Žeželj ςτο Novi Sad, ενϊ ξεκίνθςε θ χρθματοδότθςθ και θ καταςκευι του 
πρϊτου τραίνου υψθλισ ταχφτθτασ μεταξφ Βελιγραδίου και Βουδαπζςτθσ.  
Το 2019 ιταν ζνα ζτοσ καμπισ, κυρίωσ επειδι ολοκλθρϊκθκε το μεγαλφτερο ζργο υποδομισ ςτθ Σερβία τισ 
τελευταίεσ δεκαετίεσ - θ καταςκευι του Διαδρόμου 10. Ρρόκειται για το οδικό τμιμα Demir Kapija-Smokvica 
επί του εδάφουσ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, ζνα ζργο μικουσ 28,2 χλμ και ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
περίπου 230 εκατ. ευρϊ (218 εκατ. το καταςκευαςτικό κομμάτι), που καταςκευάςτθκε από τθν ελλθνικι 
εταιρεία ΑΚΤΩ και το οποίο δόκθκε ςε κυκλοφορία  τον Μάιο, ενϊ και ο ανατολικόσ τομζασ, που κα 
οδθγιςει ςτθ Βουλγαρία, ολοκλθρϊκθκε το φκινόπωρο.  
Επίςθσ, ολοκλθρϊκθκαν ςυνολικά 120 χιλιόμετρα αυτοκινθτοδρόμων ςτον διάδρομο 11, από το Surčin ζωσ το 
Čačak.  
Πςον αφορά τθν εναζρια κυκλοφορία, ο αερολιμζνασ Νίκολα Τζςλα ςτο Βελιγράδι ζχει τεκεί υπό 
παραχϊρθςθ ςτθ γαλλικι εταιρεία Vinci Airports, το αεροδρόμιο τθσ Niš εξυπθρζτθςε περιςςότερουσ από 
350.000 επιβάτεσ το 2018, ενϊ τον Ιοφνιο του 2019 ο αερολιμζνασ Morava κοντά ςτο Kraljevo άνοιξε για τισ 
μθ ςτρατιωτικζσ μεταφορζσ ωσ τρίτο διεκνζσ αεροδρόμιο ςτθ Σερβία.  
Σθμειϊνεται ότι θ Terna S.A, κυγατρικι του ελλθνικοφ ομίλου GEK Terna, υπζγραψε ςυμφωνία με τθν Vinci 
Airports, τον παραχωρθςιοφχο ςτο αεροδρόμιο Nikola Tesla του Βελιγραδίου. Τα ζργα περιλαμβάνουν τθν 
καταςκευι νζων εγκαταςτάςεων επιβατικϊν τερματικϊν ςυνολικισ επιφάνειασ 42.000 m2 και τθν 
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ανακαίνιςθ υφιςτάμενων τερματικϊν ςτακμϊν ςυνολικισ επιφάνειασ 15.000 m2. 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 262 εκατ. Ευρϊ και θ περίοδοσ καταςκευισ είναι πζντε 
ζτθ. 
 
 

 
Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι οι επενδφςεισ ςε υποδομζσ, μαηί με τισ μεταρρυκμίςεισ που 
ζχουν εφαρμοςτεί, αποτζλεςαν κφρια κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ του ΑΕΡ.  

 
2.Ζργα υπό προετοιμαςία 

Οι εργαςίεσ για το τμιμα Preljina-Požega, ςτον διάδρομο 11 προσ τθν κατεφκυνςθ του Μαυροβουνίου, ζχουν 
ιδθ ξεκινιςει όπωσ και οι εργαςίεσ για τον αυτοκινθτόδρομο Sremska Rača-Kuzmin, τον αυτοκινθτόδρομο 
Βελιγράδι-Σαράγεβο, κακϊσ και ςτον διάδρομο του Morava, από το Pojate ζωσ Preljina, που κα ςυνδζει τουσ 
διαδρόμουσ 10 και 11 και περίπου 500.000 άτομα ςτθν κεντρικι Σερβία. Εκτόσ αυτοφ, οι εργαςίεσ για τον 
αυτοκινθτόδρομο Ruma-Šabac-Loznica πρόκειται να ξεκινιςουν αυτό το ζτοσ, ενϊ το επόμενο ζτοσ κα 
ξεκινιςει το πρϊτο τμιμα του αυτοκινθτοδρόμου Niš-Merdare, από το Niš ζωσ το Pločnik. 
Στο Βελιγράδι ςυντελοφνται επίςθσ, ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ζργα υποδομισ από τθν καταςκευι ενόσ 
ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ ςτο Prokop και τθσ παρακάμψεωσ του ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των καταςκευαςτικϊν 
ζργων ςε πολλοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ. 
 Το μεγαλφτερο ζργο αυτϊν κα είναι το μετρό του Βελιγραδίου για το οποίο αναμζνεται να αποφαςιςκεί θ 
μορφι χρθματοδότθςθσ. Σθμειϊνεται ότι κατά τθν πρόςφατθ επίςκεψθ του ςτθ Σερβία ο Γάλλοσ Ρρόεδροσ κ. 
Μακρόν, επιβεβαίωςε το ενδιαφζρον τθσ Γαλλίασ και των εταιρειϊν τθσ για το ζργο του μετρό  Βελιγραδίου. 
Σφμφωνα με το ςχεδιαςμό του ζργου, το δίκτυο του μετρό τθσ πρωτεφουςασ τθσ Σερβίασ κα αποτελείται από 
δφο γραμμζσ - 22 km και 19,8 km αντίςτοιχα - και κα ενςωματϊνει επίςθσ τζςςερισ αςτικζσ ςιδθροδρομικζσ 
γραμμζσ. 

3.Νόμοι και πρόςφατεσ μεταρρυκμίςεισ 

  Σε ό,τι αφορά τθ νομοκεςία, ζχουν γίνει βιματα με τθν υιοκζτθςθ νόμων ςχετικϊν με τισ καταςκευζσ - νόμοσ 



Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου 48  

περί χωροταξίασ και καταςκευισ, νόμοσ περί νομιμοποίθςθσ και μετατροπισ χϊρων, τθν καταχϊρθςθ ςε 
κτθματολόγιο και τον νόμο για τα δομικά υλικά. Μετά τθν ρφκμιςθ τθσ θλεκτρονικισ   αδειοδότθςθσ, θ 
μεταρρφκμιςθ του κτθματολογίου αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ αλλαγι για τουσ πολίτεσ, αλλά και μία από τισ 
ςθμαντικότερεσ μεταρρυκμίςεισ για τθν βελτίωςθ του ςυνολικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Από πζρυςι, 
οι πολίτεσ δεν χρειάηεται πλζον να επιςκζπτονται πζντε διαφορετικά γραφεία για να δθλϊςουν τθν περιουςία 
τουσ, αλλά μποροφν να το κάνουν ςε ζνα μζροσ, ςε ςυμβολαιογραφικό γραφείο. Το επόμενο βιμα είναι το 
Κτθματολόγιο να παρζχει ςτουσ πολίτεσ αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ όταν πρόκειται για ζκδοςθ οικοδομικϊν 
αδειϊν. Μζχρι το τζλοσ του 2020, θ Σερβία κα ζχει ζνα θλεκτρονικό κτθματολόγιο. 

4. Πρόςφατεσ υμφωνίεσ   Θ ςερβικι Κυβζρνθςθ υπζγραψε  προςφάτωσ εμπορικι ςυμφωνία με τθν κινεηικι 
εταιρεία CCCC για το ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ ζργων καταςκευισ του τμιματοσ New Belgrade-Surcin. Θ 
ςφμβαςθ υπογράφθκε παρουςία του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ Αλεξάνταρ Βοφτςιτσ, ςτισ 18 
Αυγοφςτου 2019.  Επίςθσ, ςτισ 15 Οκτωβρίου κα ανοίξει ο ανατολικόσ βραχίονασ του Διαδρόμου 10, από Νισ ςτο 
Gradina. Σθμειϊνουμε επίςθσ ότι θ αμερικανο-τουρκικι κοινοπραξία Bechtel-Enka υπιρξε ο μοναδικόσ υποψιφιοσ 
για το ζργο καταςκευισ του λεγόμενου “Διαδρόμου Μοράβα”, όπωσ ανακοινϊκθκε από το Υπουργείο 
Μεταφορϊν και Υποδομϊν τθσ Σερβίασ, εν μζςω διαμαρτυριϊν από τθν αντιπολίτευςθ. Ειδικότερα, το Υπουργείο 
διλωςε: ότι αμζςωσ μόλισ θ αρμόδια Επιτροπι ελζγξει τθν προςφορά τθσ Bechtel-Enka και διαπιςτϊςει εάν 
πλθροφνται τα απαιτοφμενα κριτιρια, κα υποβάλει ςχετικι ζκκεςθ προσ ςερβικι κυβζρνθςθ, θ οποία και κα 
αποφαςίςει τελικά για τθν καταςκευι του “Διαδρόμου Μοράβα” (Αυτοκινθτόδρομοσ E-761 από το Pojate ζωσ το 
Preljina). Δυνάμει Μνθμονίου Κατανόθςθσ και Συνεργαςίασ, το οποίο υπεγράφθ τον Οκτϊβριο του 2018, θ δαπάνθ 
για τθν καταςκευι του “Διαδρόμου Μοράβα” κακορίςτθκε ςτο φψοσ των 800 εκατομμυρίων ευρϊ. Θ Επιτροπι θ 
οποία κα αποφαςίςει για τθν προςφορά αποτελείται από τθν Υπουργό Μεταφορϊν και Υποδομϊν, κ. Ηόρανα 
Μιχαΐλοβιτσ, τον Υπουργό Οικονομικϊν κ. Σίνιςα Μάλι, μζλθ του γραφείου τθσ Ρρωκυπουργοφ και του Ρροζδρου 
τθσ Σερβίασ, τθ Νομικό Σφμβουλο του Κράτουσ, τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν Αςφαλείασ κακϊσ 
και τουσ Διευκφνοντεσ Συμβοφλουσ των δθμόςιων εταιρειϊν οδοποιίασ. Θ Κυβζρνθςθ μάλιςτα ζχει προχωριςει 
ςτθ κζςπιςθ νόμου, ο οποίοσ ορίηει το ειδικό δθμόςιο ςυμφζρον και τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθν 
καταςκευι του αυτοκινθτόδρομου Ε-761, αναφζροντασ ότι ο νόμοσ αυτόσ ψθφίςτθκε για λόγουσ επιτάχυνςθσ των 
απαλλοτριϊςεων 

 

ΡΑΑΣΤΘΜΑ 2  

 Δυνατότθτεσ Χρθματοδότθςθσ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ, των υποδομϊν και τθσ βιομθχανίασ 

Υπάρχουν ποικίλεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ κακϊσ και φορείσ που ςυνδζονται με τα ςχεδιαηόμενα ζργα 
ςτθ Σερβία. 
Συνοπτικά αναφζρουμε ότι ζργα υποδομϊν , ενεργείασ, βιομθχανίασ κα εκπονοφνται κυρίωσ από:  

1. Τθ Σερβικι Κυβζρνθςθ και τα ςυναρμόδια Υπουργεία ι φορείσ (τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 

περιφερειακό επίπεδο) 

2. Τθν ΕΕ μζςω διαφόρων κοινοτικϊν προγραμμάτων και χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

3. Το Ρρόγραμμα των Θν. Εκνϊν για τθν Ανάπτυξθ (UNDP). 

4. Τθν Ραγκόςμια Τράπεηα (World Bank). 

5. Τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (EIB). 

6. Τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (EBRD). 

7. Λοιποφσ οργανιςμοφσ διμεροφσ αναπτυξιακισ βοικειασ, όπωσ θ USAID, θ Γερμανικι Τράπεηα 

Εξωτερικισ Βοικειασ κα. 
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Τα ζργα δθμοςίων υποδομϊν, ςυνικωσ, αυτό-χρθματοδοτοφνται  ι χρθματοδοτοφνται μζςω δανείου που 
λαμβάνεται από διεκνι χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, θ 
Ραγκόςμια Τράπεηα και θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ κ.α. 
Υπάρχει επίςθσ ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ, θ πρακτικι ιδιωτικϊν επενδφςεων ςε ζργα δθμόςιασ υποδομισ, 
κυρίωσ μζςω ςυμπράξεων δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με ξζνουσ επενδυτζσ. 
Κατά γενικό κανόνα οι ‘’κλαςικζσ’’ μορφζσ χρθματοδότθςθσ ζργων εφαρμόηονται ςτα τοπικά όςο και 
διεκνοφσ χρθματοδότθςθσ ζργα. Για παράδειγμα, ζνα δάνειο που χρθςιμοποιείται για τθ χρθματοδότθςθ 
ενόσ ζργου αποπλθρϊνεται από τα ζςοδα που προζρχονται από το ίδιο ζργο ενϊ τα περιουςιακά ςτοιχεία, τα 
δικαιϊματα και οι τόκοι του ζργου διατθροφνται ωσ δευτερεφουςα αςφάλεια ι εγγφθςθ. 

Άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ θ ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ13 (intermediate funding) και οι εκδόςεισ 
ομολόγων, ςπανίηουν τόςο  ςτον δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Πςον αφορά τθ χρθματοδότθςθ διεκνϊν ζργων, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ αυτϊν και 
τοπικϊν ζργων. Συνικωσ, μια ξζνθ τράπεηα παρζχει ζνα δάνειο ςε ζναν δανειολιπτθ μζςω τθσ τοπικισ 
κυγατρικισ τθσ τράπεηασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχουν εξαγγελκεί τα εξισ κοινοτικά προγράμματα ςε ό,τι αφορά τουσ τομείσ Ενζργειασ και 
Μεταφορϊν: (Πίνακασ 1)  
 
Α. Ενζργεια- Σομείσ / Ζργα : 
- Ενεργειακι απόδοςθ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ-  
(i) Δθμιουργία και ενίςχυςθ των ικανοτιτων των φορζων αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ για τθν εφαρμογι 
των οδθγιϊν ςχετικά με τθν ενεργειακι ςιμανςθ και το οικολογικό ςχεδιαςμό: €1.499.950. 
 (ii) Ρεριφερειακό πρόγραμμα ενεργειακισ απόδοςθσ για τα Δυτικά Βαλκάνια (REEP +): 31.078.000 ευρϊ. 
- Ρρόγραμμα Συνδεςιμότθτασ (Connectivity Agenda), Διαβαλκανικόσ Διάδρομοσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ: 
(i) Τμιμα δικτφου ςτθ Σερβία     (Kragujevac-Kraljevo): €6.600.000.  
(ii) Ρροετοιμαςία τεχνικισ τεκμθρίωςθσ 400kV OHL Bajina Basta-Pljevlja-Visegrad: €1.100.000. 
 (iii) Καταςκευι αγωγοφ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου Σερβίασ-Βουλγαρίασ €49.600.000. 
Θ “Agenda” Συνδεςιμότθτασ περιλαμβάνει, επίςθσ:  
1. Διαςυνδετιριο φυςικοφ αερίου αγωγοφ Σερβίασ- Βουλγαρίασ, ςυνολικισ επζνδυςθσ 85.5 εκατ. 
ευρϊ εκ των οποίων τα 49.6 εκατ. είναι επιχορθγοφμενα από τθσ ΕΕ. 
2. Δια-βαλκανικό θλεκτρικό Διάδρομο (αϋ φάςθ) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα εξισ τμιματα:  Τμιμα 
1: Διπλοφ κυκλϊματοσ διαςφνδεςθσ 400 kV μεταξφ Σερβίασ και ουμανίασ. - Τμιμα 2: εναζρια γραμμι 400 kV 
PS Kragujevac -PS Kraljevo 3, με αφξθςθ του επιπζδου τάςθσ ςτα 400kV. - Τμιμα 3: Διπλι κυκλικι γραμμι 400 
kV εναζριασ ιςχφοσ PS Obrenovac - PS Bajina Bašta, αφξθςθ τθσ τάςθσ ςτα 400kV. - Τμιμα 4: Διπλι ςφνδεςθ 
διαςφνδεςθσ 400 kV μεταξφ Σερβίασ, Μαυροβουνίου και Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ. 
- Αςφάλεια εφοδιαςμοφ / Ενεργειακι ςχεδίαςθ: Διαχείριςθ αποκεμάτων ενεργειακϊν προϊόντων : 907.695 
ευρϊ. 
-Ρεριβαλλοντικι ρφπανςθ / μετριαςμόσ του κινδφνου: Ρακζτο πλθμμυρϊν: 
(i) Ρρομικεια υποςτακμϊν κινθτϊν μεταςχθματιςτϊν, ςφςτθμα ETS SCADA και επίβλεψθ: € 8.940.766. (ii) 
Καταςκευι και κζςθ ςε λειτουργία του ςτακμοφ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτθν TPP Kostolac B: € 8,000,000. 
Β. Μεταφορζσ- Πολιτικι μεταφορών και Διευρωπαϊκά δίκτυα. 
Θ “Agenda” Συνδεςιμότθτασ για τισ Μεταφορζσ περιλαμβάνει: 1.Μζτρα μεταρρφκμιςθσ ςε περιφερειακό και 
εκνικό επίπεδο.2. Επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ προτεραιότθτασ 
Το βαςικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορϊν (ΔΕΔ-Μ) κα τεκεί ςε εφαρμογι το αργότερο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 
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 Θ ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ είναι μια υβριδικι μορφι χρθματοδότθςθσ κεφαλαίου που ςυνδυάηει ςτοιχεία τόςο ιδίων κεφαλαίων όςο και χρζουσ. Μζςω αυτισ 

εταιρείεσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά ομολόγων υψθλισ απόδοςθσ, μποροφν να εξαςφαλίςουν επιπλζον κεφάλαιο, φψουσ μεγαλφτερου από αυτό που 
είναι πρόκυμοι οι παραδοςιακοί δανειςτζσ να τουσ εξαςφαλίςουν. 
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2030. Το εκτεταμζνο δίκτυο ΔΕΔ-Μ κα τεκεί ςε εφαρμογι το αργότερο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2050. 
Τα Μζτρα μεταρρφκμιςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνουν:  

- Εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ για τθ ςιδθροδρομικι μεταρρφκμιςθ. 
- Βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ (με ςτόχο τθ μείωςθ των κανάτων κατά 20% ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ 

2014). 
- Διευκόλυνςθ Εμπορίου και Μεταφορϊν.  
- Ευφυζσ ςφςτθμα μεταφορϊν (ITS). 
- Κακιζρωςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ που να εξαςφαλίηει ότι δεν κα υπάρχει τμιμα ςε κακι / 

πολφ κακι κατάςταςθ μζχρι το 2020. 
Τα Μζτρα μεταρρφκμιςθσ ςε εκνικό επίπεδο αφοροφν  ςτισ αποτελεςματικζσ ςυμφωνίεσ διζλευςθσ ςυνόρων. 
Οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ περιλαμβάνουν τόςο κοινοτικά κονδφλια όςο και ποςά από τον κρατικό 
προχπολογιςμό. Τα κοινοτικά κονδφλια αφοροφν ςε 1 δισ. ευρϊ επιχορθγιςεισ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2014-
2020 μζςω : (i) Μζςο προενταξιακισ βοικειασ.(ii) Ρλαίςιο επενδφςεων των Δυτικϊν Βαλκανίων (WBIF) (μζχρι 
50% των κονδυλίων για επενδφςεισ ςε ςιδθροδρομικζσ και εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ). (iii) Μθχανιςμόσ 
«Συνδζοντασ τθν Ευρϊπθ» (CEF). (iv) Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ). (v) Διεκνι χρθματοπιςτωτικά 
ιδρφματα (IFI). 
 
Τα ζργα προτεραιότθτασ περιλαμβάνουν: 
Τα ζργα υποδομισ που χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ ςτθ Σερβία (ειδικά για τουσ τομείσ των μεταφορϊν και 
τθσ ενζργειασ) χρθματοδοτοφνται πρωτίςτωσ μζςω του WBIF (Western Balkans Investment Framework  - 
περιφερειακι χρθματοδότθςθ IPA). 
Ο ιςτότοποσ WBIF https://www.wbif.eu είναι πολφ ενθμερωτικόσ και θ κφρια πθγι ενθμζρωςθσ για ζργα που 
προετοιμάηονται (ςυμπεριλαμβανομζνων των κορυφαίων IFI).  
(ι) Για τον τομζα των μεταφορών και τθσ ενζργειασ, ςτθ διεφκυνςθ https://www.wbif.eu/wbif-projects  και 
αφοφ επιλεχκεί ωσ χϊρα θ Σερβία και τα υπό  "προετοιμαςία" ζργα, παρζχεται επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ 
για όλα τα ανωτζρω. (δείτε Πίνακα 2 ςυνθμμζνο). 
(ιι) Πςον αφορά τον τομζα περιβάλλοντοσ, αυτόσ χρθματοδοτείται, κυρίωσ, μζςω του εκνικοφ φακζλου IPA 
και, όςον αφορά τα ζργα υποδομισ, αυτά περιλαμβάνουν, ςυνικωσ, τθ χρθματοδότθςθ μονάδων 
επεξεργαςίασ λυμάτων (WWTP).  
Ρρογραμματιςμζνα ζργα, αλλά που δεν ζχουν ακόμθ υποβλθκεί ςε προςφορά: 
- Σφμφωνα με το IPA2017: Nis WWTP (περίπου 51 εκατ. €). 
- Στο πλαίςιο του IPA2018: Brus-Blace WWTP (περίπου 10-11 εκατομμφρια €) & Kraljevo WWTP (περίπου 17 
εκατομμφρια ευρϊ) 
Οι τρεισ μονάδεσ βρίςκονται ακόμθ υπό προετοιμαςία (under preparation)  και πικανότατα κα υποβλθκοφν 
ςε δθμοπραςία το 2021. Αναμζνεται να προγραμματιςτοφν περιςςότερα WWTP (και επίςθσ δυνθτικά 
εργοςτάςια διαχείριςθσ αποβλιτων) ςτο μζλλον, πικανότατα ςτα IPA2020 ι IPA2021. 
(ιιι) τον ενεργειακό τομζα, το μεγάλο εμβλθματικό ζργο είναι θ καταςκευι τθσ διαςφνδεςθσ φυςικοφ 
αερίου μεταξφ Σερβίασ και Βουλγαρίασ για ςυνολικι αξία περίπου 74,6 εκατ. € (εκ των οποίων ςχεδόν 50 
εκατ. € είναι επιχοριγθςθ τθσ ΕΕ). Το αρχικό ςχζδιο ιταν να υποβλθκοφν προςφορζσ εφζτοσ. Κςωσ όμωσ, θ 
διαδικαςία αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ζτουσ 2021 λόγω ηθτθμάτων που ςχετίηονται με το COVID-19 
και  τθσ ςυναφισ χρθματοδότθςθσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/wbif-projects
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             Πίνακασ 1.  
 
 
 
 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 

Πίνακασ 2. Ζργα για Ενζργεια- Μεταφορζσ –ερβία (πθγι ΕΕ-WBIF) 
 

Ζργο Χϊρα                 Τίτλοσ Ζργου Κλάδοσ  Κατάςταςθ 

PRJ-SRB-ENE-
002 

Σερβία 
Project of Energy Community Interest: 
Serbia (Nis) - Bulgaria Gas Interconnector  

Ενζργεια Ρροετοιμαςία 

Ονομαςία Σρζχουςα κατάςταςθ Χρθματοδότθςθ 

Stalac - Djunis ςιδθροδρομικι γραμμι 
Belgrade-Nis (18χλμ) 

Τεχνικι τεκμθρίωςθ υπό 
εξζταςθ 

180 εκατ. Ευρϊ 
Ρροετοιμαςία (preparation) 
χρθματοδότθςθσ από τθν ΕΕ 

Θ ςιδθροδρομικι γραμμι Velika Plana-
Nis (108χλμ.) 
τμιμα τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 
Belgrade-Nis  

υπό προετοιμαςία(under 
preparation) 

600 εκατ. ευρϊ 
Ρροετοιμαςία χρθματοδότθςθσ από 
τθν ΕΕ 

Stalac-Kraljevo-Rudnica (μικοσ 149 
χλμ.) 

Υπό  προετοιμαςία.  Ρερίπου € 201εκ 
Ρροετοιμαςία χρθματοδότθςθσ από 
τθν ΕΕ 

Nis-Dimitovgrad (104 χλμ Τα ζργα κα ζπρεπε να 
αρχίςουν, αλλά 
κακυςτζρθςαν 

268 εκατομμφρια ευρϊ 
Θ ΕΕ παρείχε χρθματοδότθςθ για 
ζργα προετοιμαςίασ και 
επενδφςεων. 

Nis - Brestovac (23 χλμ.)  Ζργα που αναμζνεται να 
ξεκινιςουν το 2020 

€ 59 εκατομμφρια 
Θ ΕΕ παρείχε χρθματοδότθςθ για 
ζργα προετοιμαςίασ και 
επενδφςεων 

Brestovac-Ρρεςζβο-Βόρεια με τθ Β. 
Μακεδονία (88χλμ.)  

Ρροετοιμαςία Ρερίπου € 182εκ 
Ρροετοιμαςία χρθματοδότθςθσ από 
τθν ΕΕ 

Belgrade – Šid ςφνορα με τθν Κροατία 
(120χλμ.) 

Υπό προετοιμαςία (under 
preparation) 

Ρερίπου € 288  
Ρροετοιμαςία χρθματοδότθςθσ από 
τθν ΕΕ 
 

Pancevo – Vrsac   
 

Δεν είναι διακζςιμα 
 

Δεν ζχουν αποφαςιςκεί 
 

Αυτοκινθτόδρομοσ E-80, από το Nis 
ςτο Merdare (Κοςςυφοπζδιο)   
 

Υπό  προετοιμαςία 
 

480 εκατ. Ευρϊ 
Θ ΕΕ χοριγθςε κεφάλαια φψουσ 40 
εκατ. EUR για επενδφςεισ του 
τμιματοσ Nis - Plocnik, ενϊ θ ΕΤΕπ 
και θ ΕΤΑΑ παρείχαν δάνεια φψουσ 
180 εκατ. Ευρϊ 

Αποκατάςταςθ του υδροφράκτθ 
Djerdap 1  
 

Εργαςίεσ ςε εξζλιξθ € 28εκ 
Θ ΕΕ χρθματοδοτεί επενδυτικά ζργα 
(CEF + ΕΤΕπ) 

Βυκοκόρθςθ (Immersion) και 
υδροτεχνικά ζργα ςτθ ςυμβολι του 
ποταμοφ Sava ςτον ποταμό Drina  

Υπό προετοιμαςία Ρερίπου. € 204 εκατ 
Θ ΕΕ παρζχει χρθματοδότθςθ για 
προετοιμαςία μζςω τθσ 
πρωτοβουλίασ για τθν οικονομικι 
ανκεκτικότθτα (ERI) και του δανείου 
για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων 

Στακμοί VTS (Υπθρεςίεσ Κυκλοφορίασ 
Σκαφϊν) και υδρομετεωρολογικοί 
ςτακμοί ςτον ποταμό Δοφναβθ  

Υπό προετοιμαςία 

Απομάκρυνςθ των βυκιςμζνων 
ςκαφϊν από το Δ.Ραγκόςμιο πόλεμο 
από τον ποταμό Δοφναβθ (Prahovo)  

Υπό προετοιμαςία 

Καταςκευι του νζου λιμανιοφ του 
Βελιγραδίου  

Υπό προετοιμαςία 

Καταςκευι λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 
του Smederevo 

Ζγινε δθμοπραςία ζργου 

https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-002
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-002
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PRJ-SRB-ENE-
006 

Σερβία Trans-Balkan Electricity Corridor: 400 kV 
Overhead Line Bajina Basta - Kraljevo  

Ενζργεια Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-ENE-
007 

Σερβία Trans-Balkan Electricity Corridor: 
Obrenovac – Bajina Bašta Grid Section in 
Serbia  

Ενζργεια Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-ENE-
015 

Σερβία North CSE Corridor: New 400/110 kV 
2x300 MVA Belgrade West Substation and 
OHL 400 kV Serbia – Romania  

Ενζργεια Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-ENE-
017 

Σερβία Energy Efficiency Renovation Programme 
of Central Government Buildings - 
EERPCGB  

Ενζργεια Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-TRA-
001 

Σερβία 

Orient/East-Med Corridor: Serbia - North 
Macedonia CX Rail Interconnection, Nis - 
Presevo - Border Between the Two States 
Section  

Μεταφορζσ Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-TRA-
009 

Σερβία Orient/East-Med (CX) Corridor: 
Reconstruction and Modernisation of 
Belgrade – Nis Railway Line, Stalac – 
Djunis Section  

 
Μεταφορζσ 

Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-TRA-
010 

Σερβία Orient/East-Med Corridor (Road R7): 
Construction of Nis - Merdare Highway  

Μεταφορζσ Ρροετοιμαςία 
Ρροςφορϊν 

PRJ-SRB-TRA-
011 

Σερβία Orient/East-Med Corridor (R10) 
Reconstruction and modernisation 
section Stalac-Krajlevo-Rudnica  

Μεταφορζσ 
Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-TRA-
013 

Σερβία Orient/East-Med Corridor: Serbia - 
Bulgaria CXc Rail Interconnection, Nis - 
Dimitrovgrad - Border with Bulgaria 
Section  

Μεταφορζσ 
Ρροετοιμαςία 
Ρροςφορϊν 

PRJ-SRB-TRA-
031 

Σερβία 
Rhine-Danube Corridor: Belgrade Port  

Μεταφορζσ Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-TRA-
033 

Σερβία Mediterranean Corridor: Serbia – Croatia 
CX Rail Interconnection, Stara Pazova – 
Sid and Indjija – Golubinci Sections  

Μεταφορζσ Ρροετοιμαςία 

PRJ-SRB-TRA-
039 

Σερβία Orient/East-Med Corridor: Belgrade 
Marshalling Yard – Ostruznica – Batajnica 
Railway Line  

Μεταφορζσ Ρροετοιμαςία 

 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-006
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-006
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-007
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-007
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-007
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-015
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-015
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-015
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-017
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-017
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-017
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-010
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-010
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-011
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-011
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-011
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-031
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-033
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-033
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-033
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-039
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-039
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-039
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ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

1. Ελλθνικζσ Αρχζσ 

Ελλθνικι Ρρεςβεία    Τθλ: +381-11-3226523, 3331900   gremb.bel@mfa.gr  
Ρροξενικό Γραφείο   Τθλ: +381-11-3341507, 3331906   grcon.bel@mfa.gr  
Γραφείο Ο.Ε.Υ.    Τθλ: +381-11-3231577, 3222338                 ecocom-belgrade@mfa.gr  
Γραφείο ΑΚ.ΑΜ.    Τθλ: +381-11-3034698    greekembda@eunet.rs  
Γραφείο Τφπου & Επικοινωνίασ                                                                                          pdo.bel@mfa.gr  

2. Σερβικζσ Αρχζσ 

Σερβικι κυβζρνθςθ   τθλ : +381 11 3614-621 
Γραφείο τθσ πρωκυπουργοφ Άννα Μπρνάμπιτσ, Βελιγράδι, Nemanjina 11, 
τθλ / φαξ: +381 11 3620-115, predsednikvlade@gov.rs  
Γραφείο Αναπλθρωτι Ρρωκυπουργοφ και Υπουργοφ Εξωτερικϊν Κβιτςα Ντάτςιτσ 
Nemanjina 11,τθλ / φαξ: +381 11 3617-586, www.msp.gov.rs  , press@mfa.gov.rs  
Υπουργόσ Εςωτερικϊν Νεμπόϊςα Στεφάνοβιτσ 
Bulevar Mihajla Pupina 2,τθλ: +381 11 306-2000 εςωτ. 2601, www.mup.gov.rs , info@mup.gov.rs  
Υπουργόσ Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν αςίμ Λιάιτσ 
Bulevar Mihajla Pupina 2,τθλ: +381 11 3113-432; φαξ: +381 11 3114-650 
 potpredsednik@mtt.gov.rs , www.mtt.gov.rs  
Υπουργόσ Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Υποδομϊν Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ, 
Nemanjina 11,τθλ / φαξ: +381 11 3619-833, kabinet@mgsi.gov.rs , www.mgsi.gov.rs   
Γραφείο Σχζςεων με Μζςα Ενθμζρωςθσ, Nemanjina 11 / Bulevar Mihajla Pupina 2, www.kzsm.gov.rs , kontakt@gov.rs  
Τμιμα Διαδικτφου, Bulevar Mihajla Pupina 2, τθλ: +381 11 3139-977, +381 11 3139-988, +381 11 3139-986, +381 
113014-213, φαξ: +381 11 3139-985, www.kzsm.gov.rs , 
www.srbija.gov.rs , office@srbija.gov.rs  
Γραφείο Τφπου, Nemanjina 11,τθλ: +381 11 3617-709, +381 11 3617-710, +381 11 3617-730 
φαξ: +381 11 3617-697, +381 11 3617-706, www.kzsm.gov.rs , press@gov.rs   
Υπουργεία τθσ Σερβίασ 
Υπουργείο Εξωτερικϊν 
Βελιγράδι, Kneza Milosa 24-26, τθλ: +381 11 306-8000, +381 11 3616-333; φαξ: +381 11 3618-366 
www.mfa.gov.rs , msp@mfa.rs   
Υπουργείο Εςωτερικϊν 
Βελιγράδι, Bulevar Mihajla Pupina 2, τθλ: +381 11 306-2000 εςωτ. 2601, www.mup.gov.rs ,  info@mup.gov.rs  
Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν 
Βελιγράδι, Bulevar Mihajla Pupina 2, τθλ: +381 11 3113-432; φαξ: +381 11 3114-650, www.mtt.gov.rs ,  
kabinet@mtt.gov.rs  
Υπουργείο Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Υποδομϊν 
Βελιγράδι, Nemanjina 22–26, τθλ: +381 11 3614-652; φαξ: +381 11 3616- 521,www.mgsi.gov.rs , kabinet@mgsi.gov.rs  
Υπουργείο Οικονομικϊν 
Βελιγράδι, Kneza Milosa 20, τθλ: +381 11 3613-245; +381 11 3642-600,www.mfin.gov.rs ,  press@mfin.gov.rs  
Υπουργείο Οικονομίασ 
Βελιγράδι, Kneza Milosa 20, τθλ: +381 11 3642-600; φαξ: +381 11 3642-705,www.privreda.gov.rs,  
press@privreda.gov.rs  
Υπουργείο Γεωργίασ, Δαςϊν και Διαχείριςθσ Υδάτων 
Βελιγράδι, Nemanjina 22-26, τθλ: +381 11 260-79-60, +381 11 3612-197; φαξ: +381 11 260-79-61 
www.minpolj.gov.rs , office@minpolj.gov.rs  
Υπουργείο Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ 
Βελιγράδι, Omladinskih brigada 1, τθλ: +381 11 3131-357; φαξ: +381 11 3131-394 
www.ekologija.gov.rs , info@eko.minpolj.gov.rs  
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Υπουργείο Ορυχείων και Ενζργειασ 
Βελιγράδι, Nemanjina 22-26, τθλ: +381 11 3604-403; φαξ: +381 11 3616-603 
www.mre.gov.rs , kabinet@mrе.gov.rs  
Υπουργείο Δικαιοςφνθσ  
Βελιγράδι, Nemanjina 22–26, τθλ / φαξ: +381 11 785-8000 
www.mpravde.gov.rs ,  kontakt@mpravde.gov.rs  
Υπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Βελιγράδι, Bircaninova 6,τθλ: +381 11 362-0146; +381 11 361-3654 
www.mduls.gov.rs , jparezanovic@gov.rs  
Υπουργείο Άμυνασ 
Βελιγράδι, Bircaninova 5,τθλ: +381 11 3006-311; φαξ: +381 11 3006-062, www.mod.gov.rs  , info@mod.gov.rs  
Υπουργείο Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ 
34, Βελιγράδι, Nemanjina, τθλ: +381 11 3061-100, +381 11 3061-102, +381 11 3061-103; faks: +381 11 3061-110 
www.mei.gov.rs , office@mei.gov.rs  
Υπουργείο Ραιδείασ, Επιςτθμϊν και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ 
Βελιγράδι, Nemanjina 22–26, τθλ: +381 11 3616-489; φαξ: +381 11 3616-491 
www.mpn.gov.rs , kabinet@mpn.gov.rs  
Υπουργείο Υγείασ 
Βελιγράδι, Nemanjina 22–26,τθλ: +381 11 3616-251, +381 11 3614-890; φαξ: +381 11 2656-548 
www.zdravlje.gov.rs , kabinet@zdravlje.gov.rs  
Υπουργείο Εργαςίασ, Απαςχόλθςθσ, Βετεράνων και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
Βελιγράδι, Nemanjina 22-26,τθλ: +381 11 3038-661 
www.minrzs.gov.rs , press@minrzs.gov.rs  
Υπουργείο Νεότθτασ και Ακλθτιςμοφ 
Βελιγράδι, Bulevar Mihajla Pupina 2 
τθλ: +381 11 3130-912, +381 11 3117-099; φαξ: +381 11 3130-915 
www.mos.gov.rs ,  sekretarijat.mos@mos.gov.rs  
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Μζςων Ενθμζρωςθσ 
Βελιγράδι, Vlajkoviceva 3,τθλ / φαξ: +381 11 3398-172, +381 11 3398-811 
www.kultura.gov.rs , kabinet@kultura.gov.rs  
 

3. Εμπορικά & Βιομθχανικά Επιμελθτιρια 

Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  
Σερβίασ          Tθλ. +381-11-3300900         info@pks.rs 
Εμπορικό Επιμελθτιριο Βοϊβοντίνασ       Τθλ: +381-21-4803709         info@pkv.rs 
Οικονομικό Επιμελθτιριο Βελιγραδίου       Τθλ: +381-11-2641355, 2643344, 2643899        mmj@kombeg.org.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Νόβι 
Σαντ          Τθλ: +381-21-4802088                            office@rpkns.com 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Νισ       Τθλ: +381-18-510999, 255668, 255391           rpknis@rpknis.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Ηρζνιανιν Τθλ: +381-23-562979, 535890    rpkomora-zr@beotel.rs 
                                                                                                                                                                 zrenjanin@komora.net 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Κικίντα      Τθλ: +381-230-21080, 21173            office@rpk-ki.co.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Βάλιεβο    Τθλ: +381-14-221721, 222314                office@rpk-valjevo.co.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο 
Ρόηαρεβατσ         Τθλ: +381-12-556800, 556801, 556802                      rpkpo@ptt.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Ηάιετςαρ  Τθλ: +381-19-421901, 421411      info@rpk-zajecar.co.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό & Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο Λζςκοβατσ        Τθλ: +381-16-212203, 250011      leskovac@komora.net 
Ρεριφερειακό Εμπορικό & Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο Κράγκουϊεβατσ       Τθλ: +381-34-335805, 335010, 334049                      komora@rpk.kg.co.rs 

http://www.mre.gov.rs/
mailto:kabinet@mr?.gov.rs
http://www.mpravde.gov.rs/
mailto:kontakt@mpravde.gov.rs
http://www.mduls.gov.rs/
mailto:jparezanovic@gov.rs
http://www.mod.gov.rs/
mailto:info@mod.gov.rs
http://www.mei.gov.rs/
mailto:office@mei.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs/
mailto:kabinet@mpn.gov.rs
http://www.zdravlje.gov.rs/
mailto:kabinet@zdravlje.gov.rs
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:press@minrzs.gov.rs
http://www.mos.gov.rs/
mailto:sekretarijat.mos@mos.gov.rs
http://www.kultura.gov.rs/
mailto:kabinet@kultura.gov.rs
mailto:info@pks.rs
mailto:info@pkv.rs
mailto:mmj@kombeg.org.rs
mailto:office@rpkns.com
mailto:rpknis@rpknis.rs
mailto:rpkomora-zr@beotel.rs
mailto:zrenjanin@komora.net
mailto:office@rpk-ki.co.rs
mailto:office@rpk-valjevo.co.rs
mailto:rpkpo@ptt.rs
mailto:info@rpk-zajecar.co.rs
mailto:leskovac@komora.net
mailto:komora@rpk.kg.co.rs


Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου 56  

Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Κράλιεβο  Τθλ: +381-36-334655, 231711     kraljevo@komora.net 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Οφηιτςε    Τθλ: +381-31-514394, 513483             office.uzice@komora.net 
Ρεριφερειακό Εμπορικό & Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο Ράντςεβο       Τθλ: +381-13-343475, 354055, 343255         rpkpancevo@komora.net 
Οικονομικό Επιμελθτιριο Σρεμ       Τθλ: +381-22-610778                      office@rpksrem.co.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο 
Κροφςεβατσ         Τθλ: +381-37-441128, 441280, 418520                  krusevac@komora.net 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο Σόμπορ    Τθλ: +381-25-420780, 420930                office@rpksombor.co.rs 
Ρεριφερειακό Εμπορικό Επιμελθτιριο 
Σοφμποτιτςα          Τθλ: +381-24-553357, 553420                    subotica@komora.net 
 
 

4. Τράπεηεσ 

ADDIKO BANK AD BEOGRAD www.addiko.rs 

AIK BANKA A.D. Beograd www.aikbanka.rs  

API BANK A.D. BEOGRAD www.apibank.rs 

BANCA INTESA A.D. Beograd www.bancaintesa.rs 

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. Beograd www.posted.co.rs 

BANK OF CHINA SRBIJA A.D. Beograd - Novi Beograd 
www.bankofchina.com/
rs/ 

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad www.creditagricole.rs 

DIREKTNA BANKA A.D. Kragujevac www.direktnabanka.rs 

ERSTE BANK A.D. Novi Sad www.erstebank.rs 

EUROBANK A. D. Beograd www.eurobank.rs 

EXPOBANK A.D. Beograd www.expobank.rs 

HALKBANK A.D. Beograd www.halkbank.rs 

ALTA BANKA A.D. Beograd www.jubmes.rs 

KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd www.kombank.com 

MIRABANK A.D. Beograd 
www.mirabankserbia.co
m 

MOBI BANKA A.D. BEOGRAD www.mobibanka.rs 

MTS BANKA A.D. BEOGRAD www.mts-banka.rs 

NLB BANKA A.D. Beograd www.nlb.rs 

OPPORTUNITY BANKA A.D. Novi Sad www.obs.rs 

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD www.otpsrbija.rs 

PROCREDIT BANK A.D.Beograd www.procreditbank.rs 

RAIFFEISEN BANK A.D. Beograd www.raiffeisenbank.rs 

SBERBANK SRBIJA A.D. Beograd www.sberbank.rs 

SRPSKA BANKA A.D. Beograd www.srpskabanka.rs 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd www.unicreditbank.rs 

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. Novi Sad www.voban.co.rs 

5.  Διοργανωτζσ Εκκζςεων 

BEOGRADSKI SAJAM  Τθλ.: +381-11-2655555                  info@sajam.rs 
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NOVOSADSKI SAJAM  Τθλ.: +381-21-4830000                            info@sajam.net 
BELEXPO d.o.o. Beograd  Τθλ.: +381-11-2632228              info@belexpo.rs 
A & L EXPO d.o.o. Beograd Τθλ.: +381-11-7111685, 3340454             office.alexpo@gmail.com 
 

6. Διπλωματικζσ Αποςτολζσ 

http://www.mfa.gov.rs/en/embassies/serbian-diplomatic-missions/serbian-embassies  

7. Τεχνολογικά- Ερευνθτικά Κζντρα 

- StartIT,  https://startit.rs 
- Impact Hub, https://belgrade.impacthub.net  
- Science Technology Park Belgrade, https://ntpark.rs  
8. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων - www.hba.rs  
Address: Blvd Arsenija Carnojevica 68/8,11070 Belgrade 
Phone Number: +381 11 36 26 067, +381 64 82 96 508 
Web site: www.hba.rs 
Email: office@hba.rs 
9. Ρθγζσ Ρλθροφόρθςθσ/Ειδιςεισ 
BETA 
www.beta.rs  
Tel: +381 (0)11 360 2400, +381 (0)11 360 2464 
Fax: +381 (0)11 2642 551 
E-mail: webportal@beta.rs  
FONET 
http://www.fonet.rs/  
Tel/Fax: +381 (0)11 26 30 881, +381 (0)11 26 35 346 
E-mail: info@fonet.rs  
TANJUG 
http://www.tanjug.rs/ 
Tel: +381 (0)11 32 88 284, 32 88 285 
Fax: +381 (0)11 3282 
E-mail: upr@tanjug.rs, spr@tanjug.rs  
NOVINSKA AGENCIJA JUGMEDIA 
http://www.jugmedia.rs/  
Tel: (+381) 16 281 557, (+381) 16 250 052, 063 402 361 
E-mail: jugmedia.redakcija@gmail.com  
JUGPRESS, REGIONALNA INFORMATIVNA AGENCIJA 
http://www.jugpress.com/  
Tel: 016 214 796  
E-mail: lilasjug@gmail.com  
SANAPRESS 
http://www.sanapress.info/ 
Tel/fax: (+381) 60 889 2044 
E-mail: agencija.sana@gmail.com 
10. Τθλεοπτικοί/αδιοφωνικοί Στακμοί  
RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE  
www.rts.rs  
E-mail: kontaktcentar@rts.rs  
B92 
http://www.b92.net/ 
E-mail: office@b92.net 

mailto:info@sajam.net
mailto:info@belexpo.rs
mailto:office.alexpo@gmail.com
http://www.mfa.gov.rs/en/embassies/serbian-diplomatic-missions/serbian-embassies
https://startit.rs/
https://belgrade.impacthub.net/
https://ntpark.rs/
http://www.hba.rs/
tel:00381113626067
http://tel:00380648296508
http://www.hba.rs/
mailto:office@hba.rs
http://www.beta.rs/
mailto:webportal@beta.rs
http://www.fonet.rs/
mailto:info@fonet.rs
http://www.tanjug.rs/
mailto:upr@tanjug.rs
mailto:spr@tanjug.rs
http://www.jugmedia.rs/
mailto:jugmedia.redakcija@gmail.com
http://www.jugpress.com/
mailto:lilasjug@gmail.com
http://www.sanapress.info/
mailto:agencija.sana@gmail.com
http://www.rts.rs/
mailto:kontaktcentar@rts.rs
http://www.b92.net/
mailto:office@b92.net


Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου 58  

PRVA SRPSKA TELEVIZIJA 
http://www.prva.rs/  
E-mail: info@prva.rs  
HAPPY TV  
http://www.happytv.tv/  
E-mail: happy@happytv.rs 
TV PINK  
http://www.rtvpink.com/  
E-mail: infotop@rtvpink.com  
N1 
http://rs.n1info.com/  
E-mail: webredakcija@n1info.com  
11. Εφθμερίδεσ 
DANAS 
www.danas.rs  
E-mail: desk@danas.rs 
ALO! 
www.alo.rs  
E-mail: redakcija@alo.rs, online@alo.rs  
BLIC 
www.blic.rs  
E-mail:redakcija@blic.rs  
INFORMER 
www.informer.rs  
E-mail: redakcija@informer.rs  
KURIR 
www.kurir-info.rs  
E-mail: redakcija@kurir-info.rs  
POLITIKA 
www.politika.rs  
E-mail: desk@politika.rs, redakcija@politika.rs  
12. Ξενοδοχεία 
Metropol Palace  
https://www.marriott.com/hotels/travel/beglc-metropol-palace-a-luxury-collection-hotel-belgrade  
Mercure Belgrade Excelsior 
https://all.accor.com/hotel/B1E1/index.en.shtml  
Hilton Belgrade 
https://www.hilton.com/en/hotels/begbshi-hilton-belgrade  
Square Nine 
https://www.squarenine.rs  
Mama Shelter Belgrade 
https://www.mamashelter.com/en/belgrade  
Hotel Townhouse 27 
https://townhouse27.com  
Crowne Plaza Belgrade 
https://www.crowneplaza.com/hotels/gb/en/belgrade/begcp/hoteldetail/hotel-overview  
Courtyard Belgrade City Center 
https://www.marriott.com/hotels/travel/begcy-courtyard-belgrade-city-center  
 
 

http://www.prva.rs/
mailto:info@prva.rs
http://www.happytv.tv/
mailto:happy@happytv.rs
http://www.rtvpink.com/
mailto:infotop@rtvpink.com
http://rs.n1info.com/
mailto:webredakcija@n1info.com
http://www.danas.rs/
mailto:desk@danas.rs
http://www.alo.rs/
mailto:redakcija@alo.rs
mailto:online@alo.rs
http://www.blic.rs/
mailto:redakcija@blic.rs
http://www.informer.rs/
mailto:redakcija@informer.rs
http://www.kurir-info.rs/
mailto:redakcija@kurir-info.rs
http://www.politika.rs/
mailto:desk@politika.rs
mailto:redakcija@politika.rs
https://www.marriott.com/hotels/travel/beglc-metropol-palace-a-luxury-collection-hotel-belgrade
https://all.accor.com/hotel/B1E1/index.en.shtml
https://www.hilton.com/en/hotels/begbshi-hilton-belgrade
https://www.squarenine.rs/
https://www.mamashelter.com/en/belgrade
https://townhouse27.com/
https://www.crowneplaza.com/hotels/gb/en/belgrade/begcp/hoteldetail/hotel-overview
https://www.marriott.com/hotels/travel/begcy-courtyard-belgrade-city-center


Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου 59  

13. Χριςιμεσ Ιςτοςελίδεσ για επιχειρθματίεσ 
http://europa.rs/serbia-and-the-eu/call-for-tenders  &  http://europa.rs/eu-projects-in-serbia – Γραφείο ΕΕ ςτθ Σερβία-
Ρροκυριξεισ Ζργων 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en - Χρθματοδοτικά 
εργαλεία ΕΕ για τθ Σερβία 
http://www.cfcu.gov.rs – Υπουργείο Οικονομικϊν - Τμιμα Συμβάςεων και Χρθματοδότθςθσ Ρρογραμμάτων από τθν 
ΕΕ 
http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement - Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
https://coebank.org/en  Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ τθσ Ευρϊπθσ  (CEB)  
https://germancooperation.rs/kfw Γερμανικι Τράπεηα Εξωτερικισ Βοικειασ   
https://www.wbif.eu   &   https://www.wbif.eu/wbif-projects - WBIF     
www.rs.undp.org  - UNDP  
http://www.worldbank.org/serbia-cem- Ραγκόςμια Τράπεηα 
https://www.ekapija.com/en/tender - Συνδρομθτικι ιςτοςελίδα για προκθρφξεισ ζργων 
https://www.srbija.gov.rs–Κυβζρνθςθ Σερβίασ 
www.mfa.gov.rs-Υπουργείο Εξωτερικϊν Σερβίασ 
www.mfin.gov.rs - Υπουργείο Οικονομικϊν 
www.privreda.gov.rs - Υπουργείο Οικονομίασ 
https://www.mgsi.gov.rs–Υπουργείο Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Υποδομϊν 
www.mduls.gov.rs - Υπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
www.mtt.gov.rs  - Υπουργείο Εμπορίου, Τουριςμοφ και Τθλεπικοινωνιϊν  
https://www.nbs.rs-Κεντρικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ 
https://www.imf.org/en/Countries/SRB - Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 
https://ras.gov.rs - Σερβικι Υπθρεςία Ανάπτυξθσ 
www.pks.rs - Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο τθσ Σερβίασ 
https://www.stat.gov.rs–Στατιςτικι Υπθρεςία Σερβίασ 
www.kkdp.gov.rs - Επιτροπι Ελζγχου Κρατικϊν Ενιςχφςεων 
www.kzk.org.rs - Επιτροπι για τθν Ρροςταςία του Ανταγωνιςμοφ 
https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-procurement.html - Νόμοσ για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
https://www.carina.rs – Τελωνειακι Υπθρεςία 
http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf - Ελεφκερεσ Ηϊνεσ 
https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html - Λίςτα των Τραπεηϊν ςτθ Σερβία 
https://startit.rs - StartIT  (κερμοκοιτίδα νεοφυϊν επιχειριςεων) 
https://ntpark.rs – Τεχνολογικό Ράρκο 
https://belgrade.impacthub.net  – (κερμοκοιτίδα νεοφυϊν επιχειριςεων) 
www.hba.rs – Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Σερβίασ 
https://www.ats.rs/en - Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Σερβίασ 
https://iss.rs/en - Ινςτιτοφτο Τυποποίθςθσ τθσ Σερβίασ 
https://www.consumersinternational.org/members/members/national-consumer-organisation-of-serbia-nops-Ζνωςθ 
καταναλωτϊν Σερβίασ 
www.fic.org.rs - Συμβοφλιο Ξζνων Επενδυτϊν (FIC) 
www.greekserbian.com Ελλθνο-Σερβικό Επιμελθτιριο Β.Ελλάδοσ-ΕΣΕ 
 

 

 

 

http://europa.rs/serbia-and-the-eu/call-for-tenders
http://europa.rs/eu-projects-in-serbia
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en
http://www.cfcu.gov.rs/
http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
https://coebank.org/en
https://germancooperation.rs/kfw
https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/wbif-projects
http://www.rs.undp.org/
http://www.worldbank.org/serbia-cem-
https://www.ekapija.com/en/tender
https://www.srbija.gov.rs/
http://www.mfa.gov.rs-/
http://www.mfin.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
https://www.mgsi.gov.rs/
http://www.mduls.gov.rs/
http://www.mtt.gov.rs/
https://www.imf.org/en/Countries/SRB
https://ras.gov.rs/
http://www.pks.rs/
https://www.stat.gov.rs/
http://www.kkdp.gov.rs/
http://www.kzk.org.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-procurement.html
https://www.carina.rs/
http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf
https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html
https://startit.rs/
https://ntpark.rs/
https://belgrade.impacthub.net/
http://www.hba.rs/
https://www.ats.rs/en
https://iss.rs/en
https://www.consumersinternational.org/members/members/national-consumer-organisation-of-serbia-nops
http://www.fic.org.rs/
http://www.greekserbian.com/


Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου 60  

                                           BIBΛΙΟΓΑΦΙΑ – ΡΘΓΕΣ 

-’’Μια Peripeteia-Ταξίδι ςτον κόςμο’’, Βαςίλθσ Ευμολπίδθσ, Εκδ. Νζοσ Κφκλοσ Κωνςταντινουπολιτϊν, Ακινα, 2020, 
259 ςελ. 

-‘’Ελλάσ & Σερβία ωσ παράγοντεσ ςτακερότθτασ ςτο παρελκόν και ςτθ Βαλκανικι προοπτικι’’, Aleksandra Pecinar-Γ. 
Δουδοφμθ, Eλλ. Ινςτιτοφτο Στρατθγιϊν Μελετϊν, Αναςτατικζσ Εκδόςεισ Διον. Ν. Καραβία, Ακινα, 2020, 293 ςελ. 

-‘’Τα Βαλκάνια ςτθ ςκιά του χκζσ’’, Γ. Ε. Δουδοφμθσ, Εκδ. Βιβλ. Ν. Καραβία, Ακινα, 2018, ςελ. 159 

-‘’Doing Business 2020, Economy Profile, Serbia, Comparing Business, Regulation in 190 Economies, World Bank 
Group, 70 ςελ., www.doingbusiness.org 

-‘’Guide to doing business and investing in Serbia’’, PWC Serbia, April 2019, 53 ςελ. , www.pwc.rs, pwc.rs/en.html 

-‘’Guide to doing business in Serbia’’, JPM, 2019, 82 ςελ., www.jpm.rs  

-‘’Investing in Serbia - An overview of the current tax system’’, TPA-Baker Tilly, 2020, 21 ςελ., www.tpa-group.com 

- ‘’Human Development Paper on Income Inequality in the Republic of Serbia’’, UNDP, August 2018, 82 pages, 
rs.undp.org 

-‘’Αξιολόγθςθ Διεκνϊν Αγορϊν’’, Υπουργείο Εξωτερικϊν, Β1 Δ/νςθ, Ακινα, Ιανουάριοσ 2019, 231 ςελ. 
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EYXAΙΣΤΙΕΣ 

για πλθροφορίεσ, αναλφςεισ ι παρατθριςεισ: 
 

- Αντώνθσ Μαρκόπουλοσ  
       Regional Director Balkans & Greece 
       WAHL International Consumer Group B.V 
 
- Darko M. Spasic (Attorney at Law) 
       Spasic & Partners 
                 
 
- Dr. Sasa Stojanovic (Attorney at Law) 
        BDK Advokati 
         
- Vassilis Kakagiotis (Deputy General Manager) 
        Robne Kuce Beograd Doo 
         
 
- Stylianos Zakof  
        HBA- Hellenic Business Association of Serbia - President of the Management Board- 
         Country Manager Chipita Yu a.d. 
 
 
- Selena Djordjevic (Executive) 
        HBA- Hellenic Business Association of Serbia 
          
 
- Vuk Dapcevic  (Head of Cabinet of the President of Executive Board) 
        Eurobank  a.d. 
 
- Natasa Nedic (Country Executive) 
        Eurofast Global Limited 
         
 
-  Παναγιώτθσ Ρουχωτάσ  
        Olymp-Ex D.O.O Export-Import 

 

 

 


