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РЕПУБЛИКА ТУНИС – ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Република Тунис Република Србија 

Површина 163.610 km2 77.474 km2 

Број становника 11.896.972 (процена 2022) 6.739.471 (процена 2022) 

БДП  39,24 млрд USD (2020) 52,96 млрд USD (2020) 

Процентуални годишњи раст БДП 2,4% (Q1 2022) 7,0% (Q4 2021) 

Удео пољопривреде у БДП 10,1%  9,8%  

Удео индустрије у БДП 26,2%  41,1%  

Удео услуга у БДП 63,8%  49,1%  

БДП по глави становника (PPP1) 9.727,5 USD (2020) 18.210,0 USD (2020) 

Стопа инфлације 7,5% (април 2022) 9,6% (април 2022) 

Стопа незапослености  16,1% (Q1 2022) 9,8% (Q4 2021) 

 
Привреда Републике Тунис је разноврсна и креће се од развијене 

пољопривреде, преко рударства и нафтних деривата, па све до туризма. 

Огромну улогу игра агроиндустријски комплексс (18% обрадивог земљишта) са 

великим извозом воћа (цитруси) и поврћа, а посебно маслиновог уља (4. место у свету).  

 

Као последица Арапског пролећа, кључни туристички сектор доживео је тежак 

ударац, а присутне су и социјалне тензије, подстакнуте растом сиромаштва и 

незапослености. Посете страних туриста су у паду. Посете Европљана опале су за 

више од 50%, а приходи од турзима за више од 35%.  

 

Тунис за иностране инвеститоре представља производну локацију близу Европе 

која је посебно атрактивна због постојећег Споразума о слободној трговини са ЕУ.  

 
1Паритет куповне моћи (енгл. Purchasing power parity - PPP) је однос општих индекса цена међу државама који 

служе за корекцију службених курсева. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 

2 

 

СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

РЕПУБЛИКЕ ТУНИС  

 

Спољнотрговинску робну размену између Републике Србије и Републике Тунис 

карактерише већи извоз од увоза, односно спољнотрговински суфицит на 

страни Републике Србије.  

 

У периоду јануар - март 2022. године забележен је спољнотрговински суфицит у 

вредности од 5,0 млн евра, док је у истом периоду 2021. године бележен дефицит у 

размени у вредности од 1,6 млн евра. Значајан раст извоза у Тунис уз мањи раст увоза 

у прва три месеца текуће године допринео је значајном повећању покривености увоза 

извозом, са 71,1% на 180,4%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена између Републике Србије и 

Републике Тунис у периоду јануар - март 2022. године остварена је у 

вредности од 17,6 млн евра, што је за 86,7% више од размене остварене у 

истом периоду претходне године. Током целе 2021. године између Србије и Туниса 

остварена је укупна размена у вредности од 43,3 млн евра, што је за 38,8% било више 

од размене остварене 2020. године. 

 

Извоз из Србије у Тунис је у прва три месеца 2022. године реализован у 

вредности од 11,3 млн евра, што је за чак 189,0% више у односу на извоз у 

истом периоду претходне године, док је увоз из Туниса износио 6,3 млн евра, 

остваривши раст вредности од 13,9% мг. Током претходне 2021. године укупан извоз 

из Србије у Тунис био је већи за 37,4% у односу на извоз остварен 2020. године, а 

вредност увоза из Туниса била је већа за 40,1% мг. 
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Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и 

Републике Тунис, 2016 - I-III 2022. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и Републике Тунис,  
јануар - март 2022. године 

*у еврима 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-III 2022. 11.312.150 289,0 6.269.731 113,9 17.581.881 186,7 5.042.419 

I-III 2021. 3.914.552 80,6 5.502.457 140,8 9.417.010 107,4 -1.587.905 

2021. 21.134.804 137,4 22.172.831 140,1 43.307.635 138,8 -1.038.027 

2020. 15.376.968 110,6 15.831.075 119,0 31.208.043 114,7 -454.107 
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Спољнотрговинска робна размена са Тунисом чини тек 0,1% укупне 

спољнотрговинске робне размене Републике Србије у периоду јануар - март 

2022. године (извоз у Тунис чинио је 0,2% укупног извоза, а увоз из Туниса 0,1% 

укупног увоза), а посматрано према вредности укупне размене, Тунис се налази на 

54. месту на листи земаља са којима је Србија остварила робну размену у 

посматраном периоду (39. место међу извозним земљама, односно 62. место на 

листи земаља из којих је Србија увозила).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прерађивачка индустрија је водећи сектор делатности када је реч о 

спољнотрговинској робној размени између Републике Србије и Републике 

Тунис (у периоду јануар - март 2022. године чинила је 99,8% укупног извоза у Тунис, 

односно 98,9% укупног увоза из Туниса).  

 

У поређењу са истим периодом претходне године, Прерађивачка индустрија је 

забележила повећање вредности извоза у Тунис за 189,9% (пре свега услед 

повећане вредности извоза основних метала). Извоз Прерађивачке индустрије 

Републике Србије у Тунис чинио је свега 0,2% укупног извоза Прерађивачке 

индустрије Републике Србије у посматраном периоду. 

 

С друге стране, вредност увоза Прерађивачке индустрије Републике Србије из 

Туниса је у посматраном периоду повећана за 13,8% мг. Увоз Прерађивачке 

индустрије Републике Србије из Туниса чинио је свега 0,1% укупног увоза 

Прерађивачке индустрије Републике Србије у посматраном периоду. 

 
Водећи сектори делатности (КД 2010) у робној размени Републике Србије и  

Републике Тунис, јануар - март 2022. године 
 *у еврима 

ИЗВОЗ I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      11.285.059 99,8%  289,9  

Информисање и комуникације                           27.090 0,2% 133,9  

    

УВОЗ I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      6.200.777 98,9% 113,8  

Пољопривреда, шумарство и рибарство                           36.057 0,6% 65,9  

Некласификовано по КД 32.667 0,5% 9.243,3 

 

У наставку је дат преглед најзначајнијих производа у робној размени између 

Републике Србије и Републике Тунис, у периоду јануар - март 2022. године.  

УКУПНО  0,1% 

ИЗВОЗ  0,2% 

УВОЗ  0,1% 

УКУПНО   54. место 

ИЗВОЗ   39. место 

УВОЗ   62. место 

Учешће Републике Тунис у 

размени Републике Србије са 

светом, I-III 2022. године 

Позиција Републике Тунис у 

редоследу земаља са којима 

Србија сарађује, I-III 2022. године 
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Најзначајнији производи у робној размени Републике Србије и Републике Тунис, 

јануар - март 2022. године 
*у еврима 

ИЗВОЗ I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Лим бели, калајисани, ширине >=600 mm, дебљине =<0,2 mm 4.154.392 36,7% 4.080,6  

Цигарете које садрже дуван, остале 2.834.371 25,1% 116,3  

Траке остале, ТВ, у котуровима, дебљине мање од 3 mm  1.206.415 10,7% -  

Лим бели, калајисани, ширине >=600 mm, дебљине 

>0,2mm<0,5 mm 
1.043.816 9,2%  -  

Траке остале, ТВ, у котуровима, декапиране, дебљине <3 mm 791.120 7,0%  -  

    

УВОЗ I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Сетови проводника за паљење, остали сетови за возила 2.157.691 34,4% 99,6 

Делови изолациони, од пластичне масе 436.595 7,0% 186,6 

Панталоне мушке и бриџ панталоне, остале, од тексаса 301.047 4,8% 80,8 

Остали делови каросерија за возила из 8701-87052, остали 214.790 3,4% 33.762,4 

Филтери за уље или гориво за СУС моторе, остали 198.457 3,2% 128,7 

 

У 2021. години је на нивоу Републике Србије забележено 28 извозника у 

Републику Тунис, односно 479 увозника из Туниса.  

 
Број извозника / увозника у размени између Републике Србије и Републике Тунис 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Извоз 17 14 22 23 27 27 27 36 28 

Увоз 350 352 350 390 413 396 441 460 479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ЦТ 8701 - Трактори (осим оних из тарифног броја 8709); ЦТ 8702 - Моторна возила за превоз десет или више особа, 

укључујући возача; ЦТ 8703 - Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица 

(осим оних из тарифног броја 8702), укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке; ЦТ 8704 - Моторна 

возила за превоз робе; ЦТ 8705 - Моторна возила за специјалне сврхе (нпр:возила за превлачење неисправних 

аутомобила, дизалична возила, ватрогасна возила, возила са уграђеном бетонском мешалицом, возила за чишћење 

путева, возила за прскање и посипање, возила - покретне радионице, покретне радиолошке јединице), осим оних 

конструисаних првенствено за превоз путника или робе. 
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И РЕПУБЛИКЕ ТУНИС  

 

Спољнотрговинску робну размену између АП Војводине и Републике Тунис, за 

разлику од стања на републичком нивоу, карактерише већи увоз од извоза, односно 

спољнотрговински дефицит на страни АП Војводине. 

 

У периоду јануар - март 2022. године је забележен спољнотрговински дефицит у 

вредности од 1,7 млн евра, за 597 хиљ. евра или 53,3% већи од дефицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Већи раст увоза од раста извоза 

допринео је благом смањењу ионако незнатне покривености увоза извозом, са 5,8% на 

свега 5,7%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена између АП Војводине и Републике 

Тунис у периоду јануар - март 2022. године износила је 1,9 млн евра (што чини 

11,0% укупне размене између Републике Србије и Туниса у датом периоду) и порасла 

је за 53,2% у односу на размену остварену у истом периоду 2021. године. Током 

целе 2021. године између Војводине и Туниса остварена је размена у вредности од 5,7 

млн евра, која је за 79,8% била већа од размене остварене 2020. године.  

 

Извоз из АП Војводине у Тунис је у периоду јануар - март 2022. године 

износио свега 105 хиљ. евра, што је за 52,0% више у односу на извоз у истом периоду 

претходне године, а увоз из Туниса у Војводину је износио 1,8 млн евра и у 

односу на исти период претходне године је забележио повећање вредности од 53,2%. 

У претходној 2021. години је у поређењу са 2020. било забележено повећање вредности 

извоза из Војводине у Тунис за 61,6%, као и раст вредности увоза из Туниса за 81,3%. 
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Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и 

Републике Тунис, 2016 - I-III 2022. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и Републике Тунис,  
јануар - март 2022. године 

*у еврима 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-III 2022. 104.662 152,0 1.820.726 153,2 1.925.388 153,2 -1.716.064 

I-III 2021. 68.861 97,6 1.188.076 185,6 1.256.937 176,9 -1.119.215 

2021. 406.215 161,6 5.253.857 181,3 5.660.072 179,8 -4.847.642 

2020. 251.448 86,0 2.897.322 104,6 3.148.770 102,8 -2.645.874 
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Спољнотрговинска робна размена АП Војводине са Републиком Тунис у 

периоду јануар - март 2022. године чинила је тек 0,04% укупне 

спољнотрговинске робне размене АП Војводине у истом периоду и налазила 

се на 61. месту у групи земаља са којима је АП Војводина бележила размену 

у посматраном периоду (87. место у извозу са уделом 0,005%, односно 55. место у 

увозу са уделом 0,1%).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Према последњим расположивим подацима, у 2020. години је у АП Војводини 

укупно 95 привредних субјеката пословало са Тунисом. Знатно мање je било 

оних који су само извозили у Тунис (7 привредних субјеката, а на републичком нивоу 

19) од оних који су увозили из Туниса (84, а на републичком нивоу 470), док су само 4 

привредна субјекта бележила размену у оба смера (на републичком нивоу 9).  

 
Број привредних субјеката АП Војводине који послују са Републиком Тунис 

АП Војводина - Тунис 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Индекс 

2018/2017. 

Индекс 

2019/2018. 

Индекс 

2020/2019. 
Укупно - Број привредних 

субјеката 
76 78 82 97 95 105,1 118,3 97,9 

Број привредних субјеката 

који само извозе 
4 8 4 6 7 50,0 150,0 116,7 

Број привредних субјеката 

који само увозе 
72 68 77 88 84 113,2 114,3 95,5 

Број привредних субјеката са 

разменом у оба смера 
- 2 1 3 4 50,0 300,0 133,3 

 

Закључно са 2020. годином, у АП Војводини су биле две активне стране 

подружнице из Републике Тунис (једна у сектору прерађивачке индустрије и 

једна у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима), у којима је 

било запослено 307 лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО  0,04% 

ИЗВОЗ  0,005% 

УВОЗ  0,1% 

УКУПНО  61. место 

ИЗВОЗ  87. место 

УВОЗ  55. место 

Учешће Републике Тунис у размени 

АП Војводине са светом,  

I-III 2022. године 

Позиција Републике Тунис у 

редоследу земаља са којима АП 

Војводина сарађује, I-III 2022. године 
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ИЗВОЗ АП ВОЈВОДИНЕ У РЕПУБЛИКУ ТУНИС ПО СЕКТОРИМА 

ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

Посматрано по секторима делатности, у извозу АП Војводине у Тунис у периоду 

јануар - март 2022. године учествовала је једино Прерађивачка индустрија, 

уз међугодишњи раст вредности извоза од 52,0%.  

 

У извозу Прерађивачке индустрије АП Војводине у Тунис у периоду јануар - 

март 2022. године учествовале су две области делатности: Производња електричне 

опреме (53,9%) и Производња производа од гуме и пластике (46,1%). 

 

Извоз Прерађивачке индустрије АП Војводине у Тунис је у периоду јануар - 

март 2022. године чинио свега 0,01% укупног извоза Прерађивачке 

индустрије АП Војводине у истом периоду. 

 
Водећи сектори делатности у извозу АП Војводине у Републику Тунис,  

јануар - март 2022. године 
*у еврима 

 2021. I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Прерађивачка индустрија                                      406.215 100,0% 161,6 104.662 100,0% 152,0 

 

Посматрано по артиклима, у прва три месеца 2022. године, из АП Војводине у 

Тунис су извезене свега три врсте артикала. Највише je извезено Основа за 

производе из тарифног броја 85373, у вредности од 55,3 млн евра и са учешћем од 

52,9% у укупном извозу АП Војводине у Тунис (а што чини свега 1,4% укупног извоза 

датог артикла АП Војводине у посматраном периоду). На другом месту је извоз 

Цеви и црева, од гуме, ојачаних, са прибором, које су извезене у вредности од 

48,2 млн евра и са учешћем од 46,1% у укупном извозу АП Војводине у Тунис у 

посматраном периоду (а што чини свега 1,6% укупног извоза датог артикла АП 

Војводине у посматраном периоду). 

 
Најзначајнији извозни производи у спољнотрговнској робној размени  

АП Војводине и Републике Тунис, јануар - март 2022. године 
*у еврима 

 2021. I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Укупно   18 врста артикала 3 врсте артикала 

Основе за производе из тарифног броја 

8537, неопремљене    146.426 36,0% 274,0 55.326 52,9% 222,3 

Цеви и црева, од гуме, ојачани осталим 

материјалом, са прибором   24.781 6,1% - 48.246 46,1% - 

Делови за апарате из тарифног броја 

8535, 8536, 8537, остали 0 0,0% - 1.090 1,0% - 

 
3 ЦТ 8537 - Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, опремљени са два или више производа из тар. бр. 

8535 или 8536, за електрично управљање или развођење електричне енергије, укључујући оне са уграђеним 

инструментима и апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко управљање, осим комутационих апарата из 

тарифног броја 8517. 
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УВОЗ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ТУНИС У АП ВОЈВОДИНУ ПО 

СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

У увозу АП Војводине из Туниса у периоду јануар - март 2022. године, 

доминантно је учешће Прерађивачке индустрије (98,0%), која је забележила 

међугодишње повећање вредности увоза из Туниса за 57,3% (због већег увоза 

електричне опреме). Преостали увоз се односи на увоз сектора Пољопривреда, 

шумарство и рибарство, са учешћем од 2,0% и међугодишњим смањењем 

вредности увоза од 32,7%.  

 
Водећи сектори делатности у увозу АП Војводине из Републике Тунис,  

јануар - март 2022. године 
*у еврима 

 2021. I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Прерађивачка индустрија                                      5.087.279 96,8% 194,3 1.785.162 98,0% 157,3 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 158.132 3,0% 56,7 35.564 2,0% 67,3 

 

Најзначајнији увозни производ у АП Војводину из Туниса у периоду јануар - 

март 2022. године били су Делови изолациони, од пластичне масе, са учешћем од 

24,0% у укупном војвођанском увозу из Туниса (а што чини 3,1% укупног увоза датог 

артикла АП Војводине у посматраном периоду) и међугодишњим повећањем 

вредности увоза за 87,6%.  

 
Најзначајнији увозни производи у спољнотрговинској робној размени  

АП Војводине и Републике Тунис, јануар - март 2022. године 
*у еврима 

 2021. I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Укупно   214 врста артикала 126 врста артикала 

Делови изолациони, од пластичне масе 1.064.849 20,3% 1.720,8 436.533 24,0% 187,6 

Остали делови каросерија за возила из 

8701-8705, остали 128.401 2,4% - 213.916 11,7% - 

Мотори наизменичне струје, снаге не 

преко 37,5 W 446.088 8,5% 184,2 191.193 10,5% 144,5 

Остали проводници, остали, за напон до 

80V 712.600 13,6% 91,7 147.613 8,1% 83,0 

Утикачи и утичнице, за напон до 1000V, 

остало 320.946 6,1% 1.195,7 136.376 7,5% 219,1 

 

АП Војводина је у периоду јануар - март 2021. године увезла 126 различитих 

врста артикала из Републике Тунис, за разлику од свега 3 врсте артикла које 

је у истом периоду извезла у Тунис. 
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СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ТУНИС У АП ВОЈВОДИНИ 

 

У АП Војводину је из Туниса, закључно са 2021. годином, инвестирано 4 милиона евра, а поменута инвестиција се односи 

на COFICAB SERBIA D.O.O. DEČ Пећинци из области електронске индустрије (производња жица и каблова у аутомобилском 

сектору). Ово је уједно и једина тунижанска инвестиција у Републици Србији. У питању је компанија која је део велике групације 

Elloumi Group.  

 

Компанија је отворила погон у Пећинцима, одакле снабдева своје клијенте на тржишту централне и југоисточне Европе, 

укључујући и оне који већ послују у Србији. За ове потребе компанија је купила браунфилд локацију Роломатик у Пећинцима. 

Производи ове компаније се, за сада, највећим делом извозе у Македонију и Румунију. Компанија запошљава око 200 

радника.  

 

Активна привредна друштва у АП Војводини – СДИ из Републике Тунис 
 

Редни 

бр. 

Година 

иницијалне 

инвестиције 

Назив компаније у АПР-у Назив матичне компаније Локација Сектор - Активност Тип инвестиције 

1. 2016 COFICAB SERBIA D.O.O. DEČ COFICAB PLOIEŞTI SRL Пећинци 

Електронска индустрија – 

Аутомобилски сектор - Производња 

жица и каблова 

Браунфилд 

Извор података: Развојна агенција Војводине  
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ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА САРАДЊУ СА РЕПУБЛИКОМ ТУНИС  

 

Србија и Тунис имају већ значајну економску и трговинску сарадњу.  

 

Значајан потенцијал постоји за повећање размене текстилних и сличних производа, 

делова за обућу, одећу итд. Пластика и производи од пластике су друга група 

производа са значајним потенцијалима за повећање размене између две земље. Око 

120 милиона износи увоз производа попут полиетилена, прибора за цеви и црева, 

кутија од пластике у Тунис.  

 

Производи за прехрану животиња се увозе у великим количинама у Тунис, према 

подацима за 2019. годину у вредности од 34,4 милиона УСД. Други интересантан 

производ у овој групи су Мекиње и остали остаци од пшенице. Сојино уље, према 

подацима за 2019. годину, Тунис је увозио у вредности од 75,8 милиона УСД. 

 

У производе који представљају потенцијал за повећање размене између две земље 

убрајамо и центрифугалне пумпе, хартија и картон, производи од гвожђа и челика, 

препрате за чишћење, медицинске апарате и делове приколица и полуприколица. 

 

Међудржавна сарадња  

 

Најважнији међудржавни споразуми потписани између Републике Србије и 

Републике Тунис, који представљају основ за унапређење сарадње у економској 

сфери су:  

• Споразум о научно-техничкој сарадњи у области пољопривреде између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Тунис (2010);  

• Споразум о сарадњи у области ветерине између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Тунис (2010);  

• Споразум о економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис 

потписан је 2014. године. Овим споразумом, који замењује Споразум о трговини 

из 1964. године, требало би да се створе могућности за веће ангажовање 

српских привредника у сарадњи са Тунисом, као и инвестирање туниског 

капитала у привреду Србије.  

• Међудржавни споразум Србије и Туниса о подстицању и заштити инвестиција, 

требало би да буде потписан наредних месеци, на предлог Расима Љајића, 

министра трговине, туризма и телекомуникација и Њ.Е. Мохамеда Бугамре, 

амбасадора Туниса у Републици Србији.  

 

Међукоморска сарадња између Србије и Туниса 

 

• 2018 - У Тунису је 28. и 29. новембра одржано прво заседање Мешовите 

српско-туниске комисије за економску сарадњу. На МК је размотрена 

могућност развоја сарадње у областима од обостраног интереса: економска 

сарадња, туризам, ИТ и пољопривреда. Делегације су предводили Стеван 

Никчевић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије и Самир Бешуел, државни секретар у 

Министарству трговине Републике Туниса.  

 

• Пословни форум под називом Привредни дани Србије и Туниса, одржан је 

у периоду од 8. до 11. децембра 2015. године у Београду. Делегацију Републике 

Тунис чинили су представници компанија из области пољопривреде, туризма 

и угоститељства и фармацеутске индустрије. Форум је организовала 
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Привредна комора Србије, у сарадњи са компанијом Expo Events и Амбасадом 

Туниса у Београду.  

 

• Привредна комора Србије је, у сарадњи са амбасадом Републике Тунис у 

Београду, организовала Бизнис форум Србија-Тунис 27. фебруара 2009. 

године, а током одржавања Међународног сајма туризма у Београду, где је 

Тунис учествовао као земља партнер. Током Бизнис форума Србија-Тунис 

потписани су споразуми о сарадњи између: 

 

− Привредне коморе Србије и Уније за индустрију, трговину и занатство 

Туниса (UTICA);  

− Привредне коморе Србије и Уније за пољопривреду и рибарство Туниса 

(UTAP);  

− Привредне коморе Београд и Трговинско-индустријске коморе 

Туниса, као и Меморандум о разумевању између Агенције за страна 

улагања и промоцију извоза Републике Србије (SIEPA) и Агенције 

за промоцију извоза (CEPEX).  
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