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„Водич за инвеститоре општине Деспотовац“ је израдила Регионална агенција за економски развој 

Шумадије и Поморавља (РЕДАСП) у сарадњи са општином Деспотовац. 

Овај Водич је настао у оквиру пројекта Link Up! Serbia II, који спроводи Међународни центар за развој 

миграционих политика (ICMPD). Национални партнер на пројекту је Министарство за европске 

интеграције Владе Републике Србије. Кључни имплементациони партнери на пројекту су: Привредна 

комора Србије (ПКС) и 6 регионалних развојних агенција (РРА): РАРЕИ (Београд), РРА – БП (Пожаревац), 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа (Лесковац), РРА Југ (Ниш), РЕДАСП (Крагујевац) и РАРИС 

(Зајечар). 

Пројекат Link Up! Serbia II финансира Аустријска развојна агенција (ADA), средствима Аустријске 

развојне сарадње (ADC) у износу од 1.669.454 евра. Општи циљ пројекта је подстицање 

транснационалних предузетничких активности са и кроз српску дијаспору у Аустрији, Швајцарској и 

Немачкој (DACH земље) олакшавањем приступа знању, пословним мрежама и финансијским ресурсима.  

Садржај овог документа је искључива одговорност Регионалне агенције за економски развој Шумадије и 

Поморавља (РЕДАСП) и ни на који начин не може одражавати ставове Међународног центра за развој 

миграционих политика (ICMPD) и Аустријске развојне сарадње (ADC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

1. Опште информације о општини 
 
Деспотовац је центар Горње Ресаве. Налази се на контакту деспотовачког басена и обронака Бељанице и 
Кучаја, у крају који је богат шумом и рудама. 

Може се рећи да је општина Деспотовац саобраћајницама добро повезана са 8 општина које је окружују. 

Површина територије општине Деспотовац износи 632 км2. У Деспотовцу живи око 23.000 људи. На 
привременом раду у иностранству налази се око 5.700 људи. Доста људи из дијаспоре је већ инвестирало у 
Деспотовцу и успешно послују. 

Природни услови на територији општине Деспотовац погодују развоју различитих пољопривредних 
система. Алувијалне равни у равничарском делу општине погодују развоју ратарства, повртарства и 
фармског сточарства а брдско-планински део за виноградарство, воћарство и нешто екстензивније 
сточарство. Земљиште је махом искоришћено за оранице, воћњаке и винограде, има ливадских и 
пашњачких површина и доста шумских површина. 

Према подацима ЈП "Србијашуме" Деспотовац, на територији општине Деспотовац, чија је укупна 
површина 62.277 ха, шуме и шумска земљишта заузимају површину од 25.416 ха што чини 40,81% њене 
територије. Од минералних извора у општини Деспотовац посебно се издваја Деспотовачка бања. 

Деспотовац, заједно са општином Свилајнац чини Ресавски округ, а читаво подручје је идеално за туристе 
који желе да се одморе од градске буке и диве природним лепотама. На 20 километара од самог града, 
као и од манастира Манасија и Раваница, налази се Ресавска пећина коју називају и ресавском лепотицом. 
Угнездила се на самој обали крашког поља Дивљаковац. Од знајачајних туристичких потенција се још 
издвајају и: Народна библиотека "Ресавка школа", "Парк Макета", "Извори Велико врело и Велики бук", 
"Водопад Прскало", "Авантура парк", "Излетиште Миливска клисура", "Сењски рудник – музеј угљарства". У 
самом подножју Великог бука је "Водопад Лисине", ресторан са бунгаловима и великим имањем са малим 
зоолошким вртом, рибњаком и језером за спортске риболовце. 

Деспотовац има и годишњи витешки интернационални фестивал под називом "JUST OUT" који се од 2015. 
године одржава у последњој недељи августа месеца у манастиру Манасија. 

Од укупног броја становника општине Деспотовац по попису из 2011, који износи 23.191 око 25% је у 
дијаспори. Последњих пар година је приметан повратак одређеног броја људи уз директна улагања 
дијспоре на територији општине, која су углавном видљива у сектору предузетништва и СМП. Поред ове 
чињенице, бројна дијаспора има велики значај за Деспотовац. Евидентни су трансфери новца родбини која 
живи у Деспотовцу, што значајно утиче на подизање животног стандарда. У ранијем периоду је у локалној 
управи функционисала Канцеларија за сарадњу са дијаспором. Ограничењe максималног броја запослених 
у локалним управама и забрана запошљавања су за последицу имали гашење ове Канцеларије. Данас, 
контакт и сарадња матице и дијаспоре се одвија преко запослених у Канцеларији за локални економски 
развој (ler.despotovac@gmail.com ). 
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2. Положај општине 
 
Општина Деспотовац се налази у источном делу Србије, односно са источне стране Велике Мораве и 

простире се између 43 степени и 57 минута и 44 степени и 13 минута северне географске ширине, односно 

21 степен и 15 минута и 21 степен и 50 минута од Гринича. Седиште Општине је у Деспотовцу. У свом 

источном делу Општина је брдско планинског карактера оивичена венцима Кучајских планина, док је 

западни део равничарског карактера и погодан је за пољопривредну производњу. Скоро целом дужином 

територије општине протиче река Ресава. 

Саобраћајне везе општина Деспотовац са окружењем остварује друмским саобраћајницама. Општина 

Деспотовац везе са ширим окружењем остварује преко државног пута IIА реда 160 који се надовезује на 

државни пут IБ реда 27 све до петље на ауто путу Е-75 у Марковцу и даље према средњој и северној 

Европи преко Београда, а према јужној Европи и Блиском истоку преко Ниша. Истим овим путним правцем 

остварују се и друмске саобраћајне везе са саобраћајницама преко Баточине и Раче са централном и 

западном Србијом и Црном Гором. 

Изградњом новог ауто-пута "Вожд Крађорђе" (Лајковац – Бор) Деспотовац ће модерном саобраћајницом 

бити повезан са источном, западном и централном Србијом. 

 

Општина Деспотовац остварује преко државних путева саобраћајне везе са суседним општинама 

Свилајнац, Јагодина, Ћуприја, Параћин, Жагубица. Са општинама Петровац на Млави и Бор саобраћајне 

везе се остварују путевима нижег ранга. 

Железничке саобраћајне везе са окружењем општина Деспотовац остварује пругом Ресавица-Деспотовац-

Свилајнац-Марковац. Дужина пруге на територији општине Деспотовац износи 29.992 м. Овом пругом се 

углавном врши транспорт угља. 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

3. Демографија и људски ресурси  
 
Општина Деспотовац је територијално организована у 30 насељених места.  

Пратећи кретање броја становника у општини Деспотовац, током последњих 30 година, јасно је уочљив 

лагани пад, и то услед миграције ка већим градским центрима и земљама Западне Европе због 

привременог рада или трајног насељавања. 

По попису становништва 2011. године на територији општине Деспотовац живи 23.191 становника, од чега 

у граду Деспотовцу 4.258 и у Ресавици 2.186 становник. Територија општине Деспотовац није густо 

насељена, тако да општа густина насељености износи око 37 становника по км2. 

Табела 1. Основни подаци 

ОПИС ИЗНОС 

Становништво – процена током године 20.226 

Густина насељености (број становника/км2) 32 

Стопа живорођених 6 

Стопа умрлих 22 

Стопа природног прираштаја -16 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година) 74 

Просечна старост (у годинама) 47 

Индекс старења (60+ година/0-19 година) 216 

Просечан број чланова домаћинства 3,01 
Извор: РЗС-Витални догађаји, 2019 

 
Просечан број чланова по домаћинству је око 2,8. Активно становништво у земљи чини око 60% укупног 

становништва, а учешће пољопривредног становништва у укупном је око 45%. На привременом раду у 

иностранству налази се 5.778 људи. 

Табела 2. Становништво према старосним групама и полу 

ОПИС 
2018 2019 

Ж М Ж М 

Деца старости до 6 година (предшколски узраст) 464 490 450 463 

Деца старости од 7 -14 година (узраст основне школе) 652 711 624 694 

Деца старости од 15-18 година (узраст средње школе) 415 412 398 405 

Деца старости 0-17 1421 1510 1367 1459 

Број младих (15-29 година) 1674 1768 1627 1726 

Радни контигент становништва (15-64 година 6328 6594 6161 6425 

Укупан број становника 10466 10163 10262 9964 
Извор: РЗС 

Када су у питању подаци за виталне догађаје, природни прираштај константно бележи негативне 

вредности, а последњи податак износи -12‰. 

Према подацима Републичког завода за статистику, евидентно је да се број жена у структури укупног броја 

запослених смањује. Разлог томе је затварање бројних државних предузећа и прелазак радне снаге из 

државног у приватни сектор. 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

 

Непознато образовање 
 

Без школске спреме 
 

Непотпуно основно образовање 
 

Основно образовање 
 

Средње образовање 
 

Више образовање 
 

Високо образовање 

 

Мушкарци 
Жене 

Илустрација 1: Становништво старости 15 и више година према школској спреми и полу 

Етничку структуру становништва општине Деспотовац чине Срби (95,775%) са националним мањинама 

међу којима су најбројнији Власи (1,667%) а затим Црногорци и Роми (по 0,281%). Интересантно је да 

готово 1% становништва је неодлучно или се не изјашњава о својој националности. Сходно етничкој 

структури по питању религије најбројни су православци (96,7%) док су друге религије заступљене у много 

мањем обиму. 

Од говорних језика, поред српског језика, у општини Деспотовац могу се срести и језици националних 

мањина, као што су влашки и ромски. 

Табела 3:  Структура становништва према запослености у 2018. 
 

 
Година 

Број запослених Број запослених на 
1000 становника 

Учешће запослених 
од 15-29 у % Укупно Мушкарци Жене 

2018. 4800 3034 1766 233 14,1 

Извор: РЗС 

 
Tабела 4: Структура становништва према незапослености у 2018. 

 

Година Укупно Први пут траже 
запослење 

Без 
квалификација 

Жене На 1000 
становника 

2018. 1839 1010 793 1022 89 

Извор: РЗС 

Према доступним подацима, приметан је позитиван тренд броја незапослених у 2019. години, који се 

смањио на 1650. Према годинама живота највећи број је незапослених лица од 25 до 29 година живота 

212, затим лица од 35-39 година 186, а најмање је од 15-19 година живота, 95. Ови подаци показују да 

млади представљају највећи број незапослених, и да је неопходно побољшати услове за запослење ове 

категорије. 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

 
Илустрација 2: Проценат незапослености према стручној спреми у 2019.години 

(Извор: Национална служба за запошљавање – Испостава Деспотовац) 

 
На основу горњег дијаграма се може закључити да је највише незапослених лица са I степеном стручне 
спреме, проста радна снага (690), затим лица са IV (434) и III степеном стручне спреме (365). Образовни 
профили незапослених са ССС су: електротехничари рачунара, машински техничари (обрада метал), кувари 
и конобари и економски техничари. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

4. Привреда 
 

У складу са обрачунским принципом места рада, учешће појединих Региона Шумадије и Западне Србије у 
БДП‐у Републике Србије је 18,6% у 2018. години. 

Учешће Поморавског управног округа у стварању БДВ (бруто додате вредности) Републике Србије је 1,7% 
(71751 милиона динара). У структури БДВ Поморавског управног округа најзаступљеније су услуге (55,3 
одсто, што је испод републичког просека), индустрија (26,8 одсто, што је на нивоу републичког просека) и 
пољопривреда која учествује са 15,6 одсто, што је више у односу на просек Републике Србије. 
Грађевинарство учествује са 2,3 одсто, што је испод републичког просека. 

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-септембар 2020. године износи 28707,3 
милиона евра – пад од  5,4% у односу на исти период претходне године. Пад је евидентан и код извезене 
робе, 6,0% и код увезене робе, 4,8%. 
Посматрано регионално, Регион Шумадије и Западне Србије учествовао је у извозу Србије са 22,0%, а у 
увозу са 13,1%. 

Табела 5: Спољно трговинска размена општине Деспотовац у 2019. години 

Извоз/увоз по општинама 

    

Порекло података РЗС 

 
   

Периoд: 01 - 12. 2019. 

Општине 

Извоз 
(000 ЕУР)  

Увоз 
(000 ЕУР) 

Размена 
(000 ЕУР) 

Нето 
извоз 
(000 ЕУР) 

Покривеност 
увоза извозом 
( у % ) 

2019 
Индекс 

2019 
2018 

2019 
Индекс 

2019 
2018 

2019 2019 2019 

Деспотовац 1,770.4 109.5 2,279.0 165.7 4,049.3 -508.6 77.7 

Привреда општине Деспотовац је у 2019. највише извозила на тржишта следећих земаља: Хрватске, Црне 
Горе, Француске, Аустрије, Италије, Босне и Херцеговине, Словеније, Холандије, Немачке и Швајцарска. У 
истом периоду је највише увозила из: Украјине, Аустрије, Немачке, Хрватске, Словеније, Мађарске, 
Италије, Турске, Кине и Босне и Херцеговине 

Производи који су се највише извозили су: 

 Столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета, 

 Остали производи од дрвета,  

 Дрво профилисано по дужини било које ивице,  

 Дрво обрађено по дужини, дебљине преко 6мм,  

 Производи грађевински за уграђивање, пластични,  

 Конструкције и делови од алуминијума,  

 Остали намештај и његови делови,  

 Конструкције и делови, од гвожђа или челика,  

 Инструменти, апарати за мерење електричних величина,  

 Центрифуге; уређаји за филтрирање течности и гасова.  
 

Производи који су се највише увозили су: 

 Плоче влакнатице од дрвета или дрвенастих материјала, 

 Дрво обрађено по дужини, дебљине преко 6мм,  

 Листови за фурнирање, за шперплоче и сл, дебљине до 6мм, 

 Основе за електрично развођење електричне енергије,  

 Машине за рад са чврстим минералним материјалима,  



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

 Боје и премази дисперговани у води,  

 Полимери етилена,  

 Хартија, картон, целулозна вата, премазани, импрегнисани, 

 Боје и премази дисперговани у неводеном медијуму,  

 Хидрауличне турбине, водена кола и њихови регулатори. 

Табела 6: Спољно трговинска размена општине Деспотовац у периоду I-IX 2020. године 

Извоз/увоз по општинама 

    

Порекло података РЗС 

      

Периoд: 01 - 09.2020. 

Општине 

Извоз 
(000 ЕУР) 

Увоз 
(000 ЕУР) 

Размена 
(000 ЕУР) 

Нето 
извоз 
(000 ЕУР) 

Покривеност 
увоза извозом 
( у % ) 

I-IX 2020 

Индекс 

I-IX 

2020 

I-IX 
2019 

I-IX 2020 

Индекс 

I-IX 

2020 

I-IX 
2019 

I-IX 2020 I-IX 2020 I-IX 2020 

Деспотовац 1,444.0 121.1 1,660.6 102.0 3,104.6 -216.6 87.0 

 
Укупне инвестиције у основна средства у 2018. години у Деспотовцу износиле су 6,5 милиона евра, а 
структура инвестиција изгледала је овако: 
 

Табела 7: Инвестиције у основне фондове по техничкој структури, 2018. године (у хиљ. РСД) 

Укупно Грађевински радови Домаћа опрема Увозна опрема Остало 

2.237.678 599.512 267.497 807.163 563.506 

Извор: РЗС 

 
Табела 8: Инвестиције у нова основна средства по карактеру изградње, 2018. године (у хиљ. РСД) 

Укупно Нови капацитети 
Реконструкција, модернизација, 

доградња и проширења 
Одржавање нивоа 

постојећих капацитета 

2.237.678 70752 2097220 69706 

Извор: РЗС 

На територији општине Деспотовац у 2018. години било је запослено око 4800 људи, односно око петине 
укупног броја становника. Према методологији Републичког завода за статистику, која је измењена 2015. у 
овај број спадају и регистровани индивидуални пољопривредници. У последњим годинама долази до 
минималних осцилација у броју запослених. Иако ове промене нису велике, број запослених се 
минимално смањио од 5.033 у 2016. на 4.956 у 2017. а да се у 2018. минимално повећао, па је износио 
4962. 

Табела 9: Запосленост и зараде 2019. 

ОПИС ИЗНОС 

Регистровани запослени 4797 

Регистровани запослени према општини 
пребивалишта у односу на број становника у % 

24 

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 48288 

Регистровани незапослени 1651 
Извор: Статистика запослених и зарада, РЗС 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

Табела 10 Број запослених по делатностима (2018.) 

УКУПНО 4962 

Запослени у правним лицима 3387 

Предузетници, лица која самостално обављају делатности и запослени код њих 995 

Пољопривреда, рибарство, шумарство 126 

Рударство 1256 

Прерађивачка индустрија 396 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 41 

Снабдевање водом и управљање водом 86 

Грађевинарство 134 

Трговина на велики и мало и поправка моторних возила 549 

Саобраћај и складиштење 274 

Услуге смештаја и исхране 281 

Информисање и комуникације 39 

Финансијске делатности и делатности осигурања 35 

Пословање некретнинама 6 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 117 

Административне и помоћне услужне делатности 41 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 257 

Образовање 297 

Здравствена и социјална заштита 309 

Уметност, забава и рекреација 79 

Остале услужне делатности 59 

Регистровани индивидуални пољопривредници 580 
Извор: РЗС 

Просечне зараде без пореза и доприноса, у периоду од 2015─2018. бележе пораст и износиле су 38.583 
динара у 2015., 39.866 у 2016., 41.800 динара у 2017., док је просечна зарада у 2018. износила 43.753. И 
поред раста, зараде су испод републичког просека. 
 
 

 

Мушкарци 
Жене 

                                                        Илустрација 3: Незапосленост 

Према подацима Агенције за привредне регистре, у општини Деспотовац у 2019. години било је укупно 131 

активно привредно друштво и 627 предузетника. 

Укупан износ подстицаја регионалног развоја (у хиљ. РСД) износио је 4.884.372 (у 2019.) 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

У оквиру сектора производње производа од пластике и гуме послују 3 предузећа. Остали заступљени 

сектори су производња производа од текстила и прерада дрвета. Од великих привредних система 

издвајају се: ЈП за подземну експлоатацију угља “Рембас” Ресавица и ЈП “Србија Шуме” Деспотовац. 

Има више инвестиције из дијаспоре, предузетника и привредних друштава које су регистроване у периоду 

1990. – 2015. година и релативно успешно послују. Једна од успешних инвестиција из дијаспоре је и 

привредно друштво Ruki Coop доо. Друштво је основано 2004. године, инвестиционим капиталом из 

иностранства. Те године је завршена инвестиција. Инвеститор и власник друштва су родбинским односима. 

Земљиште и објекти су у сопственом власништву. Вредност инвестиције око 53.000 еура. Основан 

делатност друштва је изградња путева и аутопутева. Друштво изводи радове у области нискоградње 

(реконструкција и изградња путева), високоградње (реконструкција, изградња и доградња објекта вртића, 

школа, домова здравља..) и мостоградње (реконструкција и изградња мостова). Поседују завидан број 

основних средстава (машина, камиона) и тренутно запошљавају преко 40 радника. Искоришћење основних 

средстава је на нивоу од 50%, док је искоришћење радне снаге 100%. Послове реализују на домаћем 

тржишту.  

На територији општине Деспотовац од значаја је и пољопривредна производња у којој, према попису 

пољопривреде има укупно 3862 регистрованих пољопривредних газдинстава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

5. Остале информације 
 
На територији општине Деспотовац постоје 5 основних школа и 23 подручна одељења са укупно 1146 

ученика. Број ученика који су на крају школске 2019. године завршили 8. разред износио је 152. Стопа 

завршавање основне школе износи 83,8 %. 

У Деспотовцу постоји и једна средња школа и то Техничка школа “Петар Жалац” са капацитетом од 365 

ученика, која образује млади кадар из области електротехнике, машинства и обраде метала и трговине, 

угоститељства и туризма. Укупан број уписаних ученика у средњу школу износио је 301 у 2019. години. 

Општина Деспотовац је своје развојне приоритете по Стратегији локалног економског развоја за период 
груписала у пет основних група:  

 развој комуналне и путне инфраструткуре, 

 убрзан развој туризма, 

 стварање повољне климе за развој привреде и подизање животног стандарда становништва, 

 унапређење здравственог система и социјалне заштите, 

 смањење миграције младих 

Од расположивих браунфилд локација у Деспотовцу издвајају се домови култура и то у: Плажану са 

површином од 3859 м2 и објектом 960 м2, Поповњаку са површином 500 м2 и објектом 420 м2, Сењском 

руднику са површином 500 м2 и објектом 439 м2 и Стрмостену са површином 2156 м2 и објектом 636 м2. 

Територија општине Деспотовац је предиспонирана за пољопривредну производњу, па је она поред 

рударства била доминантна грана економије. Привредну активност на сеоским подручјима карактерише 

пољопривреда, која је у преко 80% случајева основна или једина привредна активност. Укупан број 

носиоца породичног газдинства је 3827. 

Према последњем попису пољопривреде, укупан износ коришћеног пољопривредног земљишта износио 

је 16102,01 ха. Од тог износа највише се обрађују оранице и баште (10132,87 ха) и ливаде и пашњаци 

(5215,15 ха), док се на винограде односи 56,66 ха и воћњаке 563,05 ха. 

Туристичка понуда општине Деспотовац, захваљујући природном богатству и културно историјском 

наслеђу, је изузетно богата и разнолика. Природне лепоте, као што су брдско-планински предели, 

разноврсност флоре и фауне и речни токови, пружају добре услове за развој рекреационог и ловног и 

риболовног туризма. Са друге стране богато културно историјско наслеђе овога краја изузетно је 

привлачна за археологе, антропологе и културологе. 

У значајне туристичке локалитете општине Деспотовац можемо издвојити: манастир Манасија, Музеј 

угљарства, Ресавска пећина, Водопади Велики бук и Прскало, али и Парк Макета и свакако неизоставну 

планину Бељаницу. Све више туриста окупљају и манифестације попут витешког фестивала “Јуст оут”, Дани 

српског духовног преображења, Ликовна колонија Ресава.  

Манифестацију коју бисмо посебно је издвојили су “Липовачке летње ноћи” која се одржава у селу 

Липовица надомак Деспотовца, настала је пре непуних седам година на иницијативу људи из овог краја 

који живе и раде у дијаспори. Вођени жељом да манифестација постане традиционална, основано је и 

Удружење ЛИПА ЛИПОВИЦА у чијој организацији се манифестација и одржава. Жеља наших људи из 

расејања, да сачувају културу и традицију свога краја, уједно је и била покретач свих каснијих дешавања. 

Фестивал од 2012. године траје два дана. Број посетилаца креће се око 2.000 и расте из године у годину. 

 

 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

Табела 10: Број туриста и ноћења (2018.) 

Општина Туристи Ноћења туриста 
Просечан број 

ноћења туриста 

 Свега Домаћи Страни Свега Домаћи Страни Домаћи Страни 

Деспотовац 1673 1468 205 4611 4254 357 2,9 1,7 

Према расположивим подацима РЗС, у односу на 2017. годину, у 2018. број туриста је повећан за три пута, 
док је број ноћења повећан је за око 65%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

6. Приоритети развоја 

Како је то Стратегијом локалног економског развоја општине Деспотовац дефинисано, основни правци и 

приоритети развоја груписани су у пет основних група: развој комуналне и путне инфраструктуре, убрзан 

развој туризма, стварање повољне климе за развој привреде и подизање животног стандарда 

становништва, унапређење здравственог система и социјалне заштите и смањење миграције младих. 

а/ Развој комуналне и путне инфраструктуре 

Неки од стратешких циљева везани су пре свега за реконструкцију општинских путева, санирању клизишта 

у општини, изградње магистралног гасовода и реконструкцију водоводне мреже у дужини од 43км. 

Стратегија развоја предвиђа и реконструкцију 70% јавне расвете, као и унапређење животне средине кроз 

унапређење контроле квалитета земљишта и подизање свести код грађана из области заштите животне 

средине. 

Основно стратешко опредељење и питање друмског саобраћаја у оквиру Просторног плана Републике, 

односи се на основне саобраћајне коридоре, ради њиховог дефинисања у простору и усаглашавања са 

другим секторским плановима. Ово се, пре свега односи на пет аутопутских коридора, при чему је за 

Деспотовац и ширу комплементарну регију најзначајнија магистрала Е-75 у оквиру коридора X, на који се 

наслањају. 

Према Просторном плану Републике Србије задржава се и електрифицира постојења једноколосечна пруга 

Марковац-Ресавица, за јавни путнички и теретни саобраћај. Ова пруга данас није довоqно искоришћена, 

али је у добром стању И представља, уз будући магистрални пут М4, најважнији елеменат инфраструцтуре 

подручја. 

Саобраћајна повезаност општине Деспотовац са општинама у окружењу је на завидном нивоу. Укупна 

дужина путне мреже износи 189 км, од чега 161 км припада савременим коловозима. Општина 

Деспотовац се налази у близини саобраћајног коридора у Републици – Коридора X, од Београда је удаљена 

око 130 км, а од Ниша 140 км. На територији општине постоји и железничка пруга Марковац-Свилајнац-

Деспотовац-Ресавица у дужини од 42 км. 

б/ Развој туризма 

Примарни програми у оквиру дугорочне туристичке понуде везују се за просторне целине планинског, 

водног, транзитног, градског и бањског туризма, око којих се организује културолошки, ловни, сеоски и 

други видови туризма; уз комплементарне активности на програмима органске и биолошки безбедне 

хране, очувања шума, водопривреде, обновљиве енергије, саобраћаја, трговине, занатства и комуналних 

делатности. Подручје Деспотовца на локалном и регионалном нивоу везује се за ресурсе планина 

Бељанице и Кучаја, реке Ресаве и знаменитих манастира, на потезу који повезују Коридор X са ширим 

приобаљем Дунава. 

Најзначајније културно - историјске и природне вредности општине Деспотовац су: Ресавска пећина, 

манастир Манасија, водопади “Велики бук” и “Велико прскало”, планина Бељаница и Винатовача – једина 

прашума у Србији. Из године у годину рекордне посете бележе и манифестације Јуст оут, Дани српског 

духовног преображења и Липовачке летње ноћи – дани дијаспоре. Деспотовац има потенцијале за развој 

ловног туризма, верског, транзитног и излетничког туризма. 

 

 

 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

в/ Стварање повољне климе за развој привреде и подизање животног стандарда становништва 

Деспотовац је међу десет општина у Србији по висина инвестиција које финансира Канцеларија за јавна 

улагања. Неопходно је створити повољну климу за долазак нових инвеститора, а самим тим и развој 

привреде у овој општини. Подизање животног стандарда могуће је кроз развој сектора малих и средњих 

предузећа и предузетништва, али и кроз унапређење прерађивачке индустрије, базиране на преради 

локалних природних ресурса, нарочито угља и дрвета.  Угаљ Ресавица или Рембас је без конкуренције 

најбољи и најквалитетнији угаљ са ових простора. Ресавица угаљ експлоатише се из истоименог места 

Ресавица и копа Рембас, који је у непосредној близини Деспотовца. Некада је овај угаљ грејао целу СФРЈ, 

али сада се производи у веома малим количинама, и веома је тешко доћи до њега. 

Привредну активност на сеоским подручјима Деспотовца карактерише пољопривреда, која је у преко 80 % 

случајева основна или једина привредна активност.Уз то и традиција у бављењу пољопривредном 

производњом представља капитал који поред  природних предуслова може да доведе до значајног 

развоја пољопривреде па самим тим и села. У будућности се треба окренути континуираном расту обима и 

квалитета интензивне пољопривредне производње. Сходно томе, повећати и ниво инвестиција у 

прерађивачку индсутрију чији се развој базира на преради расположивих природних ресурса. 

Могуће правце развоја сеоских средина треба тражити у оквиру развоја пољопривреде, као носиоца 

привредне активности на селу и то пре свега кроз спремност млађе популације на усавршавање, чиме би 

се створили услови за усвајање и имплементацију савремених трендова у пољопривредној производњи. 

г/ Унапређење здравственог система и социјалне заштите  

Основни проблеми Дома здравља у Деспотовцу огледају се, пре свега, у недовољној опремљености 

савременим медицинским апаратима. У том погледу је неопходно унапредити постојеће и развијати нове 

услуге социјалне заштите на локалном нивоу, кроз модернизацију техничке опремљености и јачања 

кадровских потенцијала и друге услове за бригу о рањивим слојевима становништва.  

Унапредити систем здравствених услуга подизањем нивоа техничке опремљености и континуираном 

едукацијом запослених у здравству. Приоритети у правима и развоју нових услуга на територији општине 

Деспотовац усмерити на социјално рањиве групе, децу и старе и одрасле особе. У циљу развоја нових 

услуга неопходно је повезивање са свим друштвеним чиниоцима у локалној заједници и шире, 

невладиним организацијама, приватним сектором, стварање волонтерске мреже пружаоца услуга. 

д/ Смањење миграције младих 

Податак да је преко 5000 житеља из општине Деспотовац на привременом или трајном раду иностранству, 

показује да млади све више мигрирају у земље западне Европе. Смањење миграције младих треба 

решавати путем обогаћивања културних, забавних и спортских садржаја, и успостављањем модерног 

образовног система прилагођеног потребама локалне привреде. 

Унапредити услове за развој спорта свих узрасних група кроз изградњу, реконструкцију и адаптацију 

спортских и пратећих објеката и обогаћивање спортских садржаја. 

 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

7. Предности пословања у Србији 

Заједно са започетим економским реформама, Србија се позиционирала као једна од најзначајнијих 
инвестиционих дестинација Централне и Источне Европе.  
 

Предности пословања у Србији огледају се кроз: 

 Конкурентне пореске стопе – ПДВ, Порез на добит итд. су међу најнижима у Европи. 

 Реструктуиран и стабилан финансијски систем. 

 Једноставне процедуре оснивања и регистрације предузећа. 

 Једноставне процедуре за обављање спољно-трговинског посла и реализацију улагања. 

 Слободан приступ тржишту од преко 1.1 милијарде потрошача. Екстерно, Србија може служити као 
производни центар за бесцарински извоз на тржиште од више од 1 милијарде људи које укључује 
Европску унију, Руску Федерацију, САД, Казахстан, Турску, земље ЦЕФТА - Албанија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Молдавија, Србија и УНМИК/Косово, чланове 
Споразума о слободној трговини са земљама ЕФТА - Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарска и 
споразум са Белорусијом. 

 Квалитетно пословно окружење у Србији уз систем подстицајних мера које даје држава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

8. Предности пословања у општини Деспотовац 

Основне предности за пословање и инвестирање у општини Деспотовац су: 
 

Повољан геостратешки положај 
 

Деспотовац је центар Горње Ресаве. Налази се на контакту деспотовачког басена и обронака Бељанице и 
Кучајских планина, у крају који је богат шумом и рудама. 
 

Општина Деспотовац се налази на доброј локацији за пословање: 
 Скоро целом дужином општине протиче река Ресава. 
 Општина Деспотовац саобраћајницама добро повезана са 8 општина које је окружују 
 Постоји и железничка пруга у дужини од 42 км, која је повезана са магистралном пругом Београд-Ниш-

Скопље 
 Атрактивне туристичке дестинације (манастир Манасија, Ресавска пећина, фестивали) 
 Пољопривредно земљиште простире се на 31.481 ха, а шумско на 26.688 ха 
 

Посвећена локална самоуправа 
 

Локална самоуправа је врло посвећена сарадњи са инвеститорима и спремна је да уважи сваки захтев 
инвеститора. Локална самоуправа општине Деспотовац ефикасно је спровела принцип рада 
карактеристичан за механизме које намеће концепт Е-управа. Техничку опремљеност прати и одговарајућа 
софтверска подршка. У оквиру службе за привреду и јавне делатности формирана је јединица Канцеларије 
за локални економски развој која пружа подршку пословној заједници и потенцијалним инвеститорима. На 
услузи вам је брза и ефикасна локална администрација фокусирана на потребе инвеститора. Општина 
Деспотовац обезбеђује инвеститорима потребну комуналну инфрастурктуру (вода, пут, струја). Деспотовац 
има подршку у конкурисању за одличне субвенције и подстицајне мере са државног нивоа. 
 

Обезбеђена инфраструктура 
 

У Деспотовцу постоји више локација за brownfield као и слободног простора за greenfield инвестиције. 
 

Угодно окружење за живот 
 

Деспотовац је миран градић, безбедност је на високом нивоу, са ниском стопом криминала. Цео крај 
оживи у време летњих месеци када људи из западно-европских земаља дођу на одмор у свој родни крај. 
Општина Деспотовац има занимљиво културно-историјско наслеђе. У граду постоји Народна библиотека 
"Ресавска школа", "Музеј угљарства", а витешки фестивал "Just out" је највећи у Европи и одржава у оквиру 
комплекса манастира Манасија. 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

9. Подршка пословању на националном нивоу 
 
У Србији постоји државни систем подстицаја инвестицијама и приватном бизнису. Влада Републике Србије 
пружа разне видове финансијске и нефинансијске подршке потенцијалним и постојећим привредним 
субјектима. Осим олакшица предвиђених законима, бизнису су доступни и различити видови подршке 
кроз програме: 

• Националне службе за запошљавање (НСЗ),  

• Фонда за развој Републике Србије и  

• Развојне агенције Србије (РАС).  

• Привредне коморе Србије (ПКС)  

• Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља (РЕДАСП)  
 

На основу Закона о порезу на доходак грађана (Члан 21ж) и Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање (Члан 45ђ), предвиђени су следећи видови подршке: 

• До 70% ослобођења од пореза и доприноса за ново запошљавање 
Од 1. јануара 2020. године ће све компаније које запошљавају особе које током 2019. године нису биле 
у радном односу, укључујући и младе који се први пут запошљавају, имати могућност да буду 
ослобођене обавезе плаћања пореза и доприноса и то:  

o у 2020. години - 70% пореза и 100% доприноса за ПИО  
o у 2021. години - 65% пореза и 95% доприноса за ПИО  
o у 2022. години - 60% пореза и 85% доприноса за ПИО 

 

• 70% умањене основице пореза и доприноса за запошљавање младих повратника 

Особа која заснива радни однос са домаћим послодавцем на радном месту за које је потребно 
посебно стручно образовање и потреба која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, 
остварује право на олакшицу у виду умањења основице пореза и доприноса за 70% за зараду 
новонастањених лица, уколико је:  

o у моменту закључења уговора о раду млађа од 40 година и  
o у периоду од 12 месеци пре закључења уговора о раду претежно боравила ван територије 

Републике Србије ради даљег школовања, односно стручног усавршавања и  
o месечна зарада је већа од 145.104 динара.  

Право на умањење може да се оствари за период од пет година од дана закључења уговора о раду 
 

• 70% мања основица пореза и доприноса за запошљавање повратника и странаца 

Олакшица се односи на новонастањена лица која заснују радни однос са домаћим послодавцем (на 
радном месту за које је потребно посебно стручно образовање и потреба која се не може лако 
задовољити на домаћем тржишту рада). Ради коришћења олакшице, потребно је испунити услове:  

o да лице у претходна 24 месеца није претежно боравило на територији Републике Србије и  
o да је уговорена месечна бруто зарада већа од 217.656 динара.  
o Право на умањење основице може да се оствари за период од пет година од дана 

закључења уговора о раду, независно од промене послодавца. 

 
 
 
 
 
 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

За актуелне и конкретне подстицаје и мере подршке посетите сајтове следећих наведених институција. 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВЊЕ 
Национална служба за запошљавање – НСЗ – је сервис који пружа услуге незапосленим лицима и 
послодавцима у Србији.  
Програми НСЗ намењени су:  

• едукацијама и преквалификацијама незапослених лица, 

• финансијској подршци самозапошљавања и запошљавања лица са евиденције НСЗ-а,  

• ангажовању незапослених лица кроз јавне радове,  

• запошљавању незапослених лица из категорије теже запошљивих лица,  

• младима кроз програме стручне праксе. 
 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Фонд за развој Републике - Србије је једна од најстаријих финансијских институција у власништву државе. 
Реализацијом својих активности Фонд за развој подстиче привредни развој, равномерни регионални 
развој, унапређује конкурентности домаће привреде, подстиче развој производног занатства и услужних 
делатности, подстиче запошљавање и развој тржишта капитала. 
 

Кроз Фонд за развој Републике Србије могуће је аплицирати за: 

• Инвестиционе кредите 

• Кредите за трајна обртна средства 

• Краткорочни кредити 

• Кредите за одржавање текуће ликвидности 

• Старт-уп кредити 

• Подстицање предузетништва кроз развојне пројекте 

• Кредити за пословање у неразвијеним подручјима 

• Гаранције 

• Кредити за рефинансирање 
 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ 

Развојна агенција Србије је агенција Владе Републике Србије основана за обављање развојних, стручних и 
оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и повећања извоза, 
развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области 
привреде и регионалног развоја. 
РАС нуди широк спектар услуга, укључујући подршку директним инвестицијама, подстицај конкурентности  
и промоцију извоза, као и спровођење пројеката који имају за циљ да побољшају репутацију и углед 
Србије и позитивно утичу на економски и регионални развој. 
РАС је задужен за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција. За ова бесповратна 
средства равноправно могу да конкуришу како домаћи тако и страни инвеститори. 
 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 

Привредна комора Србије (ПКС) је законом дефинисана организација привредних субјеката. Чланови ПКС 
су привредна друштва, груписана у секторе пољопривреде, индустрије и услуга, који се уже групишу у 19 
гранских удружења. ПКС заступа интересе и ставове чланова учешћем у креирању закона и других прописа 
важних за пословну заједницу; унапређује економску сарадњу са иностранством; пружа информативно-
аналитичку подршку привреди; подстиче извозну активност и укључивање домаћих компанија у 
међународне добављачке ланце. Сви чланови ПКС имају права и обавезе дефинисане законом и интерним 
актима. ПКС је самостална и независна у својим активностима, а у раду њених органа управе и тела 
учествују привредници. 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

РЕДАСП – Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља 
Оснивачи РЕДАСП-а су: 

 Регионална привредна комора Крагујевац, 

 Општина Аранђеловац, 

 Општина Баточина, 

 Општина Кнић, 

 Град Крагујевац, 

 Општина Лапово, 

 Општина Рача, 

 Општина Топола, 

 Општина Деспотовац, 

 Општина Ћуприја, 

 Општина Рековац, 

 Општина Свилајнац, 

 Асоцијација приватних предузетника „Шумадија“, 

 Опште удружење предузетника „Слога“, 

 НВО „Баштина и будућност Аранђеловац1859“. 
 

Примарни циљ Регионалне агенције јесте да створи услове и стимулише економски и друштвени развој 
региона Шумадије и Поморавља. 

РЕДАСП представља кључног носиоца развојних процеса у региону Шумадије и Поморавља кроз креирање 
и координацију имплементације развојних стратегија, јачање идентитета територије на којој остварује свој 
утицај и стварање мрежа и партнерстава кључних стакехолдера. 

Активности РЕДАСП-а усмерене су ка управљању процесом развоја региона Шумадије и Поморавља у пет 
приоритетних области развоја: развој малих и средњих предузећа и предузетништва, развој људских 
ресурса, развој инфраструктуре, развој туризма и развој рурала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

10. Подршка пословању на општинском нивоу 
 
Општина Деспотовац нуди добру подршку сваком потенцијланом инвеститору. 
У почетним фазама, након што се потенцијални инвеститор јави општинској управи, могући су различити 
видови подршке: 

 На услузи вам је брза и ефикасна локална администрација фокусирана на потребе инвеститора 
 Сваки инвеститор може добити личног асистента који га прати у процесу инвестирања 
 Општина обезбеђује инвеститорима потребну комуналну инфраструктуру (пут, вода…)  
 Подршка у конкурисању за одличне субвенције и подстицајне мере са државног нивоа 

 

Општина Деспотовац смештена је са источне стране Велике Мораве и представља центар Горње Ресаве. 
Потенцијални инвеститори  могу остварити подстицаје на основу Уредбе о условима и начину привлачења 
директних инвестиција ("Сл. гласник РС", бр. 110/2016.) и на основу члана 9. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Сл. лист општине Деспотовац” бр.1/2014) уколико је инвеститор учествовао у финансирању 
изградње неког од елемената комуналне инфраструктуре, истом се процентуално умањује висина накнаде 
сходно утврђеном члану 6. Одлуке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

Прилог 1. Како регистровати бизнис у Србији? 

Процедура регистрације бизниса у Републици Србији је веома једноставна. Довољно је да посетите 
интернет страницу Агенције за привредне регистре (АПР) и преузмете образац - Јединствена 
регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката. Такође можете посетити и најближу 
Агенцију за привредне регистре у којој ће Вам дати све потребне информације за регистровање. 

У складу са Законом о привредним друштвима у Агенцији за привредне регистре се уписују следеће 
правне форме: 

• предузетничка радња 

• привредна друштва (ортачко друштво; командитно друштво; друштво са ограниченом 
одговорношћу; акционарско друштво) 

• огранак страног привредног друштва 

• представништво страног привредног друштва 

• јавно предузеће 

• задруга 

• задружни савез 

• други субјект ако је то прописано посебним законом. 
 

Процес регистрације је веома кратак и траје од три до пет радних дана. Трошкови регистрације износе од 
1.500,00 до 18.000,00 динара у зависности од облика и форме. 

Најчешћи облик регистрације у Србији је предузетник или ДОО - Друштво са ограниченом одговорношћу 
Основне сличности и разлика између предузетника и ДОО: 
 

• Поступак регистрације код АПР-а за предузетника је једноставнији него за ДОО. 

• Предузетник може бити странац, лице које нема пребивалиште у Србији, али за даље обављање 
пословних активности мора да добије боравишну и радну дозволу. 

• Оснивач ДОО може бити и страно физичко и страно правно лице. Странац оснивач није дужан да 
поседује боравишну и радну дозволу. 

• У погледу власништва, кроз ДОО се лакше реализују партнерски односи, јер предузетник представља 
индивидуу која правно гледано сама сноси све користи и последице настале из обављања пословне 
активности. 

• Предузетник за обавезе из пословања одговара целокупном својом имовином, неограничено, а за 
пореске обавезе и са имовином свих пунолетних чланова домаћинства (члан 157 Закона о порезу на 
доходак грађана). 

• Оснивач ДОО за обавезе ДОО одговара само уписаним улозима, а не одговара својом имовином.  

• ДОО код оснивања обавезно уписује и код АПР-а региструје улог, али он не мора бити већи од 100 
динара и накнадно се може повећавати 

• Казне за прекршаје најчешће су за дупло, а у неким случајевима и до десет пута мање за предузетнике 
него за ДОО. 

• Предузетник може пословне књиге водити по систему простог или по систему двојног књиговодства, 
док ДОО пословне књиге мора водити по систему двојног књиговодства. 

• Предузетници се могу определити и пријавити за паушално опорезивање, осим у случајевима 
побројаним чланом 40,став 2 Закона о порезу на доходак грађана (нпр. трговина као делатност, било 
која делатност са прометом преко 6.000.000,00 дин у току календарске године итд.) 

• Без обзира на делатност, паушалац не може бити предузетник који је у систему ПДВ-а. 

• ДОО ни у којем случају не може бити паушалац. 

• Порез на добит (доходак) плаћа се на разлику између прихода и расхода, односно добит, и код 
предузетника и код ДОО. Стопа пореза код предузетника је 10%, а код ДОО је 15%. 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

• Предузетник може променити правну форму у ДОО, а ДОО не може променити правну форму у 
предузетника. 

• Предузетник не може имати статусне промене спајања, припајања, издвајања или поделе, а ДОО 
може.  

• ДОО може променити власника, а предузетник не може. 

ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ПРЕДСТАВНИШТВА ОД СТРАНЕ СТРАНОГ УЛАГАЧА 
 

Страни улагач (страно правно лице са седиштем у иностранству, укључујући и огранак страног правног лица 
који је регистрован у Републици Србији; страни држављанин, без обзира на стално место боравка; 
држављанин Републике Србије са сталним местом боравка изван Републике Србије дужим од једне 
године) може оснивати привредно друштво у Србији у складу са Законом о привредним друштвима и 
законом којим се уређују улагања 
 

Страни улагач у погледу свог улагања ужива једнак положај и има иста права и обавезе као и домаћи 
улагач уколико Законом о улагањима или другим законом није другачије предвиђено. 

Процедура регистрације привредног субјекта за стране осниваче 
Представништво страног привредног друштва је његов издвојени организациони део, који може обављати 
претходне и припремне радње у циљу закључења правног посла тог друштва 
 

Представништво нема својство правног лица и може закључивати само правне послове у вези са својим 
текућим пословањем. Страно привредно друштво одговара за обавезе према трећим лицима које настану 
у пословању његовог представништва. 
 

Представништво се образује одлуком надлежног органа страног привредног друштва, која обавезно 
садржи: 

• назив и седиште регистра у ком је оснивач представништва регистрован 

• назив, правну форму и седиште оснивача представништва 

• матични/регистарски број оснивача представништва 

• лично име, односно пословно име заступника оснивача представништва 

• адресу представништва 

• лично име, односно пословно име заступника представништва 

• представништво се обавезно региструје у складу са законом о регистрацији. 
 

Прописана документација и накнада за регистрацију: 

 Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у 
јединствени регистар пореских обвезника 

 Одлуку надлежног органа страног привредног друштва о образовању представништва 

 Извод из регистра у коме је регистровано страно привредно друштво, са преводом овереним од 
стране овлашћеног судског тумача 

 Доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује 

 Изјава овлашћеног лица страног привредног друштва о преузимању одговорности друштва за све 
обавезе које настану у вези са пословањем представништва оверена од надлежног органа овере, са 
преводом на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача 

 Доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања 
 
Запошљавање странаца 
 

Странац (свако лице које нема држављанство Републике Србије) који се запошљава у Републици Србији 

има једнака права и обавезе у погледу рада, запошљавања и самозапошљавања као и држављани Србије. 

Услови за запошљавање странца су поседовање одобрења за привремени боравак (без обзира на 



        

                                     

 

 

 

 
 

          
   

                   

временско трајање боравка) или стално настањење и дозволе за рад. Одобрење за привремени боравак 

или стално настањење издаје Министарство унутрашњих послова, док поступак издавања, продужења, 

поништавања и престанка важења дозволе за рад спроводи Национална служба за запошљавање. 

Дозвола за рад се може издати као: 

1. Лична радна дозвола 
Издаје се на захтев странца ако има: 

- одобрење за стално настањење, 
- статус избеглице, 
- припада посебној категорији странца, 
- у случајевима утврђеним 

међународним уговором, 
- ради спајања породице. 

 

2. Радна дозвола 
- радна дозвола за запошљавање; 
- радна дозвола за посебне случајеве 

запошљавања - упућена лица, кретање у 
оквиру привредног друштва, независни 
професионалци; 

- радна дозвола за самозапошљавање. 
Странац са радном дозволом може у Републици 
Србији да обавља само послове за које је добио 
дозволу. 

 
Законом су прописани случајеви у којима се услови за запошљавање странаца на примењују (на странца 
чији боравак у Републици Србији не траје дуже од 90 дана у року од шест месеци од дана првог уласка у 
Србију, и то на странца који: је власник, оснивач, заступник или члан органа правног лица регистрованог у 
Србији, ако није у радном односу у том правном лицу; у Србији борави ради успостављања пословних 
контаката или присуствовања пословним састанцима и који, без остваривања прихода у Србији, обавља 
друге пословне активности које се односе на припрему страног послодавца да успостави присуство и 
отпочне са радом у Србији; је упућено лице које у Србији изводи радове на основу уговора о набавци робе, 
набавци или закупу машина или опреме и њене испоруке, инсталирања, монтаже, оправке или обучавања 
зарад на тим машинама или опреми и др.). 
 
 
 
 


