ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

ОПШТИНА ПАРАЋИН

„Водич за инвеститоре општине Параћин“ је израдила Регионална агенција за економски развој
Шумадије и Поморавља (РЕДАСП) у сарадњи са општином Параћин.
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
Параћин је индустријски центар средње величине у зони „осовине и интензивног развоја Србије“. Дуж
овог појаса развоја који се интегрише и у међудржавне просторно - физичке развојне зоне, протежу се:
аутопут Е - 10, железничка пруга, електро и телекомуникациони системи, гасовод, хидросистеми и др. У
плану мреже насеља региона Шумадије и Поморавља Параћину је дат значај центра I реда – насеље
регионалног значаја.

По географском положају подручје општине Параћин се налази у долини Велике Мораве, између обронака
планине Јухор на западу и Кучајских планина на истоку.
Општина Параћин има површину 542 км2 са насељеним местом – град Параћин, 33 сеоска насеља и два
туристичка насеља са укупним бројем становника 54.242 према подацима Републичког завода за
статистику по попису из 2011. године, од чега 25.104 у самом граду.
Са површином од 542 км² општина Параћин заузима друго место по величини у поморавском округу, а то
чини 0,61% површине Републике Србије. Општина Параћин је општински центар истоимене општине. У
мрежи насеља Србије спада у групу градова средње величине. Са Ћупријом и Јагодином представља
трограђе - центар поморавске регије, а у оквиру макрорегије Шумадија, заједно са градовима Крушевац,
Краљево, Чачак и Крагујевац – центар макрорегије.
У Параћину ради око 2.459 предузећа од тога 1.850 предузећа и 609 привредних друштава. У Параћину
ради око 12.218 људи са просечном зарадом од 450 €, док је незапослених око 6.787.
Од укупне површине обрадиво земљиште захвата 33.511 хектара (око 64%) а под шумом се налази 16.854
хектара (око 36%).
Посебне погодности општина Параћин поседује за развој ловног туризма. Површину ловишта чине шуме и
шумско земљиште 18.640 ха , пашњаци и ливаде 2.782 ха, обрадиво земљишта 66 ха и остало земљиште
4.872 ха. У непосредној близини ловишта се налази више културних и туристичких излетишта: Грза и
Сисевац, као и резерват површине 5.300 ха.

Општина Параћин има 54.170 ха обрадивих површина од тога су:
 21.747 ха оранице и баште;
 17.660 ха шуме;
 4.903 ха ливаде;
 2.775 ха пашњаци;
 1.280 ха воћњаци;
 1.260 ха виногради;
 146 ха баре и трске;
 4.440 ха неплодно земљиште.
У овом тренутку локална управа не поседује прецизне податке о броју становника који је у дијаспори, али
су свесни значаја и утицаја који припадници дијаспоре имају на становнике Параћина. Као и у осталим
општинама, приметни су трансфери новчаних средстава родбини која живи у Параћину. Такође,
последњих 15-ак година су приметни појединачни случајеви повратка одређеног броја грађана и њихова
директна улагања у сектор предузетништва и СМП.
Тренутно не постоји организациона целина у Општинској управи која се бави сарадњом са дијаспором. У
оквиру Управе за пољопривреду и локални економски развој институционализовано је Одељење за
локални економски развој, чија је основа улога пружање подршке инвеститорима и постојећој пословној
заједници. Запослени у овом Одељењу, своје послове обављају реализацијом следећих активности:
Подршка инвеститорима:
-

Презентација расположивих могућности за инвестирање у општини Параћин.
Припрема понуда локација, контакти.
Сарадња са Развојном агенцијом Србије (РАС).
Уговарање састанака са инвеститорима и обилазак локација.
Пружање информација, сервис инвеститорима.

Подршка постојећој пословној заједници:
- Сарадња са удружењима привредника (заједнички наступ на сајмовима, Привредни савет).
- Испитивање мишљења и потреба локалне пословне заједнице (анкета и презентација закључака
- менаџменту локалне самоуправе).
- Састанци са локалном пословном заједницом (представљање планова локалне самоуправе, јавне
расправе, састанци са делегацијама).
- Информисање привредника (дистрибуција конкурса, организација округлих столова - ‘’Национални
програми подршке привреди’’).
Заинтересовани припадници дијаспоре могу се обратити Општини (opstina@paracin.rs) или директно
начелници Управе за пољопривреду и локални економски развој (slavka_jovanovic@paracin.rs) за
неопходне информације и подршку. Особа за координацију процеса сарадње и комуникације са
дијаспором испред општине Параћин је Небојша Ратковић, помоћник председника општине Параћин.

2. Положај општине
Параћин лежи на 43.87 северне географске ширине и 21.41 источне географске дужине, на просечној
надморској висини од 130м. По географском положају подручје општине Параћин се налази у долини
Велике Мораве, између обронака планине Јухор на западу и Кучајских планина на истоку. Општина
Параћин се налази у средњем Поморављу, 3,5 км од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која
протиче кроз центар града. Просечна земљишна површина по једном домаћинству износи 4 хектара.
Општина Параћин лежи на раскрсници врло важних међународних саобраћајница – на 156. километру
међународног пута Е–75 (коридор 10) ка Нишу и Блиском истоку, на почетку међународног пута Е–761 за
Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу, Краљеву, Црној Гори и Федерацији БиХ.

У општини Параћин постоји 129,5км општинских путева, 63,2км државних путева II реда, и 41,5км
државних путева I реда. Од укупне дужине општинских путева, 89км је са савременом асфалтном
подлогом (око 70%), док је код државних путева ИИ реда тај проценат око 80% (51км). Укупна дужина
градске уличне мреже износи око 63 км, од чега је око 60 км са савременим коловозом. Просечна ширина
коловоза износи око 6 м, просечна регулациона ширина око 7,5 м, док је укупна дужина изграђених
тротоара око 12 км са просечном ширином од око 2,5 м.
Главни правац железничког саобраћаја представља међународна магистрална пруга Београд-МладеновацНиш-Прешево-државна граница (Е70, односно Е85), као део паневропског саобраћајног коридора Х. Укупна
дужина магистралне пруге на територији општине износи 17,25 км. Пруга је највишег технолошког нивоа у
земљи и Параћин повезује са Европом и развојном кичмом Републике – Коридором Х. Пруга II реда
Параћин - Поповац, у дужини од 15,8 км, није електрификована и служи за превоз робе.
На територији града постоје три индустријска колосека које опслужује станица Параћин ("штофара",
"стаклара" и "војна рампа"), укупне дужине 1,35км. Укупна дужина железничких пруга на територији
општине износи 34,40 км.
Коридори укинутих пруга узаног колосека Параћин - Зајечар и Параћин - Ћуприја - Сењски Рудник имају
укупну дужину око 15 км, и могу се поново употребити, пре свега као веза потенцијалних индустријских
зона са железничком станицом Параћин.

Осим железничке станице Параћин, на подручју општине се налази и станица Поповац (на прузи II реда),
као и стајалишта Сикирица-Ратари и Дреновац (на магистралној прузи).
У погледу воденог саобраћаја Параћин се ослања на реализацију програма Републике Србије везаног за
пловност Велике Мораве. Реч је о хидроенергетско-пловидбеном систему "Велика Морава", за који је
утврђена потреба даљег истраживања, како би се утврдиле реалне могућности и услови његове
реализације.
Што се ваздушног саобраћаја тиче општина Параћин је од аеродрома у Нишу удаљена 80 км, а 170 км од
аеродрома у Београду. Просторним планом Републике Србије, у програму развоја мањих и средњих
аеродрома, обухваћен је и аеродром у Давидовцу. Просторним планом инфраструктурног коридора Е-75,
аеродром "Давидовац" је укључен у секундарну мрежу аеродрома на подручју плана, и служи за потребе
привредне и спортске авијације, авио-такси превоза и туристичко-комерцијалне сврхе.

3. Демографија и људски ресурси
Општина Параћин се простире на 542 км² и има 35 насељених места. Према званично објављеним
статистичким подацима за 2019. годину, општина Параћин имала је 50.262 становника. У граду Параћину је
живи 43.4 %, док у осталих 34 сеоских насеља 56.6 % становника општине. Просечна старост популације
општине Параћин износи 44 године.
Табела 1: Основни подаци
ОПИС
Становништво – процена током године
Густина насељености (број становника/км)
Стопа живорођених
Стопа умрлих
Стопа природног прираштаја
Очекивано трајање живота живорођених (просек година)
Просечна старост (у годинама)
Индекс старења (60+ година/0-19 година)
Просечан број чланова домаћинства

ИЗНОС
50262
93
7
16
-10
75
44
162
3,24

Према попису становништва из 2002. године, на територији општине Параћин живело је 58 301 становника.
По резултатима пописа становништва 2011. године, општина има 54 267 становника од чега 25.104 у
самом граду, од тога 26.417 мушкараца и 27.825 жена.
Посматрајући структуру становништва, по резултатима пописа становништва 2011. Године, 70,21 % чине
они са основним и средњим образовањем. Мали проценат писмених становника (око 10,34 %) завршава
више и високе школе. Од радно способног становништва, највећи број се бави пољопривредом, ловом и
шумарством, затим прерађивачком индустријом.
Табела 2: Основни подаци о образовној структури становништва
Степен стручне спреме
Необразовано становништво
Основно образовање
Средње образовање
Више образовање
Високо образовање

Број људи
8665
12545
20230
2286
2797

%
19
27
43
5
6

У 2018. години на подручју параћинске општине рођено је 413 беба, док је исте године умрло 802 лица
(416 мушкараца и 386 жене). Забележен је минус од 389 становника. Цифри од -389 треба додати и
значајан број људи који су мигрирали ка већим градовима у Србији или су се иселили у иностранство. 590
лица се доселило у општину Параћин, док се одселило њих 668, тако да се и овде бележи минус од 78
лица. Главни покретач демографских промена у општини су процеси урбанизације, индустријализације,
деаграризације, смањење природног прираштаја, изражена дневна миграција и др.
Посматрајући старосну структуру становништва у општини Параћин према попису из 2011. долази се до
закључка да општина Параћин лагано стари. Узимајући у обзир да је учешће радно способног
становништва у укупној популацији 66,83 % и становништва старости преко 60 година 25.25%, те да је стопа
природног прираштаја - 8 ‰, тј. негативна, јасно је да претходна констатација о старењу општине Параћин
стоји.

Табела 3. Становништво према старосним групама и полу
ОПИС
Деца старости до 6 година (предшколски узраст)
Деца старости од 7 -14 година (узраст основне школе)
Деца старости од 15-18 година (узраст средње школе)
Деца старости 0-17
Број младих (15-29 година)
Радни контигент становништва (15-64 година
Укупан број становника
Извор: РЗС

2018
Ж
М
1509
1622
1850
1931
1049
1078
4156
4358
4166
4469
16422 16421
26054 24744

2019
Ж
М
1464
1549
1830
1928
1048
1048
4089
4262
4119
4336
16136 16123
25803 24459

Националну структуру општине Параћин чине Срби (97,01%), као најбројнија нација, са националним
мањинама међу којима је највећи број Рома (0.82%), затим Црногораца (0.18%) и Румуна (0.17%). У
структури општине Параћин, према религијској припадности, најзаступљенији су православци (97,31%),
затим католици (0,21%), исламисти (0,06%) и протестанти (0,06%), док остатак чине атеисти, неопредељени
и припадници других религија.
Табела 4: Структура становништва према запослености у 2018. години
Број запослених
Година

Укупно

Мушкарци

Жене

Број запослених на
1000 становника

Учешће запослених
од 15-29 у %

2018.

11886

6692

5194

15,6

234

Табела 5. Структура становништва према незапослености у 2018. години
Година

Укупно

Први пут траже
запослење

Без
квалификација

Жене

На 1000
становника

2018.

7353

2322

2656

3875

145

Иако је приметан, у претходном периоду, благи тренд смањења броја незапослених, незапосленост је
један од кључних проблема општине Параћин. Према подацима Националне службе за запошљавање
крајем децембра 2019. године, евидентирано је укупно 6.785 незапослених у Параћину.

Илустрација 1: незапослени по степену стручне спреме
Највећи број незапослених је са I степеном стручне спреме, проста радна снага, затим лица са IV и III
степеном стручне спреме. Најбројнији су профили руковаоци машинама и монтери, а за њима следе
радници у трговини, грађевинарству, саобраћају и енергетичари.

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 6: Спољно трговинска размена општине Параћин у 2019. години
Извоз/увоз по општинама
Извоз
(000 ЕУР)
Општине
2019
Параћин

24,028.2

Увоз
(000 ЕУР)
Индекс
2019
2018

144.2

2019
38,181.2

Размена
(000 ЕУР)

Индекс
2019
2018

122.3

2019
62,209.4

Порекло података РЗС
Периoд: 01 - 12. 2019.
Нето
Покривеност
извоз
увоза извозом
(000 ЕУР) ( у % )
2019
-14,152.9

2019
62.9

Привреда општине Параћин је у 2019. највише извозила на тржишта следећих земаља: Босне и
Херцеговине, Северне Македоније, Бугарске, Шведске, Црне Горе, Мађарске, Грчке, Аустрије, Хрватске и
Белгије. У истом периоду је највише увозила из: Немачке, Босне и Херцеговине, Турске, Бугарске, Италије,
Сједињених Америчких Држава, Руске Федерације, Северне Македоније, Француске и Румуније.
Производи који су се највише извозили су:











Контејнери од стакла за паковање робе; затварачи
Изолована жица, каблови и остали електрични проводници
Љускари, мекушци и други бескичмењаци, конзервисани
Остали намештај и његови делови
Вода, са додатком шећера; остала безалкохолна пића
Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре
Парфеми и тоалетне воде
Чоколада и остали прехрамбени производи од какаа
Згуре, пепео и остаци, садрже метале,
Уља етерична; резиноиди; споредни терпенски производи

Производи који су се највише увозили су:











Неразврстана роба по ЦТ
Нафтни кокс, битумен и остали остаци од уља нафте
Жица од бакра
Карбонати; перкарбонати; комерцијал. амонијум карбонат
Мешавине мирисних материја и препарати
Љускари; прах, брашно и пелети од љускара, за исхрану
Калупнице и калупи за метал, стакло, гуму, пластику
Жица, од алуминијума
Полимери винилхлорида и ост.халогенованих олефина
Дрво обрађено по дужини, дебљине преко 6мм

Табела 7: Спољно трговинска размена општине Деспотовац у периоду I-IX 2020. године
Извоз/увоз по општинама
Извоз
(000 ЕУР)

Увоз
(000 ЕУР)

Индекс

Општине

Индекс

I-IX
I-IX 2020

Параћин

2020

Размена
(000 ЕУР)
I-IX

I-IX 2020

2020

I-IX

I-IX

2019

2019

17,047.9

95.0

Порекло података РЗС
Периoд: 01 - 09. 2020.
Нето
Покривеност
извоз
увоза извозом
(000 ЕУР) ( у % )

25,845.8

99.0

I-IX 2020

42,893.7

I-IX 2020

I-IX 2020

-8,797.9

66.0

Табела 8: Инвестиције у основне фондове по техничкој структури, 2018. године (у хиљ. РСД)
Укупно
1.849.925

Грађевински радови Домаћа опрема Увозна опрема
634.677

652.606

471.246

Остало
91.396
Извор: РЗС

Табела 9: 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

1.849.925

499.732

1250037

100156
Извор: РЗС

Ни општина Параћин, као и многе општине на територији Републике Србије, није избегла судбину ниске
инвестиционе активности.
У Параћину ради око 2.459 предузећа од тога 1.804 предузећа и 655 привредних друштава. У Параћину
ради око 12.218 људи са просечном зарадом од 450 €, док је незапослених око 6.787. Према методологији
Републичког завода за статистику, у овај број спадају и регистровани индивидуални пољопривредници.
Укупан износ подстицаја регионалног развоја (у хиљ. РСД) износио је 215.830 (у 2019. год.). На територији
општине Параћин, према подацима пописа пољопривреде РЗС, укупно има 5586 регистрованих
пољопривредних газдинстава, а око 3.300 уписаних у регистар пољопривредних газдинстава.

Табела 10: Запосленост и зараде 2019.
ОПИС
Регистровани запослени
Регистровани запослени према општини
пребивалишта у односу на број становника у %
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД)
Регистровани незапослени

ИЗНОС
12.218
24
45.065
6787

Извор: Статистика запослених и зарада, РЗС

2019
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Илустрација 2: Незапосленост
Најзаступљеније привредне гране на територији општине Параћин су: пољопривреда, индустрија хемије и
неметала, трговина, прехрамбена индустрија, грађевинарство, текстилна индустрија, металургија и обрада
метала, али и туризам и услуге.
У општини Параћин, према званичним подацима из пописа пољопривреде који је Републички завод за
статистику спровео 2012. године, 5.513 газдинстава користи пољопривредно земљиште. У највећем броју
имају оранице и баште, односно најчешће гаје кукуруз за зрно (њих 4.844), а затим пшеницу и крупник –
4.326 газдинстава. Према броју следе пољопривредна домаћинства која производе луцерку – 1.681, јечам
– 1.447 и детелину (њих 1.177). Највећи број газдинстава су породична (99,78%), а остало су правна лица.
Укупно 863 газдинства специјализовано је за житарице, њих 888 бави се различитим комбинацијама усева
и стоке, међутим највише је оних који се баве ратарством, свињама и живином комбиновано (1.163).
Пољопривредом се у Параћину бави 13.838 људи, а мушкарци предњаче када је реч о укупном броју.
Највећи број регистрованих предузећа је у области трговине, индустрије, транспорта и финансијских и
других услуга. Према величини највећи је број малих предузећа (98,7%), а према власничкој структури у
приватној својини (85,70%).
Из области услужних делатности највише има предузећа за пружање туристичко - угоститељских услуга док
је најразвијенија грана трговина јер је Параћин одувек био трговински центар, што потврђује и чињеница
да је око 50% активних регистрованих фирми из ове области.
У Параћину је велики број локалних привредника који граде или проширују своја производна постројења.
Неке од значајнијих фирми у области прехрамбене индустрије, производње меса и месних прерађевина
као што су Магнум ДОО, месара Николић, СИМ Фарм, Гала ДОО, Богдановић, Месо-ток Рашић. у области
производње млека млекара Михајловић, производња кондиторских производа компанија АД Чоколенд,
Параћинка АД и Пионир ДОО, производња безалкохолних и алкохолних пића фирма Бахус ДОО и БМ
Трговина.
Што се тиче индустрије производње грађевинског материјала значајнија предузећа су Матокс АД, Транскоп
ДОО, СЗТР Љуба Инвест.

Стране компаније које су препознале предности улагања у општини Параћин су:








CRH Ирска – фабрика цемента, која је купила швајцарску компанију HOLCIM која је
приватизовала фабрику цемента Нови поповац 2002.године.
Rofix Аустрија – производња грађевинског материјала, која је своју производњу започела
2003.године
Mondi Packaging Аустрија – производња натрон врећа, која је своју инвестицију реализовала
2003.године
Glass Industri Бугарска – фабрика стакла, 2007. приватизована од стране Бугарске фирме
Рубин, 2012. године промењена је власничка структура уз већинско власништво компаније
Glass Industri из Бугарске
Plast & Metal Француска – производња прецизне механике, закупила халу у Индустријској
зони Змич, почетак реализације инвестиције 2018.година
Rimaster Шведска – производња електричних система за специјална возила, закупили
приватну халу до изградње нове, у току запошљавање радника
Zincomet Бугарска – сепарација цинкове шљаке, купили земљиште у Индустријској зони
Змич и у току је изградња производног објекта.

У последњих 20-ак година приметне су инвестиције из дијаспоре, предузетника и привредних друштава
које релативно успешно послују.
Једна од успешних инвестиција је и привредно друштво SANICULA CO DOO из Горње Мутнице код
Параћина. Друштво је основано 2008. године, домаћим капиталом, али је докапитализована 2019.
капиталом из иностранства. Сада је српско-белгијска фирма са основном делатношћу производња
лековитог биља и етарских уља. Обрађујући 300ха земље које је делом у власништву, а делом у закупу.
Поседују 2 објекта укупне површине око 480м2, потпуно инфраструктурно опремљени, који су функцији
производње и складиштења етеричних уља. запошљавају 16 радника и опремљени су свим неопходним
радним машинама и опремом. 95% производа се извози и то већином на тржиште Белгије.
Једна од „млађих“ фирми је и Hydromag doo. Инвеститор, уједно и власник су још увек у иностранству.
Инвестиција је реализована сопственим средствима и представља врло успешну директну инвестицију
дијаспоре. Са инвестицијом се започело пре 5 година и процес инвестирања и даље траје. Друштво се бави
производњом машина за грађевинарство и хидрауличних система. Земљиште и хала су узети у закуп.
Простор је инфраструктурно опремљен, али нема довољан капацитет електричне енергије, индустријски
прикључак. Запошљава 15 радника, али се ради само у једној смени и проценат искоришћења капацитета
је око 40%. Две трећине производње се извози и то у Америку и земље ЕУ.
Поред ових наведени директних инвестиција дијаспоре, у Параћину су регистроване и следећи привредни
субјекти: СЗТР „Јоца“, Вера доо, Магнум доо и АББ систем доо.

5. Остале информације
На подручју градског насеља раде четири матичне основне школе са око 3.500 ученика. На сеоском
подручју раде такође четири матичне школе (Поповац, Доња Мутница, Сикирица, Поточац), са подручним
школама за четири или осам разреда у готово свим сеоским насељима. У свим основним школама има око
5.700 ученика и око 500 запослених.
У оквиру средњег образовања раде четири школе (Гимназија, Економско-трговачка, Машинскоелектротехничка, Технолошка), које се налазе у општинском центру, груписане у оквиру средњошколског
комплекса, са око 2.500 ученика и око 230 запослених.
Од специјализованих видова образовања, у Параћину постоје основна и средња музичка школа. Укупан
број ученика је 240 за различите музичке инструменте (клавир, хармоника, виолина, гитара, труба и др.)
У Параћину постоји истурено одељење Факултета за менаџмент „Мегатренд“ из Зајечара, и ради при
Центру за образовање и културу у Параћину од 1996. године, са тренутним укупним бројем студената око
250.
Општинска канцеларија за локални економски развој одржава партнерске односе са привредом о чему
сведочи успех локалног тренинг центра који је основан у сарадњи са компанијом Холцим.
Параћин располаже грађевинским земљиштем од 38 ха у оквиру индустријске зоне Змич, која је одлично
позиционирана између Коридора X, државног пута II A реда и међународне пруге(3,14 €/м², куповина или
закуп).
Општина Параћин константно ради на развоју инфраструктуре индустријске зоне ''Змич'' у чијем је
власништву и ствара неопходне услове за потребе потенцијалних инвеститора. Укупна површина
намењена за изградњу привредних објеката 38ха 62ара 90м2, од чега је до сада заузето око 10,5ха.
Почетна цена земљишта у Индустријској зони Змич је 3,15 €/м2. Земљиште је инфраструктурно
опремљено: саобраћајнице, водовод, канализација, гас, три трафо станице
Француска компанија ''Пласт анд Метал Балканс ДОО'', закупила је халу у Индустрисјкој зони Змич за
потребе отпочињања производње за обраду пластике и метала за прецизну индустрију чија производња је
намењена тржишту Француске и ЕУ. Фирме које се баве истом делатношћу из Француске као и поменута
фирма чине кластер, и заинтересоване су за отварање погона у Параћину, те најављују градњу
производног објекта у коме би оне биле смештене у Индустријској зони Змич. Ту је и шведска компанија
Римастер, која је закупила халу у приватном власништву где ће у И фази реализације своје инвестиције
започети производњу електричних система за специјализована возила. У току је одабир и пријем радника
који ће бити послати у Шведску како би се обучили за рад на специјализованим машинама. У другој фази
планира се изградња инвестиционих постројења у Индустријској зони Змич где се планира запошљавање
350 радника а у наредних десет година биће запослено од 700-1000 радника.
На територији општине Параћин постоји неколико манастира који су потенцијалне туристичке дестинације,
и то су: Манастир Света Петка у Извору, Манастир Свети Сисоје у Сисевцу, Манастир Свети Никола у
Својнову и Манастир Пресвете Богородице у Лешју.
Петрушка област је посебна културно-историјска целина којој треба дати одређени значај.
На 17 km од Параћина ка Зајечару је излетиште Грза. Врело реке Грзе, два вештачка језера и предивни
пејзажи учинили су да овај крај буде омиљено излетиште Параћинаца.
На изворишту реке Црнице лоцирано је туристичко насеље Сисевац. У непосредној близини је и
средњевековни већ поменути манастир Свети Сисоје. Сваке године се у Сисевцу се одржава и ликовна
колонија, као једна од значајних културних манифестација у нашој општини.

Посебне погодности општина Параћин поседује за развој ловног туризма. Ловиште „Јужни Кучај IV“, које је
у склопу Шумског газдинства Јужни Кучај са седиштем у Деспотовцу, заузима површину од 20.480 ha.
Територијално 5.580 ha припада општини Параћин, а остатак општини Деспотовац.
Табела 11: Број туриста и ноћења (2018.)
Општина
Деспотовац

Туристи
Свега
17.576

Домаћи
7.197

Ноћења туриста
Страни Свега
10.379 25.866

Домаћи
11.227

Страни
14.638

Просечан број
ноћења туриста
Домаћи
Страни
1,6
1,4

Број регистрованих ноћења сваке године је све већи и већи, те је од 2016. године до данас остварен је раст
од 50 %, тако да у 2020. години број остварених ноћења у Параћину прелази број од 20.000.

6. Приоритети развоја
Како је то Стратегијом локалног економског развоја општине Параћин дефинисано, основни правци и
приоритети развоја груписани су у пет основних група: смањење незапослености кроз унапређење
инвестиционог амбијента, интензивни развој привреде, пољопривреде и туризма; успостављање
ефикасног систем заштите животне средине уз повећану отпорност на климатске промене и подигнут ниво
енергетске ефикасности; унапређење социјалне и здравствене заштите усклађене са стимулационом
популационом политиком; модернизација инфраструктуре и повећање ефикасности локалних комуналних
услуга; унапређење система образовања, културе и спорта.
1) Смањење незапослености кроз унапређење инвестиционог амбијента, интензивни развој привреде,
пољопривреде и туризма.
Како би се у наредном периоду повећала запосленост и развој привреде у општини Параћин неопходно је
створити услове привлачног инвестиционог амбијента, а у сарадњи са ПКС-ом, РАС-ом и вишим нивоима
власти. За повећање запослености неопходно је едуковати постојећи кадар преквалификацијом или
доквалификацијом, као и ангажовати младе стручњаке са евиденције Националне службе за
запошљавање. Неопходно је промовисати приватно-јавно партнерство израдом посебних програма за које
постоји интерес и у јавном и у приватном сектору. Унапређењу укупног инвестиционог амбијента општине
знатно ће допринети индустријска зона „Змич“, у којој тренутно општина располаже са слободних око
14ха земљишта у власништву. Зона се налази на изузетно атрактивној локацији и потпуно је
инфраструктурно опремљена.
Да би се стање у пољопривреди поправило нужно је предузети низ мера које би за циљ имале враћање
младих на село и директна улагања у пољопривредну производњу. Требало би интензивирати изградњу
локалних путева, школа и других објеката по селима а све у циљу подизања животног стандарда сеоског
становништва.
Да би се унапредили туристички капацитети у општини Параћин требало би промоцију туристичких
потенцијала довести на ниво који ће гарантовати видан напредак у овој области везан за нашу општину.
Изградња визиторских центара на атрактивним туристичким и културно – историјских просторима општине
омогућила би повезивање постојећих потенцијала у један туристички производ. Такође, да би се повећао
број туриста неопходно је улагање и у саобраћајну инфраструктуру.
2) Успостављање ефикасног систем заштите животне средине уз повећану отпорност на климатске
промене и подигнут ниво енергетске ефикасности
Да би постојао ефикасан систем животне средине циљ је подићи еколошку свест како појединца, тако и
породице, и у том смислу дати значај и васпитно-образовној и информационој димензији едукације.
За решење проблема загађености ваздуха неопходно је улагање у изградњу градске топлане или мини
топлана, јер би се на тај начин растеретио електроенергетски систем, а и потрошња фосилних горива ће се
смањити, што ће утицати на побољшање квалитета ваздуха.
3) Унапређење социјалне и здравствене заштите усклађене са стимулационом популационом
политиком
Како бис се унапредио и развио здравствени систем општине Параћин неопходно је да буде у складу са
савременим европским тенденцијама и да здравственом заштитом буде обухваћено целокупно
становништво општине Параћин. У будућем периоду нужно је побољшати услове за савремену примарну
здравствену заштиту. Да би се спроводила популациона политика у општини Параћин неопходна је
сарадња са вишим нивоима власти и Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и
популациону политику.

4) Модернизација инфраструктуре и повећање ефикасности локалних комуналних услуга
За одржив развој саобраћајне инфраструктуре, поред реконструкције постојећих саобраћајница,
неопходно је паралелно планирати и изградити и нове саобраћајнице. Потребно је повезивање свих
насељених места са адекватним саобраћајницама, затим изградња саобраћајног прстена око општинског
центра, изградња обилазнице у складу са ГУП-ом, проширење мреже локалних саобраћајница,
повезивање са суседним општинама. У наредном периоду треба уредити постојеће комуналне објекте али
и изградити нове где је то неопходно.
5) Унапређење система образовања, културе и спорта
У складу са савременим тенденцијама и достигнућима треба непрекидно радити на побољшању услова
образовања и васпитања деце предшколског и школског узраста. Како би се подигао ниво образовања и
васпитања неопходно је интензивирати едукацију наставног кадра кроз осавремењавање програма и
коришћења савремених наставних средстава и учила.
У наредном периоду установе културе у свом приступу значајнију пажњу требају посветити сарадњи са
васпитно-образовним установама, установама социјалне заштите и групама удружењима грађана. Таквим
мултидисциплинарним приступом побољшаће се структура корисника, као и ниво квалитета пружених
услуга.
Потребно је радити на омасовљавању бављења спортом кроз школски спорт и већ постојеће акције
локалне самоуправе „Спортско лето“ и „Спортска зима“, што ће довести до боље селекције кроз разне
спортске дисциплине и омогућити клубовима подизање нивоа услова за развој младих спортиста, ради
стварања широке квалитетне основе, као предуслова за континуирано унапређење спорта.

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.
Реструктуриран 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 Параћин
Општина Параћин има веома повољан геостратешки положај и повезана је како регионалним, тако и
магистралним путевима са осталим делом земље. Локација Параћина је у средишњем делу централне
Србије, на Коридору 10 и међународној железничкој прузи, 156 км јужно од Београда.
Посматрајући структуру становништва 70,21% чине они са основним и средњим образовањем. Мали
проценат писмених становника (око 10,34 %) завршава више и високе школе.
Параћин је место значајних потенцијала, кад је реч о индустријској производњи.
Тржиште у Параћину:
1.

2.

3.

4.

Могућност извоза без царине на тржишта југоисточне Европе и Русије (180 милиона потрошача).
Параћин је географски отворен ка тржиштима Бугарске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне
Горе и Румуније (36,6 мил. потрошача)
Локални подстицаји и олакшице за инвеститоре и постојећу привреду: Према Одлуци о
изградњи земљишта, одлучено је да су инвеститори који желе да граде стамбени објекат
појединачно, индустријски објекат, објекте за пословање или услуге, имају смањену цену,
снижену за 30% у случају да плате цели износ, осим оних у екстра зони.
Физичким лицима - инвеститорима, предузетницима и правним лицима који граде објекте
према њиховој намени дозвољено да плати износ подељен у 24 једнаких месечних рата, осим
за оне који су изградили у екстра зони.
Општина Параћин је одлучила да да додатке за ново-основана предузећа и предузетницима
који су регистровани на територији општине Параћин, ослобађањем плаћања локалне
комуналне таксе за истицање фирме у првој години пословања, осим за оне који су у екстра
зони.

Важно је истаћи и да локална самоуправа има веома важну улогу у привредном развоју, што посебно
долази до изражаја у креирању микро услове за поспешивање развоја бизниса и за привлачење нових
инвестиција. Од њене ефикасности на административним пословима, преко обезбеђења комунално
инфраструктурно опремљених локација, до локалне инфраструктурне развијености - често зависи успех у
привлачењу инвестиција. Улога локалне самоуправе се помера са административне, ка стратешком
управљању одрживим развојем.
Општина Параћин располаже изузетним гринфилд и браунфилд локацијама, потпуно опремљеним свом
неопходном инфраструктуром.
Изузетна локација општине Параћин на Коридору X и главном међународном железничком коридору кроз
Србију, на раскрсници важних саобраћајница према истоку и западу Индустријска зона "Змич" идеално
место за инвестирање:
- Почетна цена за куповину: 3,17€/м2 (плус накнада за пренос пољопривредног у грађевинско земљиште
око 0,4€/м2)
- Власништво општине Параћин
- Доступно за куповину: 14ха 26ари 62м2
- До сада продато: 16ха 91а 54м2

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 заношљивих 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 информативноаналитичку 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
Локални подстицаји и олакшице за инвеститоре и постојећу привреду
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта не обрачунава се за производне и складишне
објекте у складу са чланом 97. Закона о планирању и изградњи и одлуком СО Параћин о накнади за
уређење грађевинског земљишта.
Предузетници и правна лица који су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала
правна лица а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналне таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Ако се ради о пројекту економског развоја од посебног значаја, а уз одобрење Владе Републике Србије
могуће је добити земљиште на коришћење без накнаде.
Према Одлуци о доприносу за уређење грађевинског земљишта, одлучено је да инвеститор има право на
умањење доприноса од 40% за плаћање одједном, у целости.
Физичким лицима - инвеститорима, предузетницима и правним лицима који граде објекте према њиховој
намени дозвољено је да плате износ подељен у 120 једнаких месечних рата у свим зонама.
Општина Параћин је одлучила да да додатке за ново-основана предузећа и предузетницима који су
регистровани на територији општине Параћин, ослобађањем плаћања локалне комуналне таксе за
истицање фирме у првој години пословања, осим за оне који су у екстра зони.

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.).

