
Пећинци
Постојећи ресурси и инвестициони потенцијали



Бесцарински

извоз на тржиште

од милијарду

потрошача

РУСИЈА

цефта
КАЗАХСТАН

БЕЛОРУСИЈА
мил

мил

мил

мил
мил

мил

мил

ЕФТА

Паневропски коридори

Коридор 4 

 

Коридор 5 

 

Коридор 7 (Дунав) 

 

Коридор 8 

 

Коридор 9 

 

Коридор 10 

 

Игњатијев пут 

 

Јадрански коридор 

 



БДП, 2017. 36,832 милијарде евра 
(EUR) 

Сппразум п избегаваоу двпструкпг 
пппрезиваоа са 58 земаља

Билатерални инвестиципни сппразум са 39 
земаља

Главне земље 
извпза 

% укупнпг извпза 

EУ 69,8% 

ЦЕФТА 16,7% 

РУСИЈА 6,4 % 

Укупна ппвршина 21.506 km2 

Teритпријална ппдела 3 гепграфске регије 
45 ппштина 

Главни сектпри Ппљппривреда 
Прехрамбена индустрија 

Пратећа аутпмпбилска индустрија 
Обрада метала 

Хемијски сектпр 

Стппа раста у индустријскпј 
прпизвпдои 2016/2017. 

7,7% 

Удеп извпза Впјвпдине у пднпсу на 
целпкупни извпз Србије у 2017.  

32,9% 

Вреднпст извпза у 2017. 4,95 милијарде евра  (EUR)  

Извпзна стппа раста 2016/2017. 14,8% 

Кључни сектпри у извпзу 
 
 

Прерађивачка индустрија 83,5%  
 

Храна и пиће 17% 
Mптпрна впзила & прикплице 11,8 % 

Гума и пластика  9,4% 
Електрични прпизвпди  7,8% 

Прпизвпдоа кпкса и деривата нафте 
7,7% 

Хемија   6,7%  



Социјални доприноси

Пензијско и инвалидско осигурање

Здравствено осигурање

Осигурање у случају незапослености

Годишњи порез на доходак

Порез на друге приходе

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ПДВ стандардна стопа

радних дана у недељи часова недељно нето сати

минута пауза

Годишњи одмор  
минимум дана

годишње

Празници 
Нерадни дани у

току године

Прековремени 
рад и ноћна 

смена
бонус на

основну плату

Државни 
празници  

бонус на

основну плату

Уговор на 
одређено  

максимум на

године

Пробни период 
максимум на

месеци

инимална 

месечна зарада 
НЕТО

УКУПНИ ТРОШКОВИ

Србија

Румунија

Пољска

Чешка

Хрватска

Словачка

Србија

Чешка

Румунија

Словачка

Пољска

Хрватска

Србија

Бугарска

Словачка

Чешка

Пољска

Хрватска



 
 

РЕПУБЛИЧКИ

 
Средства се дпдељују за инвестираое прпјеката у пбласти прпизвпдое и услужних делатнпсти (предмет 
међунарпдне тргпвине), ппљппривреде и рибарства. Дпдељена средства су дп 50% улпжених средстава, на 
пснпву вреднпсти инвестиције или двпгпдишое брутп зараде заппслених.

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКРАЈИНСКИ

 
 
Системска ппдршка

 Развпјна агенција Впјвпдине 
 
 Управа за капитална улагаоа АП Впјвпдине 
 
 Гаранцијски фпнд  АП Впјвпдине 
 
 Развпјни фпнд АП Впјвпдине 

 

 
Ппдршка развпјним 
пбјектима у привреди

 Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам 
 
 Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп 
 
 Ппкрајински секретаријат за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и 

лпкалну сампуправу 

 
ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА

Greenfield - пп маопј цени пд тржишне или без накнаде 

Лпкални ппрези



Удаљеност од граница

Удаљеност од аутопута

Удаљеност од аеродрома

Београд

Срб 

Укупна површина ²

Оцијек Темишвар



Површина општине снабдевена гасом

Дужина цевовода

Притисак на главном воду бара

Притисак на локалном воду бара

Укупна површина

Пољопривредно

земљиште

Обрадиво земљиште

Најучесталији усеви

житарице индустријске биљке сточно биље

Просечна брзина на

Број дистрибутивних

подстаница

Укупна снага

Укупна дужина мреже км

Расположиви капацитети

температура 23 °Ц на

температура 39 °Ц на

температура 38 °Ц на

температура 36 °Ц на



Дужина аутопута км

Регионална путна мрежа км

 Пећинци Купиново

Прхово Шимановци

Шид Кузмин С Митровица Рума Пећинци Бечмен Обреновац

Голубинци Пећинци

Локална путна мрежа км

• Шимановци Деч Асања

• Купиново Прагар

• Суботиште Брестаћ

Никинци

• Пећинци Сибач

• Пећинци Буђановци

• Сибач Пећинци

Буђановци

• Западна обилазница

Пећинци

• Пећинци Надвожњак

Дужина реке Саве км

 Лука Београд дужина км

Каналска мрежа за

одводњавање
км

 Системска мрежа за наводњавање ха

Дужина железничке мреже км

Канализациони систем

Канализациона мрежа км



Раст профита

Повећање продуктивности

Јачање конкурентности

5 ГЛАВНИХ РАЗЛОГА 
збпг кпјих вреди инвестирати 

1 

3 

5 

4 

2 



2 
Број становника

Запослени
новембар

Радна снага

Незапослени
новембар

Укупно

1 9 7 2 0 . 

13% 18% 20% 24% 22% 

115 160 176 214 191 

Укупно



Школа Образовни профил ученика матураната

Технички 

Индустријски техничар

Машински техничар за

компјутерски

инжењеринг

Техничар механичке

обраде

Механичар за климе

Заваривач

Техничар за прављење

алата

Аутомеханичар

Економски техничар

Туристички техничар

Трговац

Средње школе

Техничка гимназија у Пећинцима

је у сарадњи са Министарством

просвете Републике Србије на

захтев предузеца која послује у

општини Пећинци представила нови

образовни профил у програм

техничар индустријске

механизације

У суштини образовни профили могу

бити прилагођени у зависности од

економске потражње кроз тренинг

одржан у сарадњи са

заинтересованим компанијама



&

Прилика да се инвестира у

Аутомобилску

индустрију

ПОЉОПРИВРЕДА

ТУРИЗАМ

ГРАЂЕВИНАРСТВО

Прерада пврћа

Прерада воћаАУТО ДЕЛОВИ ОБРАДА

МЕТАЛА

АГРОБИЗНИС

ТУРИЗАМ



Стручњаци у обради метала

• Дугогодишња традиција у обради метала година

• Сектор са стабилним растом компаније које су

почеле са мање од запослених прошириле су се на

преко запослених

• Константно обучавање квалитетне радне снаге

Средња техничка школа са смером техничара за

обраду метала у Пећинцима уписује преко

студената сваке године

• Дуални образовни систем сарадња са компанијама

• Доступно преко ха гринфилда

• Стране компнаије већ присутне

Немачка Велика Британија

Грчка Србија

• Присутне домаће компаније



Широка база ресурса

• Већина становништва живи у сеоским крајевима

регистрованих фарми

• Последњих година повећао се број младих фармера који

производе поврће у стакленицима

• Више од ха узгоја поврћа паприка парадајз

краставци зелена салата шпанаћ шаргарепаблитва

• Просечно годишњи принос кукуруз т ха сунцокрет

т ха соја т ха

• Велики капацитети складиштења пшенице

• Традиција прерађивачке индустрије преко година

• Прва фабрика за прераду шећера основана пре година и

запошљаваља више од радника данас послује са МК

Групом као

• Неколико мањих предузећа у обради производа од меса и

индустрији обраде житарица

Компанија Ђурђевић запослених фарма стоке преко

говеда свиња извоз меса и месних прерађевина у ЕУ

• Потенцијали за оснивање производње животињске хране

• Велики број доступних локација за нове инвестиције



:  

• Јужни део Пећинаца богат термалним водама са

просечном температуром Ц и ток

л мин

• Према прилагођеном детаљном регулационом

плану локација Купиново обале реке Саве

дизајнирана у сврху развоја спа и рекреативног

центра

• Савршен географски положај км од Београда

• Специјална природна резерва Обедска бара

преко ха прекривено шумама омогућавајући

савршене услове за лов пецање посматрање

птица еко туризам бициклизам планинарење

• Ловачки туризам ловачких удружења

ловаца велики број мале и велике дивљачи

Спа Центар инвестиционе могућности



Сектора
по радника

Агробизнис

Обрада метала

Хемијска

Грађевина

Преада дрвета

Компанија СЕКТОР ЗЕМЉА #РАДНИКА 

Атомобилска Немачка 

Агробизнис Изреал

Агробизнис Немачка 

Хемијска Словенија

Грађевина Словенија

Обрада метала Србија

Обрада метала Србија

Кинематографија Србија

Грађевина Швајцарска

Грађевина Немачка



Нето плата

Порез на доходак

Доприноси запослени

БРУТО плата

Доприноси послодавац

УКУПНО

СТРУКТУРА ТРОШКОВА

Просечна плата у Пећинцима

август

Сектор производње

Плата у Војводини

новембар

НЕТО

БРУТО

УКУПНО

повраћај за запошљавање радника

повраћај за запошљавање радника

повраћај за запошљавање радника

Од јула

Послодавци имају право на повраћај

новчаних средстава за порез на

доходак и социјално осигурање

Просечна бруто зарада у Пећинцима за еура 



продаја закуп

Индустријска зона Ашања

Величина општина

Доступно ха

Детаљан регулацион план ха

продаја закуп

инфраструктура Струја Впда Канализ
ација 

Гас 
Оптички 

кабел 

Индустријска зона Шимановци

Величина земљишта ха

Доступно ха

НИЈЕ РАСПОЛОЖИВО

инфраструктура 
Оптички 

кабел Струја Впда Гас 
Канализ

ација 
Оптички 

кабел 



Индустријска зона Сибач

Величина ха

Доступно ха

Власништво општина ха

приватно ха

продаја закуп

Индустријска зона

Шимановци центар

Величина ха

Доступно ха

Власништво општина

продаја закуп

инфраструктура 
Струја Впда Канализ

ација 
Гас 

Оптички 
кабел 

Струја Впда Канализ
ација 

Гас 
Оптички 

кабел 

Струја вода канализација телекомуникација на

захтев поред аутопута Е
Растојање од Београда км

Растојање од аеродрома км



Струја Впда Канализ
ација 

Гас 
Оптички 

кабел 

Величина земљишта Прхово

Величина земљишта

Власништвоприватно

продаја закуп

инфраструктура 

Индустријска зона

Шимановци Центар

Величина земљишта ха

Доступно ха

Власништво општина

 
продаја закуп

Аутопут Е

Удаљеност од Београда Удаљеност од

аеродрома км

Струја вода телекомуникација у близини

Београд растојаље км растојање од

аеродрома км додатни радови су

потребни за инфраструктурна повезивања

Струја Впда Канализ
ација 

Гас 
Оптички 

кабел 



радних дана

радних дана

радних дана

Услови за издавање локације за

катастарску парцелу намењену за

изградњу од дана прибављања свих

потребних докумената и дозвола

Издавање грађевинске дозволе од дана

предаје захтева

На основу регистрације грађевинског

посла издавање потврде за пријем

пријаве без одлагања под условом да је

комплетна документација достављена

Издавање употребне дозволе након

запримања захтева

Упис у катастар

У року од

У року од

У року од

Након достављања

пријаве

Регистрација грађевинских

радова ради

Добијања дозволе

Подношење захтева за прукључење

Објекта н аинфраструктуру

радна дана

укупно радних дана

радних дана

У року од



Зависи од броја запослених

Накнада за уређење земљиштаДо

Ниски комунални трошкови







 
КАНЦЕЛАРИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 

Радивој Милошевић кординатор канцеларије за локално економски развој

Телефон

имејл

Зоран Војкић заменик председника општине

Телефон

имејл

КОНТАКТ  

mailto:radivoj.milosevic@pecinci.org
mailto:radivoj.milosevic@pecinci.org
mailto:radivoj.milosevic@pecinci.org
mailto:kabinet@pecinci.org
mailto:kabinet@pecinci.org


 
 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 
СТРАЖИЛОВСКА 2 

21000 Нпви Сад 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдине 

Србија 
Тел:   +381 21 472 32 41 
        +381 21 472 32 44 

Факс:  +381 21 472 19 21 
office@rav.org.rs 

 

 
 

 

 


