
Долина могућности
VAlley of opportunities

ИНВЕСТИРАЈТЕ У
 ВАЉЕВО

Градска управа Ваљево



Ваљево

... у срцу Србије

... стотинак километара југозападно од 
Београда

... регионални економски, здравствени 
и образовни центар
... окружено венцем планина
... смештено на четири реке
... укупна површина 905 km2

... укупна популација 91.000 становника

... локална заједница са јасном визијом

... 70 милиона евра СДИ у последњих 
неколико година
... продуктивна радна снага 66 %
... стопа незапослености 22,08 % (Јануар 

2014)



Долина могућности



Долина могућности

Зашто инвестирати у Ваљево?



• 90 km – Београд
• 141 km – Нови Сад
• 352 km – Лука Бар (пруга)
• 254 km – граница са Мађарском
• 145 km – граница са Хрватском
• 80 km – граница са БиХ
• 92 km – Београд-Загреб аутопут
• 90 km – Београд-Ниш аутопут

• Пруга Београд-Бар
• Главни путеви:
     M 21 (Шабац - Ваљево - Ужице) 
     M 4 (Београд – Ваљево-Лозница)
• Локални аеродром 12 km од Ваљева
• Аутопут Београд-Пожега (у изградњи)
• Пруга Ваљево - Лозница (у изградњи)

Саобраћајне везе

Valjevo



Природно-географски 
потенцијали

• Различито грађевинско и 
декоративно камење

• Пијаће и термалне воде 

     - изворске воде високог квалитета

     - акумулација “Ровни”

     - планински водотокови

     - геотермални извори 
• Уљни шкриљци

• Шуме



Инфраструктура

• добра мрежа локалних и регионалних путева

• квалитетна водоводна и канализациона мрежа

• регионални водопривредни систем “Ровни”

• добар електро-енергетски систем

• најсавременији даљински систем грејања

• стабилна мрежа дигиталних телекомуникација

• постројење за пречишћавања отпадних вода 

• градска депонија и трансфер станица 

• регионална депонија и рециклажни центар (у 

изградњи).



•  Радно способно становништво (15-64 
година старости) чини 66% укупне 
популације града. 

•  8.997 незапослених (22,08% стопа 
незапослености).

 
• Приступачна, искусна и обучена радна 

снага.

• Два факултета
• Висока пословна школа
• Мрежа основних и средњих школа 
• Истраживачка станица Петница

Наш највећи потенцијал су 
људи 



• Модерна локална самоуправа са модерним 
информационим системом

• Програми подршке постојећој привреди 

• Одељење за локални развој и привреду је 
сервис инвеститорима

• Добијен сертификат града са повољном 
пословном климом – NALED

• Најбоље место за инвеститоре и кредиторе 
– Награда за међународни кредитни рејтинг 
од агенције Moodys

• Локалне пореске олакшице за инвеститоре

Модерна локална 
самоуправа



Олакшице за инвеститоре

    Инвеститори који обављају производне делатности 
су ослобођени плаћања свих комуналних такси и 
накнада сразмерно броју нових радних места на 
следећи начин:

• на период од 10 година – за 200 и више нових радних места

• на период од 5 година – од 100 до 199 нових радних места

• на период од 3 године – од 50 до 99 нових радних места



Где да инвестирате ?



Индустријска зона 
“Стефил”

 

Величина: 14 ha

Локација: 3 km од градског 
центра, поред главног пута М 4 
(Ваљево–Београд), и 
железничке пруге Београд-Бар, 
9 km од локалног аеродрома, 
20 km од аутопута Београд-
Пожега (у изградњи).

Власништво: град Ваљево

Намена: индустријска 
производња, грађевинарство, 
производно занатство...



Индустријска зона 
“Стефил”

Погодна за нове браунфилд 
инвестиције.

Инфраструктура: Мрежа 
прилазних путева, интерне 
саобраћајнице, вода, 
канализациони систем, струја, 
телекомуникације.

УСВОЈЕН ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ.

БРЗ ПОСТУПАК ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА.



Индустријска зона 
“Стефил”



Потенцијали у 
пољопривреди и 

производњи хране

• 65% односно око 58.000 ha територије 

пољопривредна површина

 Близу 2 милиона родних стабала шљиве

 Под засадима малине око 1.000 ha

 Значајни засади купине и јабуке

 Потенцијали у сточарству

 Центар за органску производњу

  Преко 6.000 регистрованих 

пољопривредних газдинстава

 изузетно повољни климатски и земљишни 

услови



Зашто пољопривреда 
Ваљева?

• Прерада воћа и поврћа

• Потенцијали за развој кондиторске 

    индустрије

• Производња готове замрзнуте хране

• Потенцијали за развој индустрије дијететских 
суплемената

• Потенцијали за развој козметичке индустрије

• Примарна производња



• Прерада воћа и поврћа
– Шљива, јагодасто воће, расхладни 
капацитети 
– Сортимент прилагођен преради

• Потенцијали за кондиторску 
индустрију

•  Српска национална асоцијација 
произвођача суве шљиве

•  Локално доступне природне воћне 
ароме, концентрати, пасте, пиреи

•  Јефтине и доступне основне сировине 
(шећер, брашно, прашкасти производи)

Зашто пољопривреда 
Ваљева?



• Производња готове замрзнуте хране

- Један од највећих локално доступних

 расхладних капацитета у региону

• Потенцијали за индустрију дијететских 
суплемената
– Изузетно квалитетно лековито биље

– Дивље врсте воћа

– Сировине за производњу алкалоида, 

биљних сокова, екстраката

Зашто пољопривреда 
Ваљева?



• Потенцијали у козметичкој индустрији
– Сировине за производњу етарских 

уља
– Сировине за производњу арома и 

екстраката

• Примарна производња

– Свеже воће (ране и позне сорте)
– Велики број гљива
– Изузетни потенцијали за органску 

производњу

Зашто пољопривреда 
Ваљева?



Туризам

• Ваљевске планине, туристички центар 
Дивчибаре, чисте реке (река Градац)
• Сеоски туризам
• Бранковина
• Петница
• Велики потенцијали верског туризма
• Авантуристички туризам
• Богато градско културно-историјско 
наслеђе
• Бројне манифестације
• Урбани туризам

    - Тешњарске вечери
    - Jazz фестивал



Урбани туризам



Планински туристички центар Дивчибаре



Потенцијали за 
инвестирање

• 38 km удаљене од Ваљева

• 117 km од Београда

• 177 km од Новог Сада

• 980m надморске висине

• Најближи ски центар за 4 
милиона људи

• Атрактиван за спорт, пословна 
окупљања и за рекреацију

• Ловиште, резервати природе

• Преко 35.000 туриста годишње

• Више од 70 ha у власништву 
града и расположиво за 
инвестиције

Дивчибаре



Потенцијали за 
инвестирање

• Акумулација РовниАкумулација Ровни  

• Планински просториПланински простори

          ПовленаПовлена

        ЈабланикаЈабланика

        МедведникаМедведника



Потенцијали за 
инвестирање

Етно села и сеоски туризамЕтно села и сеоски туризам



Они су изабрали нас...



Станко Терзић

Градоначелник

Град Ваљево
Kaрaђорђева 64, 14 000 Ваљево

Tел: + 381(0)14 294 882
Факс: + 381(0) 226 112

Е-пошта: gradonacelnik@valjevo.org.rs
www.valjevo.rs

Добродошли !
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