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ИЗВЕШТАЈ
о пословању слободних зона у Републици Србији за 2019. годину
Правни основ за подношење овог Извештаја садржан је у члану 11. став 4. Закона о
слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06), којим је прописано да
министарство надлежно за послове финансија подноси Влади једном годишње извештај о
пословању свих слободних зона у Републици Србији, са предлогом мера.
Сагласно члану 11. став 1. Закона о слободним зонама, привредна друштва за
управљање слободном зоном дужна су да у року од 90 дана по истеку календарске године
доставе Управи за слободне зоне годишње извештаје о пословању у слободној зони за
претходну годину.
У 2019. години на територији Републике Србије пословне активности обављале су
се у оквиру 15 слободних зона и то: Слободне зоне „Суботица”, Слободне зоне „Пирот”,
Слободне зоне „Зрењанин”, Слободне зоне „Нови Сад”, „ФАС Слободне зоне”,
Крагујевац, Слободне зоне „Шабац”, Слободне зоне „Ужице”, Слободне зоне „Свилајнац”,
Слободне зоне „Смедерево”, Слободне зоне „Крушевац”, Слободне зоне „Апатин”,
Слободне зоне „Врање”, Слободне зоне „Прибој”, Слободне зоне „Београд” и Слободне
зоне „Шумадија” у Крагујевцу.
Привредна друштва за управљање слободним зонама у прописаном року су
доставила тражене извештаје, осим привредног друштва за управљање Слободном зоном
„Свилајнац” које је Извештај о пословању Слободне зоне „Свилајнац” доставило 11. маја
2020. године имајући у виду да је Решењем Министарства финансија Републике Србије
број: 023-02-99/2011-16 од 31. марта 2011. године дата сагласност кориснику
Слободне зоне „Свилајнац” компанији „Panasonic Lighting Devices Serbia” д.о.о. да за
пословну годину, која обухвата период од 01. априла текуће године до 31. м арта
следеће године, саставља и приказује редовне годишње финансијске извештаје са
стањем на последњи дан пословне године, која је различита од календарске.
I Капацитети слободних зона
Укупна површина слободних зона у Републици Србији износи 21km² 43ha 80a
29m².
Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 483-10887/2019 од 31. октобра 2019.
године, на површини од 10ha 76а 37m² основана је 15. слободна зона, Слободна зона
„Шумадија” у Крагујевцу.
Током 2019. године, дошло је до проширења Слободне зоне „Пирот” у Пироту на
површини од 17ha 92a 29m2, Слободне зоне „Врање” у Врању на површини од 54a 66m2 и
Слободне зоне „Шабац” у Шапцу на површини од 127ha 18a 48m2.
Такође, у 2019. години, образоване су Комисије за утврђивање испуњености
просторних и енергетских услова, услова заштите животне околине и других техничких
услова за рад слободне зоне, услова за рад царинске службе, као и услова у погледу
спровођења мера царинског надзора за почетак рада дела подручја следећих слободних
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зона: „Суботица” у Суботици, „Београд” у Београду, „Смедерево” у Смедереву, „Пирот” у
Пироту и „Крушевац” у Крушевцу.
Површина Слободне зоне „Суботица” износи 72ha 14a 28m2.
Површина канцеларијског простора износи 4.100m², док је површина затвореног
производног простора у овој слободној зони 122.200m². Површина затвореног складишног
простора је 4.000m², а отвореног складишног простора 4.150m².
Површина Слободне зоне „Пирот” износи 139ha 95a 15m2.
Површина канцеларијског простора у овој слободној зони износи 15.836m², а
затвореног производног простора 231.266m². Површина затвореног складишног простора
износи 203.374m², а отвореног 685.329m².
Површина Слободне зоне „Зрењанин” износи 100ha 44a 42m2.
Површина канцеларијског простора износи 11.377m², затвореног производног
простора 46.742m², затвореног складишног простора 9.399m², док је површина отвореног
складишног простора 400m².
Површина Слободне зоне „Нови Сад” обухвата територију укупне површине 89ha
30а 45m².
Површина канцеларијског простора износи 3.637m², затвореног производног
простора 225.661m², док је површина затвореног складишног простора 13.917m², а
отвореног складишног простора у подручју слободне зоне 22.504m².
Површина Слободне зоне „ФАС Слободна зона” обухвата територију укупне
површине 176ha 45а 62m².
Површина канцеларијског простора износи 37.545m², затвореног производног
простора 316.180m², затвореног складишног простора 59.463m², а површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне износи 97.873m².
Површина Слободне зоне „Шабац” износи 419ha 62а 49m².
Површина канцеларијског простора износи 4.936m², затвореног производног
простора 62.441m², затвореног складишног простора 27.118m², а површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне износи 600m².
Површина Слободне зоне „Ужице” износи 55ha 38а 52m².
Површина канцеларијског простора износи 2.614m², затвореног производног
простора 290.930m², затвореног складишног простора 83.150m², док је површина
отвореног складишног простора у подручју слободне зоне 177.158m².
Површина Слободне зоне „Свилајнац” износи 57ha 33а 73m².
Површина канцеларијског простора износи 4.476m², затвореног производног
простора 15.457m², затвореног складишног простора 2.556m², док је површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне 3.958m².
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Површина Слободне зоне „Смедерево” износи 540ha 52а 44m².
Површина канцеларијског простора износи 7.110m², затвореног производног
простора 49.294m², затвореног складишног простора 7.200m², док је површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне 20.300m².
Површина Слободне зоне „Крушевац” износи 110ha 54а 35m².
Површина канцеларијског простора износи 23.136m², затвореног производног
простора 70.968m², затвореног складишног простора 16.887m², док је површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне 3.965m².
Површина Слободне зоне „Апатин” износи 122ha 17а 04m².
Површина канцеларијског простора износи 198m² док је површина затвореног
производног простора 2.000m².
Површина Слободне зоне „Врање” износи 123ha 93а 30m². Површина
канцеларијског простора износи 60m², док је површина отвореног складишног простора у
подручју слободне зоне 10.774m².
Површина Слободне зоне „Прибој” износи 26ha 90а 69m².
Површина канцеларијског простора износи 5.183m², затвореног производног
простора 27.213m², затвореног складишног простора 10.770m², док је површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне 9.084m².
Површина Слободне зоне „Београд” износи 98ha 31а 44m².
Површина канцеларијског простора износи 13.117m², затвореног производног
простора 42.669m², затвореног складишног простора 1.618m², док је површина отвореног
складишног простора у подручју слободне зоне 6.996m².
Површина Слободне зоне „Шумадија” износи 10ha 76а 37m².
Површина слободних зона (у m²)
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II Резултати пословања слободних зона
Укупна вредност реализованог промета робе и услуга слободних зона у 2019.
години износи 4.571.641.071 евра. У односу на 2018. годину укупан промет мањи је за
1,54%. На смањење укупног промета утицало је смањење уноса репроматеријала
производних корисника, уноса готових производа, износа робе из слободних зона која је
пласирана на тржиште Републике Србије као и смањењење пружених услуга у зони.
Укупан извоз робе из слободних зона већи је за 5,29% у односу на 2018. годину.
Вредност реализованог промета робе и услуга износи 4.571.641.071 евра и то:
- унос робе са тржишта Републике Србије - 305.966.046 евра;
- увоз робе - 1.567.138.561 евра;
- укупан извоз робе - 2.300.641.135 евра;
- пласман на тржиште Републике Србије - 343.491.920 евра;
- вредност реализованог промета услуга у слободним зонама - 54.403.409
евра.
У односу на 2018. годину промет услуга мањи је за 6,99%.
На смањење укупне вредности реализованог промета робе и услуга у 2019. години
утицало је смањење укупне вредности реализованог промета и услуга Слободне зоне
„ФАС Слободна зона”, Крагујевац, у којој је забележен пад укупне вредности
реализованог промета и услуга у односу на 2018. годину за 32,95%.
У Слободној зони „Суботица” реализован је укупан промет у износу од
938.443.679 евра. У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је за 32,70%
или за 231.251.352 евра.
На вредност повећања укупног промета робе у слободној зони утицало је повећање
укупног извоза, робе продате на тржишту Републике Србије, вредности пружених услуга у
слободној зони, као и повећање уноса репроматеријала потребног за процес производње и
уноса готових производа.
У односу на 2018. годину укупан извоз робе већи је за 32,17%, вредност робе
продате на тржиште Републике Србије већа је за 41,91%, вредност пружених услуга у зони
већа је више од 26 пута, унос репроматеријала у зону већи је за 28,38%, док је унос
готових производа већи за 0,87%.
У Слободној зони „Пирот” реализован је укупан промет у износу од 663.444.180
евра. У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони мањи је за 1,82%. На
смањење вредности укупног промета робе и услуга утицало је смањење уноса
репроматеријала у зону, смањење укупног извоза робе, као и робе продате на тржишту
Републике Србије. У односу на 2018. годину унос репроматеријала мањи је за 2,40%,
укупан извоз робе мањи је за 1,93%, док је вредност робе продате на тржишту Републике
Србије мања за 4,02%.
Вредност пружених услуга у зони већа је за 66,78% у односу на 2018. годину.
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У Слободној зони „Зрењанин” реализован је укупан промет у износу од
328.613.181 евра. У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони мањи је за
11,22%. На смањење укупног промета утицало је смањење пружених услуга, уноса
репроматеријала и готових производа у зону, као и смањење извоза и пласмана робе на
тржиште Републике Србије.
Вредност пружених услуга у 2019. години мања је за 36,69% у односу на 2018.
годину. Укупан унос репроматеријала потребног за процес производње и готових
производа у 2019. години мањи је за 12,92% у односу на 2018. годину. Укупан извоз је у
2019. години мањи за 7,69%, док је пласман робе на тржиште Републике Србије мањи за
23,95% у односу на 2018. годину.
Компанија „DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о. која је корисник ове слободне зоне
и која је стратешки партнер компаније „Фиат Аутомобили Србија” д.о.о. бележи пад
обима производње услед смањене тражње „ФАС Слободне зоне”, Крагујевац.
Вредност пружених услуга у зони мања је за 36,62% у односу на 2018. годину.
У Слободној зони „Нови Сад” реализован је промет у износу од 264.187.002 евра.
У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је за 23,82%. На повећање
вредности укупног промета робе и услуга утицало је повећање укупног извоза, повећање
продаје робе на тржишту републике Србије, пружених услуга у зони као и повећање уноса
репроматеријала и готових производа у зону. Укупна вредност извоза већа је за 40,61%,
робе продате на тржишту Републике Србије за 8,48%, уноса репроматеријала за 19,06%,
док је вредност уноса готових производа у зону већа за 24,17%.
Вредност пружених услуга у зони већа је за 14,53% у односу на 2018. годину.
Највећи промет реализован је у „ФАС Слободна зона”, Крагујевац и износи
1.090.627.897 евра, односно 23,86% укупно реализованог промета робе и услуга у
слободним зонама. У односу на 2018. годину укупан промет у овој слободној зони мањи је
за 32,95%. На вредност смањења укупног промета робе у слободној зони утицало је
смањење укупног извоза, робе продате на тржиште Републике Србије, пружених услуга у
зони као и смањење уноса репроматеријала и готових производа у зону. У односу на 2018.
годину укупан извоз робе мањи је за 31,20%, вредност робе продате на тржиште
Републике Србије мања је за 23,36%, вредност пружених услуга у зони мања је за 21,73%,
унос репроматеријала у зону мањи је за 38,94%, док је унос готових производа мањи за
25,42%. Пад у укупном промету „ФАС Слободна зона”, Крагујевац може се сматрати
очекиваним, имајући у виду чињеницу да је током 2013. године компанија „Фиат
Аутомобили Србија” д.о.о. први пут извршила испоруку свог производа, модела 500Л,
својим купцима у целом свету и да је овај модел већ седам година на тржишту, те је пад
вредности производње у овој слободној зони у односу на 2018. годину био сасвим
известан.
У Слободној зони „Шабац”, укупан реализован промет износио је 252.191.082
евра. У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је два пута. Повећању
вредности реализованог промета у овој слободној зони највише је допринело повећање
производње компанија „HealthCare Europe” д.о.о. и „Yazaki Srbija” д.о.о.
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У односу на 2018. годину извоз робе већи је око три пута, вредност продате робе на
тржиште Републике Србије већа је за 50,26%, вредност уноса репроматеријала потребног
за процес производње већа је 55,75%.
У претходној години је остварен и унос готових производа у слободну зону у
вредности од 1.590.539 евра.
Вредност пружених услуга у зони већа је за 8,74% у односу на 2018. годину.
У Слободној зони „Ужице” реализован је промет у износу од 496.391.050 евра. У
односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је за 4,30%.
На повећање вредности укупног промета утицало је повећање извоза, пружених
услуга у зони, као и повећање вредности унетог репроматеријала и готових производа у
зону.
У односу на 2018. годину укупан извоз робе већи је за 10,12%, унос
репроматеријала у зону већи је за 2,31%, док је унос готових производа већи за 7,28%.
Вредност пружених услуга у зони већа је за 60,64% у односу на 2018. годину.
У Слободној зони „Свилајнац” реализован је промет у износу од 79.871.897 евра.
У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је за 0,37%. На повећање
вредности укупног промета утицало је повећање извоза, продате робе на тржиште
Републике Србије као и повећање вредности пружених услуга у зони. У односу на 2018.
годину, вредност извоза већа је 4,29%, док је вредност робе продате на тржиште
Републике Србије већа за више од четири пута.
Укупна вредност пружених услуга већа је за 17,06%.
У Слободној зони „Смедерево” реализован је промет у износу од 183.857.349
евра. У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони мањи је за 9,81%. До
смањења укупног промета утицало је смањење извоза као и уносa репроматеријала у зону.
У односу на 2018. годину вредност извоза мања је за 5,29%, док је вредност унетог
репроматеријала мања за 17,55%.
Вредност пружених услуга у зони већа је за 2,82% у односу на 2018. годину.
У Слободној зони „Крушевац” реализован је промет у износу од 43.904.336 евра.
У односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је два пута. На повећање
вредности укупног промета утицало је повећање извоза робе, робе продате на тржишту
Републике Србије, као и повећаног уноса репроматеријала потребног за процес
производње. У односу на 2018. годину, вредност извоза већа је за 70,64%, вредност робе
продате на тржишту Републике Србије већа је скоро три пута, док је вредност унетог
репроматеријала већа за 83,44%.
Укупна вредност пружених услуга у слободној зони мања је за 18,75%.
У Слободној зони „Апатин” реализован је промет у износу од 723.247 евра. У
односу на 2018. годину промет у овој слободној зони мањи је за 50,46%. На пад вредности
укупног промета утицао је излазак предузећа „Lumberline” д.о.о. Апатин из режима рада
слободне зоне.
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У Слободној зони „Врање” није било реализованог промета имајући у виду да
током 2019. године није завршена изградња објекта за потребе инвеститора.
У Слободној зони „Прибој” реализован је промет у износу од 19.674.060 евра. У
односу на 2018. годину промет у овој зони увећан је за 61,30%. На повећање вредности
укупног промета утицало је повећање извоза робе, робе продате робе на тржиште
Републике Србије, пружених услуга у зони као и уноса репроматеријала потребног за
процес производње.
У односу на 2018. годину, вредност укупног извоза већа је за 88,61%, вредност
робе продате на тржиште Републике Србије већа је два и по пута, док је вредност уноса
репроматеријала потребног у процесу производње већа за 29,03%.
Укупна вредност пружених услуга већа је за 53,62%.
У Слободној зони „Београд” реализован је промет у износу од 209.712.111 евра. У
односу на 2018. годину промет у овој слободној зони већи је за 53,88%.
На вредност укупног промета утицало је повећање укупног извоза робе, као и уноса
репроматеријала компаније „Mei Ta Europe” д.о.о. Барич.
У односу на 2018. годину вредност извоза робе већа је три и по пута, док је
вредност уноса репроматеријала потребног за процес производње већа за 19,41%.
Укупна вредност пружених услуга мања је за 69,84%, обзиром да је током 2018.
године завршена изградња објеката за потребе кинеске компаније „Mei Ta Europe” д.о.о.
Укупан промет у слободним зонама (у еур)
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Учешће слободних зона у укупном промету (у %)

Спољнотрговински промет
Слободна зона „Суботица” остварила је укупан извоз робе у износу од
502.222.741 евра.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 99,51%, односно 499.743.011 евра.
Учешће стране робе која је ускладиштена а затим извезена, у укупном извозу робе
из слободне зоне износи 0,49%, односно 2.479.729 евра. Овај извоз је само статистички
приказан, с обзиром да нема утицаја на девизни прилив.
У слободну зону је извршен унос робе у вредности од 416.610.695 евра, и то:
- за потребе производње у слободној зони - 414.046.023 евра,
- роба стављена у поступак складиштења - 2.564.672 евра.
У односу на 2018. годину укупан извоз робе већи је за 32,17%, при чему је извоз
робе произведене у слободној зони већи за 32,18%.
Увоз робе у односу на 2018. годину већи је за 41,36%. Увоз репроматеријала већи је
за 41,71%, док је увоз готових производа већи за 0,87%.
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Слободна зона „Пирот” остварила је укупан извоз робе, у износу од 425.541.224
евра.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 98,21%, односно 417.945.045 евра.
Учешће стране робе која је ускладиштена а затим извезена, у укупном извозу робе
из слободне зоне износи 1,79%, односно 7.596.179 евра. Овај извоз је само статистички
приказан, с обзиром да нема утицаја на девизни прилив.
Унос робе остварен је у износу од 189.932.816 евра, и то:
- за потребе производње у слободној зони - 176.034.135 евра,
- роба стављена у поступак складиштења - 13.898.681 евра.
Роба која је стављена у поступак складиштења, у вредности од 7.596.179 евра је
ускладиштена и извезена из слободне зоне.
У односу на 2018. годину укупан извоз робе мањи је за 1,93%, извоз робе
произведене у слободној зони већи је за 0,21%, док је вредност ускладиштене и извезене
робе из слободне зоне мања за 54,96%.
Увоз робе у односу на 2018. годину, већи је за 1,98%. Увоз репроматеријала већи је
за 2,01%, док је увоз готових производа већи за 1,54%.
Слободна зона „Зрењанин” остварила је укупан извоз робе у износу од
176.937.518 евра.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 99,03%.
Унос робе у слободну зону износио је 132.066.810 евра, и то:
- за потребе производње у слободној зони - 130.514.998 евра,
- роба стављена у поступак складиштења - 1.551.812 евра.
Роба која је стављена у поступак складиштења, у износу од 1.659.624 евра
оцарињена је и пласирана на тржиште Републике Србије, док је роба у вредности од
323.795 евра извезена из слободне зоне.
У односу на 2018. годину укупан извоз робе мањи је за 7,69%, при чему је извоз
робе произведене у слободној зони мањи за 8,56%.
Увоз робе у односу на 2018. годину мањи је за 18,52%, при чему је увоз
репроматеријала мањи за 18,72%, док је увоз готових производа већи за 1,30%.
Слободна зона „Нови Сад” остварила је укупан извоз робе у износу од 90.154.756
евра, што представља повећање од 40,61% у односу на 2018. годину.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 94,64%, односно 85.322.848 евра.
Учешће стране робе која је ускладиштена а затим извезена, у укупном извозу робе
из слободне зоне износи 5,36%, односно 4.831.908 евра. Овај извоз је само статистички
приказан, с обзиром да нема утицаја на девизни прилив.
У слободну зону је извршен унос робе у вредности од 118.225.122 евра, и то:
- за потребе производње у слободној зони -75.720.570 евра,
- роба стављена у поступак складиштења - 42.504.552 евра.
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Роба која је стављена у поступак складиштења, у износу од 39.963.763 евра
оцарињена је и пласирана на тржиште Републике Србије, док је роба у вредности од
4.831.908 евра извезена из слободне зоне.
„ФАС Слободна зона”, Крагујевац остварила је укупан извоз робе у износу од
459.596.858 евра.
У слободну зону је извршен унос робе у вредности 460.831.914 евра, и то:
- за потребе производње у слободној зони - 399.820.344 евра,
- роба стављена у поступак складиштења - 61.011.570 евра.
У односу на 2018. годину укупан извоз робе мањи је за 31,20%.
Унос робе у односу на 2018. годину, такође је мањи за 37,44%. Унос
репроматеријала мањи је за 38.94%, док је унос готових производа мањи за 25,42%.
Слободна зона „Шабац” остварила је укупан унос робе у износу од 107.580.001
евра, што представља повећање од 58,09% у односу на 2018. годину. Извоз робе је у 2018.
години износио 139.798.110 евра и већи је два и по пута у односу на 2018. годину. У
укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној зони износи
100%.
Слободна зона „Ужице” остварила је укупан извоз робе у износу од 222.564.725
евра, што представља повећање од 10,12% у односу на 2018. годину.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 98,97%, односно 220.268.739 евра.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности
211.006.517 евра, док је увоз готових производа износио 25.519.672 евра.
Роба која је стављена у поступак складиштења, у износу од 2.711.563 евра
оцарињена је и пласирана на тржиште Републике Србије, а роба у вредности од 2.295.986
евра је извезена из слободне зоне.
У односу на 2018. годину, укупан извоз робе произведене у слободној зони већи је
за 9,90%, док је увоз репроматеријала у односу на 2018. годину већи за 7,02%.
Слободна зона „Свилајнац” остварила је укупан извоз робе у износу од
40.903.665 евра, што представља повећање од 4,29% у односу на 2018. годину.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 100%.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности
28.955.469 евра.
У односу на 2018. годину, укупан извоз робе произведене у слободној зони већи је
за 4,29%, док је увоз репроматеријала у односу на 2018. годину мањи за 14,72%.
Слободна зона „Смедерево” остварила је извоз произведене робе у износу од
97.482.635 евра, односно 91,06% од укупно оствареног извоза робе.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности
63.739.592 евра. Укупан извоз робе произведене у слободној зони мањи је за 5,29% у
односу на 2018. годину, док је увоз репроматеријала мањи за 23,00%.
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Слободна зона „Крушевац” остварила је укупан извоз робе у износу од 8.260.742
евра, што представља повећање од 70,64% у односу на 2018. годину.
У укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној
зони износи 100%.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности
14.619.036 евра, док је унос готових производа износио 1.177.786 евра.
Роба која је стављена у поступак складиштења, у износу од 1.082.363 евра
оцарињена је и пласирана на тржиште Републике Србије.
У односу на 2018. годину, укупан извоз робе произведене у слободној зони већи је
за 70,64%, док је увоз репроматеријала у односу на 2018. годину већи за 53,63%.
Слободна зона „Апатин” остварила је извоз произведене робе у износу од
440.589 евра, односно 100% од укупно остварене производње. Вредност извоза мања је за
35,25% у односу на 2018. годину.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности 230.768
евра и мањи је за 55,31%.
Слободна зона „Прибој” остварила је извоз произведене робе у износу од
12.141.695 евра, односно 95,13% од укупно остварене производње. Вредност извоза већа је
за 88,61% у односу на 2018. годину.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности
7.189.084 евра, што у односу на 2018. годину представља повећање од 29,03%.
Слободна зона „Београд” остварила је извоз произведене робе у износу од
115.026.198 евра, што представља повећање од три и по пута у односу на 2018. годину. У
укупном извозу робе из слободне зоне, учешће робе произведене у слободној зони износи
100%.
У слободну зону је извршен унос робе за потребе производње у вредности
85.849.643 евра и у односу на 2018. годину већи је за 19,41%.
Укупан унос репроматеријала и готових производа (у еур)
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Вредност укупног извоза (у еур)

Промет услуга
У слободним зонама Републике Србије, укупна вредност пружених услуга износи
54.403.409 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга мања је за 6,99%.
У Слободној зони „Суботица” укупна вредност пружених услуга износи
17.499.268 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за више од 26
пута.
У Слободној зони „Пирот” укупна вредност пружених услуга износи 4.261.604
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 66,78%.
У Слободној зони „Зрењанин” укупна вредност пружених услуга износи
3.879.677 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга мања је за 36,62%.
У Слободној зони „Нови Сад” укупна вредност пружених услуга износи 623.664
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 14,53%.
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У „ФАС Слободна зона”, Крагујевац укупна вредност пружених услуга износи
7.221.353 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга смањена је за 21,73%.
У Слободној зони „Шабац” укупна вредност пружених услуга износи 84.431 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 8,74%.
У Слободној зони „Ужице” укупна вредност пружених услуга износи 1.414.419
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 60,64%.
У Слободној зони „Свилајнац” укупна вредност пружених услуга износи
8.634.316 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 17,06%.
У Слободној зони „Смедерево” укупна вредност пружених услуга износи
1.814.334 евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 2,82%.
У Слободној зони „Крушевац” укупна вредност пружених услуга износи 30.751
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга мања је за 18,75%.
У Слободној зони „Апатин” укупна вредност пружених услуга износи 51.890
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга мања је за 80,14%.
У Слободној зони „Прибој” укупна вредност пружених услуга износи 181.630
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга већа је за 53,62%.
У Слободној зони „Београд” укупна вредност пружених услуга износи 8.706.072
евра.
У односу на 2018. годину укупна вредност пружених услуга мања је за 69,84%.
У Слободној зони „Врање”, као и Слободној зони „Шумадија” у Крагујевцу није
било пружених услуга.
Обим инвестиционих улагања
Укупан обим инвестиција у слободним зонама у Републици Србији у 2019. години
износио је 184.853.286 евра и у односу на 2018. годину смањио се за 4,88%.
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У Слободној зони „Суботица” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
15.266.105 евра. Инвестиције су имали:
- корисник слободне зоне, предузеће „Siemens” д.о.о. Београд, које је инвестирало
2.931.091 евра у проширење и модернизацију постојећих капацитета и куповину
алата за потребе постојеће производње,
- корисник слободне зоне, предузеће „Norma Group” д.о.о. Суботица,
инвестирало је 5.996.206 евра у земљиште, грађевинске објекте и набавку
опреме и алата,
- корисник слободне зоне, предузеће „Ametek” д.о.о. Суботица, које је
инвестирало 1.461.846 евра у куповину разне опреме, опремање магацинског
простора и у закупљени објекат,
- корисник слободне зоне, предузеће „Contitech Fluid” д.о.о. Суботица, које је
инвестирало 2.440.633 евра у набавку опреме и алата,
- корисник слободне зоне, предузеће „Swarovski Subotica” д.о.о. Суботица,
инвестирало је 362.572 евра у машине које се користе у процесу производње као
што су машине за израду алата, машинe за сортирање кристала, машинe за
сечење и брушење кристала, чланкасти транспортер, замену сервера као и
улагање у зграду,
- корисник слободне зоне, предузеће „Plastikcam East” д.о.о. Суботица,
инвестирало je 35.846 евра у набавку опреме за производњу,
- корисник слободне зоне, предузеће „Zoppas Industries” д.о.о. Суботица, које је
инвестирало 2.000.000 евра у набавку машина за производњу, изградњу и
опремање магацина, као и набавку и инсталирање софтвера,
- корисник слободне зоне, предузеће „B+B Sensor Solutions” д.о.о. Суботица,
инвестирало je 37.912 евра у израду инсталација, машина за сечење жице,
електроенергетске инсталације, простор за одлагање отпада, магацински
простор, машину за кримповање, машину за сечење као и у машину за
спаљивање жице.
У Слободној зони „Пирот” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
34.880.692 евра. Инвестиције су имали:
- привредно друштво за управљање слободном зоном - 309.430 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Tigar Tyres” - 30.998.317 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „D-Company” - 608.400 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Тигар” А.Д. - 738.177 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Бест Тобако” - 248.744 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Ирели” - 21.549 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Сарлах” - 7.552 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Маиле Пиротекс” - 24.645 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Малевос” - 2.555 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Е-Мирољо” - 1.921.323 евра.
Привредно друштво за управљање слободном зоном инвестирало је у тегљаче
износ од 150.000 евра, реконструкцију магацина износ од 52.226 евра, полуприколице
износ од 39.489 евра, виљушкар износ од 45.500 евра, ИТ опрему износ од 11.527 евра,
ограду износ од 2.752 евра, као и у осталу опрему износ од 7.936 евра.
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Инвестиције предузећа „Тигар” А.Д. у 2019. години се односе на инфраструктурно
опремање локације Тигар 3, Тигар 3б, објекат фабрике обуће и техничке гуме и опрему
свих ентитета.
У 2019. години компанија „Tigar Tyres” д.о.о. инвестирала је 30.998.317 евра у
куповину савремене опреме, изградњу производно-складишних капацитета, софтвер,
лиценце, развој, „goodwill” и сл.
Фирма „D-Company” из Бабушнице, која се бави производњом алата за гумарску
индустрију, инвестирала је у 2019. години износ од 608.400 евра у куповину опреме,
грађевински објекат, софтвер, лиценце, развој и „goodwill”.
Фирма „Ирели” је у 2019. години инвестирала 21.549 евра у опрему, као и у
нематеријална улагања.
Фирма „Сарлах” је у 2019. години инвестирала је 7.552 евра у опрему, и
проширење своје делатности.
Фирма „Бест Тобако”, бави се производњом празних цигарета. У 2019. години
инвестирано је 248.744 евра у опремање објекта и основна средства - опрему из
иностранства.
Фирма „Маиле Пиротекс”, бави се производњом женских одевних предмета. У
2019. години инвестирано је 24.645 евра у опремање објекта и основна средства - опрему
из увоза.
Фирма „Малевос”, бави се производњом женске галентерије. У 2019. години
инвестирано је 2.555 евра у опремање објекта и основна средства - опрему из увоза.
Фирма „Е-Мирољо”, бави се производњом мушке конфекције. У 2019. години
инвестирано је 1.921.323 евра у опремање објекта и основна средства - опрему из увоза.
У Слободној зони „Зрењанин” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
21.896.309 евра. Инвестиције су имали:
- корисник слободне зоне, предузеће „Колпа” д.о.о. Зрењанин, инвестирало је у
набавку алата из иностранства, ручних палетних виљушкара, хидранску мрежу,
рачунаре, видео надзор и лиценце за софтвер износ од 214.819 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о.
Зрењанин, инвестирало је у опрему и некретнине износ од 21.673.333 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Лк Арматур” д.о.о. Зрењанин, инвестирало
је у рачунарску опрему износ од 8.158 евра.
У Слободној зони „Нови Сад” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
2.693.613 евра. Инвестиције су имали:
- „Слободна зона Нови Сад” инвестирала је у одржавање опреме и објекта, видео
надзор, рачунарску опрему, као и опремање објекта износ од 70.134 евра,
- Предузеће „Alex Fashion” д.о.о. Нови Сад, инвестирало је 1.504 евра у опрему,
- Предузеће „Alkemica Solutions” д.о.о. Нови Сад, инвестирало је 153.675 евра у
опрему,
- Компанијa „Lear Corporation” д.о.о. Нови Сад, инвестирала је износ од 1.683.361
евра у основна средства,
- Предузеће „System Design” д.о.о. Нови Сад, инвестирало је у објекат у закупу и
опрему износ од 128.194 евра и
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- Предузеће „НИС” А.Д. Нови Сад, инвестирало је у реконструкцију грађевинског
објекта и опреме износ од 656.745 евра.
У „ФАС Слободна зона”, Крагујевaц реализовано је инвестиционо улагање у
износу од 9.637.673 евра. Инвестиције су имали:
- Предузеће „FCA Srbija” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у грађевински објекат
и опрему износ од 9.157.870 евра,
- Предузеће „Sigit” д.о.о. Грошница, инвестирало је у грађевински објекат и
опрему износ од 243.341 евра,
- Предузеће „Denso Thermal Systems Polska SP. Z.O.O. Ogranak Grošnica”,
инвестирало је у опрему износ од 118.315 евра,
- Предузеће „Marelli Automotive” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у опрему
износ од 37.155 евра,
- Предузеће „PMC Automotive” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у опрему износ
од 3.989 евра,
- Предузеће „H.T.&L. Fitting Serbia” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у опрему
износ од 247 евра,
- Предузеће „Adient Interiors” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у опрему износ од
20.159 евра,
- Предузеће „Adient Seating” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у опрему износ од
20.613 евра и
- Предузеће „FCA Services” д.о.о. Крагујевац, инвестирало је у опрему износ од
35.984 евра.
У Слободној зони „Шабац” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
27.233.347 евра.
- корисник слободне зоне, предузеће „Vopachel” д.о.о. Шабац, инвестирало је
666.943 евра у грађевински објекат и набавку опреме,
- корисник слободне зоне, предузеће „Fox-Pac” д.о.о. Шабац, инвестирало је
1.707.054 евра у земљиште, грађевински објекат и набавку опреме,
- корисник слободне зоне, предузеће „CG Foods Europe” д.о.о. Шабац,
инвестирало је 102.577 евра у опрему,
- корисник слободне зоне, предузеће „Refrion Refrigeration” д.о.о. Шабац,
инвестирало је 1.735.716 евра у набавку опреме,
- корисник слободне зоне, предузеће „HealthCare Europe” д.о.о. Рума,
инвестирало је 7.260.976 евра у земљиште, набавку опреме и у адаптацију
производне хале,
- корисник слободне зоне, предузеће „Оds Technology” д.о.о. Шабац, инвестирало
је 67.176 евра у набавку опреме и грађевински објекат,
- корисник слободне зоне, предузеће „SBE Serbia” д.о.о. Шабац, инвестирало је
2.094.277 евра у набавку опреме и
- корисник слободне зоне, предузеће „Yazaki Srbija” д.о.о. Шабац, инвестирало је
13.598.628 евра у набавку опреме.
У Слободној зони „Ужице” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
6.445.634 евра. Све инвестиције су вршене из сопствених извора, домаћих корисника.
Инвестиције су имали:
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корисник слободне зоне, предузеће „Ваљаоница бакра” А.Д. Севојно, у износу
од 1.754.555 евра и то: у котао вреловодни износ од 245.720 евра, замену
главног клипа и водећих чаура Филдинг пресе 218.516 евра, реконструкцију
осветљења производних хала износ од 95.628 евра, модернизацију мерача
дебљине трака 88.061 евра, замену САП-а хардвера и сређивање сервер сале
износ од 72.115 евра, као и у осталу опрему износ 1.034.515 евра.
корисник слободне зоне, предузеће „Импол Севал” А.Д. Севојно, у износу од
3.078.000 евра за реконструкцију ваљачког стана, као и у осталу опрему износ
од 1.351.099 евра.
корисник слободне зоне, предузеће „Коперком” д.о.о. Севојно, у грађевински
објекат, земљиште и опрему износ од 261.980 евра.

У Слободној зони „Свилајнац” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
5.692.556 евра.
Домаћи корисници слободне зоне инвестирали су:
- корисник слободне зоне, предузеће „Panasonic Lighting Devices Serbia” д.о.о.
Кушиљево инвестирало је у опрему, зграду као и информационо-технолошку
опрему износ од 1.120.655 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Alfa Technics” д.о.о. Свилајнац,
инвестирало је у опрему, зграду као и информационо-технолошку опрему износ
од 1.958.995 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „S.H.E. Superior Heating Element” д.о.о.
Свилајнац, инвестирало je у некретнине, постројења и опрему износ од
2.612.906 евра.
У Слободној зони „Смедерево” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
9.589.785 евра.
Домаћи корисници слободне зоне инвестирали су:
- корисник слободне зоне, предузеће „Профивелд” д.о.о. инвестирало је у
реконструкцију постојећег производног простора у слободној зони, али и
отпочело изградњу нових капацитета намењених за развој производње у висини
од 130.000 евра.
- корисник слободне зоне, предузеће „С.М.З. Инжењеринг” д.о.о. инвестирало је
у производну опрему 30.000 евра,
- Град Смедерево је у сарадњи са развојним пројектом Европске уније „ЕУ ПРО”
реализовао укупну инвестицију од 325.602 евра у пројекат расвете
индустријског парка Слободне зоне Смедерево.
Страни корисници слободне зоне инвестирали су:
- корисник слободне зоне, предузеће „Metech” д.о.о. Смедерево, инвестирало је у
изградњу нових производних капацитета - 486.000 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Koepfer” д.о.о. Смедерево, је своје
пословање отпочело као brownfield инвестицију и у 2019. години уложило
378.183 евра у производну опрему,
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корисник слободне зоне, предузеће „PKC Wiring Systems” д.о.о. Смедерево,
инвестирало је 6.290.000 евра у куповину земљишта и објекта у коме су се од
почетка реализације сопствене инвестиције налазили под закупом,
корисник слободне зоне, предузеће „Mayekawa SRB Smederevo” д.о.о.
инвестирало је у производну опрему, изградњу објекта и куповину земљишта 1.950.000 евра у 2019. години.

У Слободној зони „Крушевац” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
3.157.609 евра.
Инвестиције је имало предузеће „Trayal Korporacija” А.Д. Крушевац, које је
инвестирало у изградњу и реконструкцију објекта, као и у ремонт, модернизацију и
набавку нове опреме.
У Слободној зони „Прибој” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
1.286.801 евра.
Домаћи корисници инвестирали су:
- предузеће „Адвертаут” д.о.о. Београд - огранак Прибој, инвестирало је у
адаптацију производног погона - 153.290 евра,
- предузеће „Инмолд” д.о.о. Прибој, инвестирало је у адаптацију производног
погона и опрему - 724.300 евра,
- општина Прибој, инвестирала је у изградњу водоводне мреже - 275.625 евра.
Страни корисници слободне зоне инвестирали су:
- корисник слободне зоне, предузеће „Refisa Balkan” д.о.о. Прибој, инвестирало је
у опремање пословног простора - 5.067 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Woody World” д.о.о. Прибој, инвестирало
је у опремање пословног простора - 933 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Maxen Global” д.о.о. Прибој, инвестирало
је у опремање пословног простора - 18.108 евра,
- корисник слободне зоне, предузеће „Flex Academy” д.о.о. Рача - 109.477 евра.
У Слободној зони „Београд” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
47.073.162 евра.
Инвестиције су имали:
- корисник слободне зоне, предузеће „Mei Ta Europe” д.о.о. које је инвестирало
47.030.285 евра у опрему и грађевинске радове,
- корисник слободне зоне, предузеће „Thermamax” д.о.о. које је инвестирало
42.878 евра у набавку опреме.
У Слободној зони „Апатин”, Слободној зони „Врање” и Слободној зони
„Шумадија” у 2019. години није било инвестиционих улагања.
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Обим инвестиционих улагања у слободним зонама (у еур)

Остварени ефекти на локални и укупни привредни развој
Републике Србије
Обим пословања свих производних капацитета смештених у слободним зонама
последњих година је у сталном порасту. Већина произвођача улагала је у нову опрему
чиме је извршен трансфер савремених технологија.
У Слободној зони „Суботица” је у 2019. години дошло до повећања у вредности
укупног промета, вредности укупне производње, укупних инвестиција, броја корисника у
слободној зони као и значајног пораста броја запослених у слободној зони. Број
запослених у Слободној зони „Суботица” је 6.230 лица, што представља раст запослености
у односу на 2018. годину за 36,83%. Производњом се бави предузеће „Siemens” д.о.о.
Београд, као и предузећа „Norma Group” д.о.о. Суботица, „Ametek” д.о.о. Суботица,
„Plastikcam East” д.о.о. Суботица, „Contitech Fluid Serbia” д.о.о. Суботица, „Swarovsкi
Subotica” д.о.о. Суботица, „Zoppas Industries Serb” д.о.о. Кикинда и „B+B Sensor Solutions”
д.о.о. Суботица.
Предузеће „Siemens” д.о.о. Београд производи делове ветрогенератора и
високонапонских електромотора. Ветрогенератори се израђују за потребе произвођача
ветро-електрана широм света. Ове електране припадају грани „обновљиве енергије” и као
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такве имају приоритет у светским инвестицијама. Остварене инвестиције у пословној
2019. години износе 2.650.691 евра. Инвестирање у производне линије имало је утицај на
раст запослених. Број запослених на дан 31.12.2019. године већи је у односу на исти
период 2018. године за 471 радника. Своју производњу у вредности од 253.068.885 евра у
потпуности пласира на инострано тржиште, док је број радника који су запослени у овом
предузећу 1.878.
Предузеће „Norma Group” д.о.о. Суботица производи пластичне и металне спојнице
за аутомобилску индустрију. Вредност производње је износила 44.864.404 евра и 96,73%
се пласира на инострано тржиште, док је мањи део 3,26% пласиран на тржиште Републике
Србије. Укупан број запослених радника у овом предузећу је 1.333. Остварене
инвестиције у пословној 2019. години износиле су 5.996.206 евра. Извршена су значајна
улагања у постојеће производне капацитете, која су довела до унапређења производње,
као и у машине и алате.
Предузеће „Ametek” д.о.о. Суботица које производи електромоторе, генераторе и
трансформаторе у 2019. години инвестирало је 1.461.845 евра. Остварени ефекти улагања
капитала и раст инвестиција рефлектовали су се на повећање броја запослених као и на
повећање производње. Предузеће је целокупну производњу пласирало на инострано
тржиште.
Предузеће „Contitech Fluid Serbia” д.о.о. Суботица производи гумена црева за
аутомобилску индустрију и у 2019. години су извршена значајна улагања у износу од
2.440.633 евра. Инвестирано је у опрему, која је довела до унапређења производње и
испуњења очекиваног квалитета готових производа, као и отварања новог броја радних
места. Целокупна производња пласирана је на инострано тржиште. Број зaпослених у
овом предузећу је 1.120 лица.
Предузеће „Plastikcam East” д.о.о. Суботица које производи компоненте од
пластике у 2019. години инвестирало је 35.846 евра. Број запослених у овом предузећу је
24 лица. Предузеће је највећи део производње пласирало на инострано тржиште (99,70%).
Предузеће „Swarovski Subotica” д.о.о. Суботица бави се производњом и обрадом
стакла, укључујући техничке стаклене производе. Укупна улагања у 2019. години износе
362.572 евра и односе се на инвестирање у основна средства. Производња компаније
„Swarovski Subotica” д.о.о. Суботица је извозно оријентисана производња, и то као 100%
реекспорт на тржиште Републике Аустрије.
Предузеће „Zoppas Industries Serb” д.о.о. Кикинда које производи компоненте од
пластике у 2019. години инвестирало је 2.000.000 евра. Број запослених у овом предузећу
је 650 лица. Предузеће је највећи део производње пласирало на инострано тржиште
(99,99%).
Предузеће „B+B Sensor Solutions” д.о.о. Суботица које производи мерне,
истраживачке и навигационе инструменте и апарате у 2019. години инвестирало је 37.912
евра. Улагања у опрему довела су до унапређења производње и испуњења очекиваног
квалитета готових производа. Број запослених у овом предузећу је 19 радника. Предузеће
је целокупну производњу пласирало на инострано тржиште.
Корисници слободне зоне и привредно друштво за управљање слободном зоном
користили су услуге многих привредних субјеката ван слободне зоне, као што су: радови
на изградњи инвестиционих објеката, услуге инжењеринга, транспорта и шпедиције,
услуге осигурања објеката и производње, против-пожарне заштите и заштите на раду, IT
услуге, услуге техничког одржавања објекта, инсталација, опреме и машина, услуге
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физичког обезбеђења објекта, услуге набавке резервних делова и материјала одржавања,
услуге израде алата и прибора за производњу, исхране радника као и књиговодствене и
друге услуге. За пружање наведених услуга и испоруку материјала, укључено је преко 40
предузећа са територије града Суботица и ширег региона.
У Слободној зони „Пирот” вредност укупног промета робе остварене преко ове
слободне зоне у 2018. години износи 663.444.180 евра. Укупан промет у слободној зони је
у 2018. години мањи је за 1,82%. На смањење промета утицало је смањење уноса
репроматеријала потребног за процесе производње, робе продате на тржишту Републике
Србије, као и смањење пласмана производа на инострано тржиште и тржиште Републике
Србије. Покривеност увоза извозом износила је 237,14%. У 2019. години дошло је до
смањења броја запослених у слободној зони за 7,06%. Број запослених на крају 2019.
години био је 5.646 лица. Пружене услуге у зони веће су за 66,78% у односу на 2018.
годину, док је унос готових производа већи за 4,24% у односу на 2018. годину.
Главни програм у Слободној зони „Пирот” је производња путничких и скутер гума
компаније „Tigar Tyres” д.о.о. Пирот која учествује на различитим пројектима који су од
значаја за цео град Пирот, под слоганом „Биг Тигар - Биг Пирот”. Посебан акценат је на
пројектима везаним за безбедност у саобраћају, побољшање услова рада у школама и
сарадња са Градском болницом.
Просечне годишње инвестиције у предузећу „Tigar Tyres” д.о.о. од оснивања
износе око 10 милиона евра. Величина обима инвестиција превазилази локални значај и
представља значајан прилив средстава и на нивоу Републике Србије. У 2019. години
компанија је произвела 13,2 милиона гума. На 700 дестинација широм света отишла је
21.000 хиљада контејнера гума.
Целокупно повећање производње у овој компанији намењено је извозу на тржиште
Европске уније. Својим позитивним платним билансом ова компанија доприноси и
стабилности девизног тржишта Републике Србије и побољшава укупни девизни платни
биланс земље. Иако поменута компанија увози различите репроматеријале који су
неопходни за производњу гума и нису расположиви на тржишту Републике Србије,
девизни биланс фабрике је позитиван имајући у виду да се више од 90,00% остварене
производње пласира на инострано тржиште. Највише гума се извози у Француску
Републику, Краљевину Шпанију, Италијанску Републику, Руску Федерацију и Републику
Пољску.
Услуге које није у могућности да пружи својим корисницима, слободна зона
обезбеђује са подручја општине Пирот. Ова сарадња је нарочито изражена у области
грађевинарства где су пројектанти и извођачи радова у слободној зони локалне фирме.
Пословима царинског посредовања бави се поред слободне зоне и десетак шпедитерских
фирми из Пирота, Димитровграда, Ниша и Београда.
У сарадњи са страним партнерима као корисницима слободне зоне, Слободна зона
„Пирот” је један од носилаца развоја града и регије. Присуство иностраног капитала, кроз
континуиране инвестиције у претходном периоду, обезбеђује стални раст девизног
прилива од извоза робе из слободне зоне, а такође утиче и на раст запослености, како у
самој слободној зони тако и на подручју општине и ширег региона.
Главни корисници Слободне зоне „Пирот” везани су за глобалну економију и
светско тржиште и свако превирање у пословању корисника одражава се и на пословање
слободне зоне.
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У Слободној зони „Зрењанин” је у 2019. години забележен пад производње,
извоза и запослености. У односу на 2018. годину, вредност остварене производње мања је
за 10,13%. Пад производње је последица смањења производње већине корисника
„Слободне зоне Зрењанин”, а посебно предузећа „DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о.
Зрењанин, чије је смањење производње последица смањења испорукa компанији „FCA
Srbija” у Крагујевцу. Пословни резултати корисника слободне зоне нису довели до
смањења прихода друштва за управљање слободном зоном, обзиром да су приходи овог
друштва утврђени у фиксном износу. Вредност укупног извоза у 2019. години износио је
176.937.518 евра и у односу на 2018. годину мањи је за 7,69%.
Са друге стране, у слободној зони је у претходној години дошло до значајног
повећања укупних инвестиција које су утростручене и чији ефекти се очекују у наредном
периоду. Корисници слободне зоне инвестирали су укупно 21.896.309 евра.
Крајем 2019. године у овој слободној зони било је радно ангажовано 5.991 лица,
што представља смењење од 5,92% у односу на 2018. годину. Претходна година значајна
је за Слободну зону Зрењанин обзиром да:
- предузећа „Novares Serbia” д.о.о. Зрењанин и „Essex Balkan” д.о.о. Зрењанин,
планирају да започну своје пословање у режиму рада Слободне зоне
„Зрењанин” и
- предузеће „DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о. Зрењанин даљим инвестирањем
у опрему и нову технологију, додатним новим запошљавањем и обуком
одређеног броја радника, те отпочињањем нове производње и ангажманом
стручњака подиже укупан технолошки ниво пословања у Слободној зони
„Зрењанин”.
Набавка робе са подручја ван зоне односи се на испоручиоце смоле, палета,
иверице, фолије, подножја за каду, стопица, катализатора, као и картонске амбалаже. Ван
слободне зоне набављају се заштитна одела, ПВЦ елементи, храна за запослене, металне
конструкције, дрвене конструкције, те разни потрошни и режијски материјали. Поред тога
набављају се и услуге обезбеђења, као и превоза за запослене. Постоји низ добављача са
територије Републике Србије који својим производима учествују у финалним
производима који се израђују у „Слободној зони Зрењанин”. Имајући у виду обим робе и
услуга које се користе, као и број запослених и обим производње у слободној зони, према
процени то значи још 250 радних места у окружењу којим се упошљава додатни део
привреде Србије, а посебно у околини Зрењанина.
У Слободној зони „Нови Сад” у 2018. години остварен је укупан промет у износу
од 264.187.003 евра, што представља повећање од 23,82% у односу на 2018. годину. До
повећања је дошло услед повећаног извоза робе, уноса репроматеријала потребног за
обављање производних процеса у зони, робе продате на тржиште Републике Србије, уноса
готових производа у зону, као и повећања пружених услуга у зони.
Постојећи корисници су у 2019. години највише инвестирали у опрему,
реконструкцију и проширење постојећег пословног простора.
У 2019. години започет је пројекат изградње новог објекта од стране компаније
„ЦТП”. Компанија је купила земљиште од Града Новог Сада површине 6ha 22a у
индустријској зони „Север IV”. Објекат је површине 23.000m² и у изградњу и опремање
биће уложено око 15 милиона евра. Крајем 2019. године започета је, у сарадњи са
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компанијом „ЦТП”, припрема документације да поменути објекат добије дозволу за рад у
режиму слободне зоне, а све за потребе будућег клијента, компанију „BMTS Technology”.
Предузеће „BMTS Technology” ће у почетној фази користити 12.000m² пословног
простора које ће користити за производњу турбо пуњача.
Компанија „Lear Corporation” своје пословање у 2019. години наставља са
позитивним трендом раста обима производње и извоза готових производа у односу на
претходну годину. Набавка репроматеријала премашује планираних 80,00% са европског
тржишта, те је у 2019. години комплетан репроматеријал набављен ван царинског
подручја Републике Србије.
Компанија „Беларус Агропанонка” креће се стабилно у оквиру својих капацитета и
обима производње без видљивијих пораста. У односу на 2018. годину вредност остварене
производње је за нијансу већа.
Компанија „Агропанонка МТЗ Финке” је у 2019. години остварила већу
производњу у односу на претходну годину за милион евра. Вредност произведене робе
изнете из зоне је већа за исти износ.
Компанија „Alex Fashion” је наставила да трендом пада и производње и планираних
активности. Капацитети производног погона нису се мењали до краја 2019. године, али од
2020. године долази до још једног смањења.
Компанија „System Design” је у току 2019. године проширила пословни простор и
закупила додатних 970m², те сада своје пословање обављају у простору од око 1.600m².
Део простора намењен је складиштењу готових производа. Предузеће из године у годину
бележи један лаган али константан раст и у обиму остварене производње. У 2019. години
остварена производња била је већа за 680 хиљада евра у односу на претходну годину.
Код производних корисника приметан је пад у броју запослених у односу на
претходну годину. Разлог томе је пад броја запослених у компанији „Lear Corporation”.
Ипак, у погледу осталих корисника Слободне зоне Нови Сад, постоји тенденција раста
броја запослених.
Пословање компаније „Lear Corporation” има позитиван утицај на привреду
Републике Србије због ангажовања других добављача са читаве територије Републике
Србије који продају робу широке потрошње и пружају услуге из области: транспорта
(превоз радника, материјала и готових производа), исхране и превоза радника, услуга
чишћења пословних просторија, услуга саветовања, безбедности и здравља на раду, услуга
монтаже и одржавања опреме, медицинске услуге и сл.
И остали корисници слободне зоне свој предметни однос са привредним
субјектима ван подручја зоне заснивају на набавци репроматеријала који се користи у
монтажној производњи, набавци, испоруци и уградњи аудио визуелне опреме,
програмирању аудио визуелне опреме, затим услугама тестирања аудио визуелне опреме,
сарадњи са домаћим инжињерима различитих струка - машинским, електро, хемијским и
услугама пуњења и паковања уља.
Предузеће „Alkemica Solution” је још увек у фази тестирања и набавке нове опреме
за прозводњу те су њихове инвестиције усмерене ка модернизацији опреме - куповина
модерних машина које требају да повећају продуктивност и побољшају квалитет крајњег
производа.
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„ФАС Слободна зона”, Крагујевац у 2019. години реализовала је инвестиционо
улагање у износу од 9.637.673 евра. Инвестирано је претежно у набавку и инсталирање
најсавременије опреме и постројења.
Обим инвестиционих улагања у 2019. години мањи је за 40,01% у односу на 2018.
годину. Током 2019. године укупно је продато 34.956 возила, од чега је 1.185 продато на
домаћем тржишту, а 33.771 возило је пласирано на инострано тржиште.
Смањење продатог броја аутомобила у 2019. години у односу на претходну годину,
последица је кретања тражње на глобалном тржишту.
Пословање ове слободне зоне има значајан утицај на спољнотрговински биланс
Републике Србије. Покривеност увоза извозом износи 132,47%. Укупан извоз из слободне
зоне износи 459.596.858 евра, док је у слободну зону увезено репроматеријала и робе у
вредноси 346.947.327 евра.
Пословање „ФАС Слободна зона” имало је значајан утицај на пословање
привредних субјеката који послују у Републици Србији. Позитивни ефекти посебно се
осећају у привреди Крагујевца и околних места. Неке од грана на које је остварен посебно
значајан ефекат су: енергетика, транспорт, професионалне услуге, грађевинарство,
угоститељство, индустрија обраде секундарних сировина, итд.
У Слободној зони „Шабац” производњом се баве предузећа „SBE Serbia” д.о.о.
Шабац, „ODS Technology” д.о.о. Шабац, „CG Foods Europe” д.о.о. Шабац, „Vopachel”
д.о.о. Шабац, „Fox-Pac” д.о.о. Шабац, „Refrion Refrigeration” д.о.о. Шабац, „Camozzi Srb.”
д.о.о. Шабац, „HealthCare Europe” д.о.о. Рума као и предузеће „Yazaki Srbija” д.о.о. Шабац.
Предузеће „SBE Serbia” д.о.о. Шабац производи везне елементе и вијчане
машинске производе. Вредност остварене производње у 2019. години износи 8.452.850
евра и целокупна је пласирана на инострано тржиште.
Предузеће „ODS Technology” д.о.о. Шабац производи алате за пластику која се
формира методом дувања, тзв. дувана пластика. Након израде самих алата, раде се и
аутоматски системи за добијање готовог производа са комплетном пратећом опремом.
Претежна област рада је аутомобилска индустрија. Матична компанија у Италији („TFB”)
основана је 2005. године и тренутни купци су им „Audi”, „Volkswagen”, „Nissan”, „Fiat” и
„Maserati”. Вредност остварене производње у 2019. години износи 445.683 евра и највећим
делом (98,99%) је пласирана на инострано тржиште.
Предузеће „Vopachel” д.о.о. Шабац производи полиетилен ниске и високе густине,
првенствено намењен сектору индустријских паковања. Референтна тржишта су фолије
ниског и средњег слоја ХДПЕ, који се користе у сектору индустријских папирних врећа,
фолије намењене премазима и силиконирању, фолија која се користи у прехрамбеној
индустрији. Тренутно је 17 радника запослено у овом предузећу. Вредност остварене
производње у 2019. години износи 3.464.299 евра и највећим делом (80,29%) је пласирана
на инострано тржиште.
Предузеће „CG Foods Europe” д.о.о. Шабац, бави се прерадом рибе, љускара и
мекушаца. Тренутно је 168 радника запослено у овом предузећу. Вредност остварене
производње у 2019. години износи 3.414.893 евра и највећим делом (74,97%) је пласирана
на инострано тржиште.
Предузеће „Camozzi Srb.” д.о.о. Шабац купило је халу од 7.138m2, 10.000m2
земљишта и управну зграду на подручју „Робно-транспортног центра Шабац” д.о.о.
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Компанија производи хидрауличне погонске уређаје. Вредност остварене производње у
2019. години износи 896.997 евра и целокупна је пласирана на инострано тржиште.
Предузеће „Fox-Pac” д.о.о. Шабац производи амбалажу за храну за кућне
љубимце. Вредност остварене производње у 2019. години износи 1.079.893 евра и
највећим делом (88,30%) је пласирана на инострано тржиште.
Предузеће „Refrion Refrigeration” д.о.о. бави се производњом расхладних и
вентилационих уређаја. Вредност остварене производње у 2019. години износи 314.419
евра и целокупна је пласирана на инострано тржиште.
Предузеће „HealthCare Europe” д.о.о. Рума производи јастуке, душеке и софе од
меморијске пене. Ради се о joint venture инвестицији која подразумева 10,00% капитала
данске компаније „Everest Aps” и 90,00% капитала кинеске компаније „HealthCare Co.
Ltd.”. Вредност остварене производње у 2019. години износи 59.962.076 евра и највећим
делом (96,69%) је пласирана на инострано тржиште. Тренутно је 594 радника запослено у
овом предузећу.
Предузеће „Yazaki Srbija” д.о.о. Шабац бави се производњом електричне и
електронске опреме за моторна возила. Вредност остварене производње у 2019. години
износи 65.755.125 евра и целокупна је пласирана на инострано тржиште. Тренутно је 3.095
радника запослено у овом предузећу.
Број запослених у овој слободној зони у 2019. години је 3.993 лица, што
представља значајан пораст запослених у односу на 2018. годину (15,57%).
Корисници слободне зоне користе услуге привредних субјеката са подручја Града
Шапца и општине Рума, а који послују ван режима слободне зоне, а, као што су: превоз
радника, услуге кетеринга, заштите на раду, медицине рада, грађевински радови,
транспорт, услуге шпедиције и слично.
Корисници Слободне зоне „Ужице” су током 2019. године реализовали
инвестициона улагања у износу од 6.445.634 евра и у односу на 2018. годину вредност
инвестиционих улагања мања је за 50,76%. Све инвестиције су реализоване из сопствених
средстава.
На крају 2019. године број предузећа корисника услуга „Слободне зоне Ужице” је
десет и у односу на 2018. годину није се мењао.
Укупна вредност остварене производње у Слободној зони „Ужице” у 2019. години
већа је у односу на 2018. годину за 4,59% и константно се одржава на нивоу између 230 и
260 милиона евра.
Значајан је позитиван спољнотрговински биланс који остварује слободна зона.
Покривеност увоза извозом износи 164,64%. Вредност укупног извоза у 2019. години
износила је 222.564.725 евра, док је вредност увоза износила 87.378.454 евра.
Корисници зоне по основама набавке сировина, репроматеријала, резервних
делова, израде алата као и одржавања опреме су у вези са преко 250 добављача како са
подручја града Ужица, тако и са територије Републике Србије.
У Слободној зони „Свилајнац” су у претходној години остварена значајна
повећања у свим економским категоријама:
- број запослених је порастао за 64,48%;
- обим инвестиционог улагања у зони већи је три и по пута;
- остварена произодња је већа за 13,32%;
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-

пружене услуге у зони за 17,06%;
извоз робе већи је за 4,29%;
учешће домаћег репроматеријала у производњи веће је три пута.

Укупан обим спољнотрговинске размене износи 68.599.788 евра. Укупан увоз
репроматеријала за потребе производње у 2019. години износи 27.696.123 евра. Вредност
реализоване производње пласиране на инострано тржиште у 2019. години износи
40.903.665 евра. Покривеност увоза извозом износи 147,69%.
Доласком реномираних компанијa као што су „Panasonic Lighting Devices Serbia”,
„Ariston” („S.H.E. Superior Heating Elements” д.о.о. Свилајнац) и „Alfa Technics” д.о.о.
Свилајнац и њиховим почетком рада у „Слободној зони Свилајнац”, локални економски
параметри су се знатно променили: стопа незапослености је смањена, остварена је
сарадња са привредним субјектима са територије општине Свилајнац и покренута је
производња. Препознавши позитивну промену економских параметара велики број
иностраних компанија одлучио је да своје пословање прошири и на територији општине
Свилајнац („Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH” - Немачка, „Regent Lighting” Швајцарска, „Koeleman” - Швајцарска, „Tri-stan Fresh Produce Ltd.” - Швајцарска, „Beha
group” - Немачка, „A2000” - Немачка и др.).
Након оснивања „Слободне зоне Свилајнац” и доласка страних инвеститора стање
у привреди и економска ситуација се значајно побољшала тако да се последњих неколико
година остварује суфицит. Интегрисање јапанске инвестиције и долазак нових страних
инвеститора представља један од замајаца развоја општине Свилајнац. „Panasonic Lighting
Devices Serbia” остварује константан раст запослености чиме директно утиче на смањење
броја незапослених на територији општине Свилајнац. У компанији је тренутно запослено
437 радника. Осим константног раста броја запослених, „Panasonic Lighting Devices
Serbia” има значајан утицај и на трансфер технологија.
У Слободној зони „Смедерево” реализовано је инвестиционо улагање у износу од
9.589.785 евра.
Ефекти реализованих инвестиционих улагања у Слободној зони „Смедерево” су
веома значајни, међу којима је свакако најзначајнији ефекат повећање броја запослених у
слободној зони, у којој је на дан 31.12.2019. године радило 2.749 радника и у односу на
2018. број запослених већи је за 20,57%.
У погледу трансфера технологија, компаније попут „PKC Wiring Systems”,
„Metech”, „Kaizen”, „Koepfer” и „Mayekawa” увезли су најсавременију опрему са
иностраног тржишта у циљу унапређења сопствених производних капацитета.
Такође, компаније „Metech”, „PKC Wiring Systems” и „Kaizen” успешно примењују
усвојен систем дуалног образовања и на тај начин регрутују нова лица за своја производна
постројења.
Корисници ове слободне зоне у свом пословању користе и метод активног
оплемењивања, односно дораде полупроизвода и финалних производа ван зоне. У
Слободној зони „Смедерево” послује шест компанија које послују у области металне
индустрије. Захваљујући управо овој чињеници, остварена је кооперација не само међу
корисницима слободне зоне, већ и у сектору малих и средњих предузећа ван зоне која за
потребе корисника врше дораду полупроизвода.
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У Слободној зони „Крушевац” реализовано је инвестиционо улагање производног
корисника „Trayal Korporacija” А.Д. Крушевац од 3.157.609 евра у изградњу и
реконструкцију објеката као и у набавку нове опреме и ремонт и модернизацију постојеће
опреме. Реализована вредност производње у 2019. години корисника „Trayal Korporacija”
А.Д. Крушевац износи 18.617.512 евра и у односу на 2018. годину већа је за 89,20%.
Производни асортиман овог корисника чине: пнеуматици и програм гумено-техничке
робе, програм средстава за личну заштиту, програм филтера, програм активних угљева
који покрива широк спектар производа у форми праха, зрна и гранула намењен
различитим употребама. Укупан број запослених радника на дан 31. децембар 2019.
године износио је 1.090 и већи је за 1,11% у односу на исти период 2018. године. Сви
корисници слободне зоне, и производни корисник и корисници који се баве услужном
делатношћу користе услуге шпедитерских предузећа у региону као и екстерне услуге
других добављача. Вредност учешћа домаћег репроматеријала у производњи износи
6.319.183 евра што представља 61,71% укупно утрошеног репроматеријала у производњи.
На подучју проширења Слободне зоне „Крушевац” на локацији Адрани - Краљево
планирана је инвестиција турске компаније „Eurotay” д.о.о. у износу од 16.000.000 евра у
набавку најсавременије опреме, чијом употребом ће се остварити мањи трошкови
производње, док план запошљавања радника у периоду имплементације пројекта код ове
компаније предвиђа запошљавање 2.500 радника, од којих 1.250 радника у прве две године
пословања. Националним програмом обуке пружаће се подршка у области текстилне
индустрије, како би се обезбедило оспособљавање запослених за процес производње.
Слободна зона „Апатин” je у 2019. години забележила мање успешне резултате у
односу на 2018. годину имајући у виду да је у 2019. години, корисник слободне зоне,
производно предузеће „Lumberline” д.о.о. Апатин напустило режим слободне зоне.
Слободна зона Апатин у наредном периоду очекује новог корисника, фирму „Liberland”
д.о.о. Сомбор, која жели да покрене производњу гумених цеви за аутоиндустрију. Фирма
је купила парцелу на подручју слободне зоне и тренутно је току припрема пројектне
документације, пројектовања и свих осталих припремних активности.
Предузеће „Бродоградилиште Апатинˮ д.о.о. Апатин, које је добило новог власника
и које се бави ремонтом и изградњом бродова, изразило је интересовање да постане
корисник Слободне зоне „Апатин”.
Привредно друштво за управљање Слободном зоном „Врањеˮ је у 2019. години,
водило преговоре са потенцијалним корисницима заинтересованим за пословање у
режиму слободне зоне.
У 2019. години Влада је донела Решење о давању сагласности за проширење
подручја Слободне зоне „Врање”, где инвестиционе и производне активности планира да
реализује данска компанија „Kentaur Balkans” д.о.о. која се бави производњом радних
униформи за обављање професионалних услуга у угоститељству, здравству и производњи.
Поменута компанија планира да инвестира износ од 3.072.380 евра у реконструкцију
постојећег објекта и набавку најсавременије опреме, као и да запосли 300 радника.
У Слободној зони „Прибој” остварено је инвестиционо улагање у износу од
1.286.801 евра, што представља смањење у односу на претходну годину (55,96%).
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Смањење инвестиција у 2019. години последица је попуњености изграђених капацитета
намењених за производне кориснике.
Број запослених у слободној зони у 2019. години је већи за 25,38%. Укупан број
запослених у слободној зони је 410 радника.
Сви корисници користе knowhow и технологије у складу са захтевима тржишта на
којима наступају како би били што конкурентнији.
Вредност производње у 2019. години износи 12.763.101 евра и у односу на 2018.
годину је већа за 73,26%, док је вредност укупног извоза већа за 88,61% у односу на 2018.
годину.
Вредност пружених услуга у слободној зони је у 2019. години већа за 53,62% у
односу на 2018. годину.
Поред услуга локалних банака, рачуноводствених агенција, превозника и слично,
корисници зоне се све више окрећу и локалним добављaчима при набавци сировина и
репроматеријала који су им потребни за обављање делатности, пре свега у оним
сегментима у којима су конкурентни. Са порастом привредне активности у зони очекује се
и да ће се локални добављачи прилагођавати потражњи корисника зоне.
У Слободној зони „Београд” остварена су инвестициона улагања у износу од
47.073.162 евра. Инвестиције су остварили корисници слободне зоне, предузеће „Mei Ta
Europe” д.о.о. Барич у износу од 47.030.285 евра као и предузеће „Thermamax” д.о.о.
Београд, које је инвестирало у опрему износ од 42.878 евра. Инвестицијом су обухваћени
инвестиционо-грађевински радови као и инвестиције у опрему у току 2019. године.
Број запослених у слободној зони је у 2019. години порастао за 1.002 радника, што
представља пораст од 46,01% у односу на 2018. годину.
Вредност укупног промета у слободној зони се у 2019. години повећала ѕа 53,88%.
Остварени ефекти улагања су првенствено значајни у погледу раста запослености и
раста буџетских прихода и уплата других обавеза које инвеститор редовно измирује према
Републици Србији.
Забележен је значајан раст извоза у 2019. години, који је више него троструко већи
него у 2018. години, а успостављен је и стабилан ланац добављача и пружиоца услуга са
домаћег тржишта.
Локални привредни субјекти обављају одређене производне активности за потребе
корисника слободне зоне, као што су услуге сервисирања опреме и алата, услуге
кетеринга и сл. Корисници зоне, поред услуга шпедиције и транспорта, домаће привредне
субјекте ангажују и за потребе складиштења отпада, противпожарне и друге заштите, као
и у сврху консалтинга, обука, стручних анализа и слично.
III Пословање привредних друштава за управљање слободном зоном
Према подацима из достављених извештаја, укупно остварени приходи привредних
друштава за управљање слободном зоном износе 732.871.168 динара, расходи износе
664.403.859 динара, а остварена нето добит 68.467.309 динара.
У односу на 2018. годину, нето добит је мања за 10,82%.
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Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Суботица” је
Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Суботица”,
са седиштем у Суботици, ул. Батинска 94, ПИБ: 100852839, матични број: 08625689.
Основни новчани капитал привредног друштва за управљање слободном зоном
износи 269.271.198 динара, док неновчани уписани капитал износи 185.742.000 динара.
Скупштина града Суботице учествује са 83,7088% у оснивачком капиталу, „АТБ Север”
А.Д. Суботица, учествује са 12,602%, док сви остали оснивачи, и то: „Јавна складишта”
А.Д. за складиштење робе Суботица, „Братство” Суботица - у стечају, „Зорка-Клотилд
1904” Суботица, „Магнотрон” д.о.о. Суботица, „Pan-Trade” д.о.о. Суботица, Вучинић
Саша и Аутономна покрајина Војводине учествују са по 0,527% у оснивачком капиталу.
У привредном друштву за управљање слободном зоном запослено је шест радника.
Слободна зона „Суботица” основана је 2. јула 1996. године, Решењем Савезне
владе, број Е.п.бр. 227. Решење за почетак рада, 01/3 број Д-8821/4, Слободна зона
„Суботица” добила је 22. децембра 1998. године од стране Савезне управе царина.
Привредно друштво за управљање Слободном зоном „Суботица” имало је укупне
приходе 103.346.000,00 динара, расходи износе 60.511.000,00 динара, а остварена нето
добит 42.835.000,00 динара.
У односу на 2018. годину нето добит већа је за 47,06%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Пирот” је „Слободна
зона Пирот” А.Д. са седиштем у Пироту, ул. Николе Пашића бб, ПИБ: 100185123,
матични број: 17108522.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
118.438.800 динара. Улог оснивача „Тигар” А.Д. износи 60,87%, улог „Прогрес” Пирот
износи 0,43%, општине Пирот 20,22%, улог „Униметал” д.о.о. Пирот износи 4,29%, улог
„Хефес” д.о.о. Пирот износи 1,01%, улог „Експлозиви Рудекс” д.о.о. Београд износи 7,35%
и улог Слободне зоне „Пирот” износи 5,84%.
Број стално запослених радника у овом привредном друштву је 46.
Слободна зона „Пирот” основана је 8. августа 1996. године Решењем Савезне владе
СРЈ, бр. Е.п.бр. 251, а са радом је почела 1. априла 1998. године, по обезбеђењу свих
услова за обављање делатности у слободној зони и добијању свих потребних докумената
надлежних институција, укључујући и решење за почетак рада, 01/3 број Д-14778/2, које је
добила 18. новембра 1997. године од стране Савезне управе царина.
Привредно друштво „Слободна зона Пирот” А.Д. остварило је укупне приходе у
износу од 478.184.212 динара, расходи износе 460.788.173 динара, а остварена нето добит
17.396.039 динара.
У односу на 2018. годину нето добит је мања за 47,06%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Зрењанин” је
Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном
„Зрењанин”, са седиштем у Зрењанину, ул. Цветнa број 1, ПИБ: 103803745, матични број:
20019778.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
80.696,00 динара. Улог оснивача „Kolpa” д.о.о. Зрењанин, износи 90,00%, док је удео
града Зрењанина у оснивачком капиталу 10,00%.
У овом привредном друштву запослен је један радник.

30
Слободна зона „Зрењанин” основана је 21. јула 2005. године, Решењем Владе, 05
Број: 335-4640/2005, а са радом је почела 19. септембра 2005. године, по добијању решења
за почетак рада, 01/3 број Д-13931/2, од стране Министарства финансија-Управе царина.
Привредно друштво за управљање Слободном зоном „Зрењанин” имало је укупне
приходе 8.499.822 динара, расходи износе 7.242.835 динара, а остварена нето добит
1.256.987 динара.
У односу на 2018. годину нето добит већа је три пута.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Нови Сад” је
„Слободна зона Нови Сад” д.о.о. Нови Сад, ул. Хајдук Вељкова број 11, ПИБ:
104787812, матични број: 20238526.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
355.725 динара. Удео оснивача „Јавно сладиште слободна царинска зона Нови Сад” А.Д.
Нови Сад у оснивачком капиталу друштва износи 75,00%, док Стефан Возаб учествује са
25,00% оснивачког капитала.
У овом привредном друштву запослено је четири радника.
Слободна зона „Нови Сад” основана је 25. октобра 2007. године, Решењем Владе
05 Број: 483-6890/2007. Поменута слободна зона почела је са радом 21. марта 2008.
године, на основу Привременог решења о давању сагласности за почетак рада Слободне
зоне „Нови Сад”, број: 483-00-00101/2007-17 које је донео министар финансија, имајући у
виду да је Решењем Владе дата сагласност за одређивање подручја ове слободне зоне на
две локације и да су у том моменту били испуњени услови за почетак рада само на
Локацији 1, а да је Локација 2 на којој се налази фабрика „Петар Драпшин” А.Д. Нови Сад
била изузета из разматрања, те да самим тим није била у функцији економска повезаност
ове две локације. По провери испуњености услова за почетак рада слободне зоне на
Локацији 2, Министар финансија донео је трајно решење за почетак рада ове слободне
зоне број: 483-00-17/2009-01, 23. децембра 2009. године.
Привредно друштво „Слободна зона Нови Сад” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Нови Сад” имало је укупне приходе 62.373.927 динара, расходи износе 60.982.927
динара, а остварена нето добит 1.391.000 динара.
У односу на 2018. годину нето добит већа је за 1,76%.
Назив привредног друштва за управљање слободном зоном „ФАС Слободна зона”
је „СЗ ФАС” д.о.о. Крагујевац, ул. Косовска број 4, ПИБ: 106270251, матични број:
20567279.
Оснивач овог привредног друштва је предузеће „ФИАТ Аутомобили Србија” д.о.о.
Крагујевац. Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
4.718.182 динара.
У „СЗ ФАС” д.о.о. запослен је један радник.
Слободна зона „ФАС Слободна зона” основана је 5. новембра 2009. године
Решењем Владе, 05 број 483-7116/2009, а почела је са радом 18 децембра 2009. године, на
основу Решења министра финансија о испуњености услова за почетак рада.
Привредно друштво „СЗ ФАС” д.о.о. за управљање „ФАС Слободна зона”,
Крагујевац имало је укупне приходе 2.821.000 динара, расходи износе 2.825.000 динара и
остварен је нето губитак од 4.000 динара.
У односу на 2018. годину нето губитак већи је за 33,33%.
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Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Шабац” је „Слободна
зона Шабац” д.о.о. Шабац, ул. Београдски пут бб, ПИБ:106312637, матични број:
20576049.
Оснивач Слободне зоне „Шабац” у Шапцу и привредног друштва за управљање
слободном зоном је град Шабац. Основни капитал привредног друштва за управљање
слободном зоном износи 500 евра у динарској противвредности.
У друштву за управљање слободном зоном запослена су четири радника.
Слободна зона „Шабац” основана је 24. децембра 2009. године Решењем Владе, 05
број: 483-8448/2009, а почела је са радом 25. фебруара 2010. године на основу
Привременог решења о давању сагласности за почетак рада слободне зоне бр. 483-0000002/2010-1. Министар финансија је дана 22. децембра 2011. године донео коначно
Решење о давању сагласности за почетак рада слободне зоне број: 483-00-15/2011-01.
Привредно друштво „Слободна зона Шабац” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Шабац” имало је укупне приходе 10.127.333 динара, расходи износе 10.373.928
динара и остварен је нето губитак од 246.595 динара.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Ужице” је „Слободна
зона Ужице” д.о.о. Севојно, ул. Првомајска бб, ПИБ: 106554104, матични број: 20630051.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи 3.000
евра, при чему сви оснивачи: Град Ужице, „Ваљаоница бакра Севојно” А.Д. Севојно и
„Импол Севал Ваљаоница алуминијума” А.Д. Севојно учествују са по 33,33% у основном
капиталу предузећа.
У поменутом привредном друштву запослено је девет радника.
Слободна зона „Ужице” основана је 24. јуна 2010. године Решењем Владе 05 Број:
483-4453/2010, а са радом је почела 28. септембра 2010. године, на основу Решења
министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-009/2010-01.
Привредно друштво „Слободна зона Ужице” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Ужице” имало је укупне приходе 18.695.000 динара, расходи износе 18.536.000
динара, а остварена је нето добит од 159.000 динара.
У односу на 2018. годину нето добит мања је за 54,05%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Свилајнац” је
„Привредно друштво за управљање Слободном зоном Свилајнац” д.о.о. Свилајнац,
ул. Светог Саве број 102, ПИБ: 107229875, матични број: 20759623.
Оснивач овог привредног друштва је општина Свилајнац са уписаним и уплаћеним
основним капиталом од 51.231 динара.
У поменутом привредном друштву запослена су два радника.
Слободна зона „Свилајнац” основана је 22. марта 2012. године Решењем Владе 05
Број: 483-1816/2012-01, а са радом је почела 21. марта 2014. године, на основу Решења
министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-000009/2014-01.
„Привредно друштво Слободна зона Свилајнац” д.о.о. за управљање
Слободном зоном „Свилајнац” имало је укупне приходе 4.452.136 динара, док расходи
износе 3.778.238 динара, тако да је остварен нето добитак од 673.898 динара.
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У односу на 2018. годину нето добит је већа за 35,29%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Смедерево” је
„Слободна зона Смедерево” д.о.о. Смедерево, ул. Ђуре Салаја број 17, ПИБ: 107438283,
матични број: 20802715.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
2.584.967 динара, при чему оснивачи, Град Смедерево и предузеће „Metech” д.о.о.
Смедерево имају по 30,00% удела, док сви остали оснивачи: „Tоmi Trade” д.о.о.
Смедерево, „Митрашиновић” д.о.о. Смедерево, „Inter-Mehanika” д.о.о. Скореновац и
„Nafta” А.Д. Београд, учествују са по 10,00% у основном капиталу предузећа.
У поменутом привредном друштву запослен је један радник.
Слободна зона „Смедерево” основана је 20. априла 2012. године Решењем Владе 05
Број: 483-00-00006/2012-01, а са радом је почела 23. јула 2012. године, на основу Решења
министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне Број:483-0000014/2012-01.
Привредно друштво „Слободна зона Смедерево” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Смедерево” имало је укупне приходе 12.356.839 динара, док расходи износе
6.105.831 динара, тако да је остварен нето добитак од 6.251.008 динара.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Крушевац” је
„Слободна зона Крушевац” д.о.о. Крушевац, ул. Милоша Обилића бб, ПИБ: 107508760,
матични број: 20817526.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
50.000 динара, при чему оснивач град Крушевац има 40,00%, док „Мерима Тренд” д.о.о.
Крушевац и „Trayal Korporacija” А.Д. Крушевац учествују са по 30,00% у основном
капиталу предузећа.
У поменутом привредном друштву запослена су два радника.
Слободна зона „Крушевац” основана је 30. маја 2012. године Решењем Владе 05
Број: 483-3737/2012, а са радом је почела 28. новембра 2012. године, на основу Решења
министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-0000028/2012.
Привредно друштво „Слободна зона Крушевац” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Крушевац” имало је укупне приходе 3.650.000 динара, док расходи износе
3.626.000 динара, тако да је остварена нето добит од 24.000 динара.
У односу на 2018. годину нето добит је мања за 47,83%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Апатин” је
„Слободна зона Апатин” д.о.о. Апатин, ул. Српских владара број 29, ПИБ: 108204648,
матични број: 20951931.
Основни капитал привредног друштва за управљање слободном зоном износи
142.857 динара, при чему је оснивач Општина Апатин са уделом од 100%.
У поменутом привредном друштву запослен је један радник.
Слободна зона „Апатин” основана је 14. јануара 2014. године Решењем Владе 05
Број: 483-237/2014-01, а са радом је почела 27. маја 2014. године, на основу Решења
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министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-0000022/2014-01.
Привредно друштво „Слободна зона Апатин” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Апатин” имало је укупне приходе 2.049.430 динара, док расходи износе 2.038.450
динара, тако да је остварен нето добитак од 10.980 динара.
У односу на 2018. годину нето добит је мања за 47,07%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Врање” је „Слободна
зона Врање” д.о.о. Врање, ул. Милентија Поповића број 1, ламела 5, ПИБ: 108023766,
матични број: 20917962.
Оснивач овог привредног друштва је град Врање са уписаним и уплаћеним
основним капиталом од 10.000 динара.
У поменутом привредном друштву запослено је шест радника.
Слободна зона „Врање” основана је 20. јануара 2014. године Решењем Владе 05
Број: 483-477/2014-01, а са радом је почела 1. септембра 2014. године, на основу Решења
министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-0000029/2014-01.
Привредно друштво „Слободна зона Врање” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Врање” имало је укупне приходе 8.217.182 динара, док расходи износе 8.201.029
динара, тако да је остварена нето добит од 16.153 динара.
У односу на 2018. годину нето добит већа je седам пута.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Прибој” је „Слободна
зона Прибој” д.о.о. Прибој, ул. 12. јануара 5/2, ПИБ: 108940370, матични број: 21097110.
Оснивач овог привредног друштва је општина Прибој са уписаним и уплаћеним
основним капиталом од 100.000 динара.
У поменутом привредном друштву запослено је десет радника.
Слободна зона „Прибој” основана је 7. маја 2015. године Решењем Владе 05 Број:
483-4997/2015, а са радом је почела 15. октобра 2015. године, на основу Решења министра
финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-00-27/2015-01.
Привредно друштво „Слободна зона Прибој” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Прибој” имало је укупне приходе 11.465.000 динара, док расходи износе
11.452.000 динара, тако да је остварена нето добит од 13.000 динара.
У односу на 2018. годину нето добит мања је за 99,59%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Београд” је
„Слободна зона Београд 2015” д.о.о. Београд, ул. Краљице Марије бр.1, ПИБ: 109168166,
матични број: 21136492.
Оснивач овог привредног друштва је Град Београд са уписаним и уплаћеним
основним капиталом од 1.000 динара.
У поменутом привредном друштву запослено је два радника.
Слободна зона „Београд” основана је 23. октобра 2015. године Решењем Владе 05
Број: 483-11368/2015-3, а са радом је почела 4. новембра 2016. године, на основу Решења
министра финансија о испуњености услова за почетак рада слободне зоне број: 483-0028/2016-01.
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Привредно друштво „Слободна зона Београд 2015” д.о.о. за управљање
Слободном зоном „Београд” имало је укупне приходе 6.605.509 динара, док расходи
износе 5.951.082 динара, тако да је остварен нето добитак од 654.427 динара.
У односу на 2018. годину нето добит мања је за 2,24%.
Назив привредног друштва за управљање Слободном зоном „Шумадија” је
„Слободна зона Шумадија” д.о.о. Крагујевац, ул. Трг Тополиваца број 4, ПИБ:
111370115, матични број: 21470872.
Оснивач овог привредног друштва је Град Крагујевац са уписаним и уплаћеним
основним капиталом од 2.000.000 динара.
У поменутом привредном друштву запослен је један радник.
Слободна зона „Шумадија” основана је 31. октобра 2019. године Решењем Владе
05 Број: 483-10887/2019.
Привредно друштво „Слободна зона Шумадија” д.о.о. за управљање Слободном
зоном „Шумадија” у Крагујевцу имало је укупне приходе 27.778 динара, док расходи
износе 1.991.366 динара, тако да је остварен нето губитак од 1.963.588 динара.

Остварена добит предузећа за управљање слободном зоном (у дин)
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IV Пословање корисника слободне зоне
Слободне зоне су у 2019. години имале укупно 204 корисника, од чега 157 домаћих
и 47 страних. У односу на 2018. годину укупан број корисника се није мењао.
Број запослених код корисника је 37.855 радника и у односу на 2018. годину тај
број се повећао за 2.576 радника (7,30%).
Број и структура корисника
Слободна зона „Суботица” је имала укупно 16 корисника, од чега 14 домаћих и
два страна корисника. У односу на 2018. годину број корисника је већи за два корисника
(14,29%).
Производњом се бави осам корисника: „Siemens” д.о.о. Београд , „Norma Group”
д.о.о. Суботица, „Ametek” д.о.о. Суботица, „Contitech Fluid Serbia” д.о.о. Суботица,
„Platikcam East” д.о.о. Суботица, „Zoppas Industries Serb” д.о.о. Кикинда, „B+B Sensor
Solutions” д.о.о. Суботица и „Swarovski Subotica” д.о.о. Суботицa, док се остали корисници
баве трговином робе и пружањем услуга.
Број запослених радника код корисника је 6.230 и тај број се у односу на 2018.
годину повећао за 1.677 радника (36,83%).
Слободна зона „Пирот” имала је у 2019. години 71 корисника, од чега 42 домаћа и
29 страних. У односу на 2018. годину укупан број корисника се смањио за 11,25%.
Производњом се баве 22 корисника: „Тигар” А.Д. Пирот, „Tigar Tyres” д.о.о.
Пирот, „Новадис” д.о.о. Пирот, „Тери Инжењеринг” д.о.о. Пирот, „Best Tobacco” д.о.о.
Пирот, „Зелени пут” д.о.о. Пирот, „Serb-Packaging” д.о.о. Пирот, „Сарлах” д.о.о. Пирот,
„D-Company” д.о.о. Бабушница, „Пиротекс Трико” д.о.о. Пирот, „Mercatus Textile” д.о.о.
Београд, „Самбарс” д.о.о. Пирот, „Сомиг” д.о.о. Пирот, „Мундорама” д.о.о. Београд,
„Малевос” д.о.о. Пирот, „Е.Мирољо” д.о.о. Пирот, „СЗУТР Стојановић” Пирот, „Maille
Pirotex” д.о.о. Пирот, „Ленада” д.о.о. Београд, „Loghandhouse” д.о.о. Пирот, „Мамбиком
Аграр” д.о.о. Београд и „Irelly” д.о.о. Пирот, док се остали корисници баве трговином робе
и пружањем услуга.
Број запослених радника код корисника зоне је 5.646 и тај број се у односу на 2018.
годину смањио за 429 радника (7,06%).
Слободна зона „Зрењанин” је имала осам корисника, од чега пет домаћих и три
страна. У односу на 2018. годину укупан број корисника није се мењао.
Производњом се бави пет корисника: „Колпа” д.о.о. Зрењанин, „Лк Арматуре”
д.о.о. Зрењанин, „DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о. Зрењанин, „DAТ Drаеxlmaier
Automotivetechnik GBBH” - огранак Зрењанин и „Technostructure” д.о.о. Зрењанин, док се
остали корисници баве трговином робе и пружањем услуга робе.
Број запослених радника код корисника је 5.991 и тај број се у односу на 2018.
годину смањио за 377 радника (5,92%).
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Слободна зона „Нови Сад” је имала укупно 44 корисника, од чега 32 домаћа и 12
страних. У односу на 2018. годину број корисника је мањи је за једног корисника (2,22%).
Производњом се бави седам корисника: „Беларус Агропанонка” д.о.о. Нови Сад,
„НИС Газпром Нефт” А.Д. Нови Сад, „Аlkemica Solushn” д.о.о. Нови Сад, „System Design”
д.о.о. Нови Сад, „Lear Corporation” д.о.о. Нови Сад, „Aleks Fashion” д.о.о. Нови Сад и
„Агропанонка МТЗ Финке” д.о.о. Нови Сад, док се остали корисници баве трговином робе
и пружањем услуга робе.
Број запослених радника код корисника је 2.855 и у односу на 2018. годину дошло
је до смањења за 546 радника (16,05%).
„ФАС Слободна зона”, Крагујевaц је имала 11 домаћих корисника који
запошљавају 3.148 радника. У односу на 2018. годину број радника је смањен за 60
радника (1,87%).
Производњом се бави седам корисника: „Фиат Аутомобили Србија” д.о.о.
Крагујевац, „Adient Interiors” д.о.о. Крагујевац, „FCA Plastics” д.о.о. Крагујевац, „Marelli
Automotive” д.о.о. Крагујевац, „Adient Seating” д.о.о. Крагујевац, „Sigit” д.о.о. Крагујевац
и „PMC Automotive” д.о.о. Крагујевац, док се остали корисници баве складиштењем робе.
Слободна зона „Шабац” је имала укупно девет домаћих корисника. Сви
корисници се баве производњом и запошљавају 3.993 радника. У односу на 2018. годину
број радника је повећан за 538 радника (15,57%).
Производњом се бави девет корисника: „SBE Serbia” д.о.о. Шабац, „Vopachel”
д.о.о. Шабац, „Fox-Pac” д.о.о. Шабац, „Refrion Refrigeration” д.о.о. Шабац, „CG Foods
Europe” д.о.о. Шабац, „Camozzi Srb” д.о.о. Шабац, „ODS Technology” д.о.о. Шабац,
„HealthCare Europe” д.о.о. Рума и „Yazaki Srbija” д.о.о. Шабац.
Слободна зона „Ужице” је имала десет домаћих корисника који запошљавају
1.841 радника и у односу на 2018. годину број радника је смањен за 65 радника (3,41%).
Производњом се бави пет корисника: „Ваљаоница бакра” А.Д. Севојно, „Импол
Севал” А.Д. Севојно, „Импол Севал Техника” д.о.о. Севојно, „Атлас” д.о.о. Севојно и
„Коперком” д.о.о. Севојно, док се остали корисници баве складиштењем робе.
Слободна зона „Свилајнац” имала је четири корисника. Број запослених радника
код корисника је 676 и у односу на 2018. годину дошло је до повећања броја радника за
265 радника (64,48%).
Производњом се баве четири корисника: „Panasonic Lighting Devices Serbia” д.о.о.
Кушиљево, „Vossloh-Scwabe Deutschland GMBH”, Урбах, „Аlfa Technics” д.о.о. Свилајнац
и „S.H.E. Superior Heating Elements” д.о.о. Свилајнац.
Слободна зона „Смедерево” имала је укупно 13 домаћих корисника. Број
запослених радника код корисника је 2.749 и у односу на 2018. годину број радника је
већи за 469 радника (20,57%).
Производњом се бави десет корисника: „Metech” д.о.о. Смедерево, „Profiweld”
д.о.о. Смедерево, „MS Technologie” д.о.о. Смедерево, „Rosa Catene” д.о.о. Смедерево,
„Carbotech Industrie” д.о.о. Смедерево, „PKC Wiring Systems” д.о.о. Смедеревo, „Kaizen”
д.о.о. Смедерево, „С.М.З. Инжењеринг” д.о.о. Смедерево, „Koepfer” д.о.о. Смедерево и
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„Mayekawa SRB Smederevo” д.о.о. док се остали корисници баве трговином робе и
пружањем услуга робе.
Слободна зона „Крушевац” имала је укупно четири домаћа корисника. Сви
корисници се баве трговином робе и пружањем услуга робе осим предузећа „Trayal
Korporacija” А.Д. Крушевац које се бави производњом и запошљава 1.090 радника. У
односу на 2018. годину број радника је повећан за 12 радника (1,11%).
Слободна зона „Апатин” имала је једног домаћег производног корисника,
предузеће „Lumberline” д.о.о. Апатин које запошљава 46 радника. Број радника у
слободној зони се у односу на 2018. годину повећао за 7 радника (17,95%).
Слободна зона „Прибој” имала је укупно десет домаћих корисника. Број
запослених радника код корисника је 410 и у односу на 2018. годину дошло је до
повећања за 83 радника (25,38%).
Производњом се бави девет корисника: „Рефиса Балкан” д.о.о. Прибој, „МХТ
Продуктс” д.о.о. Прибој, „Максен Глобал” д.о.о. Прибој „Woody World” д.о.о. Прибој,
„Флекс Академи” д.о.о. Рача, „Инмолд” д.о.о. Прибој, „Дуо фарма” д.о.о. Прибој,
„Адвертаут” д.о.о. Београд и „Нест Груп 011” д.о.о. Прибој.
Слободна зона „Београд” имала је укупно три домаћа корисника. Број запослених
радника код корисника је 3.180 и у односу на 2018. годину дошло је до повећања за 1.002
радника (46,01%).
Производњом се баве предузећа „Mei Ta Europe” д.о.о. Барич и „Thermamax” д.о.о.
Београд.
Број корисника у слободним зонама
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Број запослених у слободним зонама

Пословање корисника који се баве производном делатношћу
Током 2019. године, у 15 слободних зона, 90 корисника се бавило производним
активностима што је за 7,14% више у односу на исту категорију у 2018. години.
У слободним зонама Републике Србије укупна вредност остварене производње у
2019. години износи 2.516.403.847 евра.
У вредности укупно произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
275.373.298 евра, а учешће иностраног репроматеријала 1.395.690.591 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 16,48%,
док је учешће иностраног репроматеријала 83,52%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 206.510.542 евра
(8,35%), док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште
2.266.871.446 евра (91,65%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 3,19%.
У Слободној зони „Суботица” укупна вредност остварене производње у 2019.
години износи 501.810.160 евра. Вредност остварене производње по произвођачима
износи:
- „Siemens” д.о.о. Београд - 253.068.885 евра;
- „Norma Grupa Jugoistočna Evropa” д.о.о. Суботица - 44.864.404 евра;
- „Plastikcam East” д.о.о. Суботица - 1.408.361 евра;
- „Ametek” д.о.о. Суботица - 33.590.254 евра;
- „Zoppas Industries Serb” д.о.о. Кикинда - 8.698.802 евра;
- „B+B Sensor Solutions” д.о.о. Суботица – 421.880 евра;
- „Contitech Fluid Serbia” д.о.о. Суботица - 78.504.132 евра и
- „Swarovski Subotica” д.о.о. Суботица - 81.253.441 евра.
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У вредности укупно произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
2.272.811 евра, а учешће иностраног репроматеријала 387.658.771 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 0,58%,
док је учешће иностраног репроматеријала 99,42%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 2.110.975 евра (0,42%),
док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 499.743.011 евра
(99,58%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 33,38%.
У Слободној зони „Пирот” укупна вредност остварене производње у 2019. години
износи 495.443.285 евра. Вредност остварене производње по произвођачима износи:
- „Tigar Tyres” д.о.о. Пирот - 467.351.764 евра;
- „Тигар” А.Д. Пирот - 15.745.178 евра;
- „Irelly” д.о.о. Пирот - 412.715 евра;
- „Мамбиком Аграр” д.о.о. Београд - 844.520 евра;
- „Маиле Пиротекс” д.о.о. Пирот - 767.932 евра;
- „Малевос” д.о.о. Пирот - 540.994 евра;
- „Емирољо” д.о.о. Димитровград - 3.692.494 евра;
- „СЗУТР Стојановић” д.о.о. Пирот - 1.659.909 евра;
- „Loghandhouse” д.о.о. Пирот - 7.411 евра;
- „Зелени пут” д.о.о. Пирот - 74.855 евра;
- „Тери Инжињеринг” д.о.о. Пирот - 403.980 евра;
- „Best Tobacco” д.о.о. Пирот - 839.868 евра;
- „Serb-Packaging” д.о.о. Пирот - 378.122 евра;
- „Пиротекс Трико” д.о.о. Пирот - 311.873 евра;
- „Сарлах” д.о.о. Пирот - 135.763 евра;
- „D-company” д.о.о. Бабушница - 2.008.850 евра и
- „Мундорама” д.о.о. Пирот - 267.057 евра.
У вредности укупно произведене робе, учешће домаћег репроматеријала износи
9.338.086 евра, а учешће иностраног репроматеријала 164.998.709 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу, учешће домаћег репроматеријала је 5,36%,
док је учешће иностраног репроматеријала 94,64%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 34.796.894 евра
(7,69%), док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 417.945.045
евра (92,31%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 8,53%.
Вредност робе пласиране на инострано тржиште већа је за 0,21%, док је вредност робе
пласиране на домаће тржиште мања за 18,39%.
У Слободној зони „Зрењанин” укупна вредност остварене производње у 2019.
години износи 189.239.734 евра. Вредност остварене производње по произвођачима
износи:
- „Колпа” д.о.о. Зрењанин - 6.502.813 евра;
- „Лк Арматуре” д.о.о. Зрењанин - 1.338.318 евра;
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„Tecnostrutture” д.о.о. Зрењанин - 518.946 евра;
„DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о. Зрењанин - 167.446.483 евра и
„DAT Draexlmaier Automotivetechnik” д.о.о. Зрењанин - 13.433.174 евра.

У вредности укупно произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
9.981.614 евра, а учешће иностраног репроматеријала 120.606.983 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 7,58%,
док је учешће иностраног репроматеријала 92,42%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 593.120 евра (0,34%),
док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 175.221.553 евра
(99,66%).
У односу на 2019. годину укупна вредност остварене производње мања је за
10,13%.
У Слободној зони „Нови Сад” укупна вредност остварене производње у 2019.
години износи 104.363.787 евра. Вредност остварене производње по произвођачима
износи:
- „Беларус Агропанонка” д.о.о. Нови Сад - 2.277.325 евра;
- „НИС Газпром Нефт” А.Д. Нови Сад - 16.383.720 евра;
- „System Design” д.о.о. Нови Сад - 1.630.411 евра;
- „Lear Corporation” д.о.о. Нови Сад - 81.864.353 евра;
- „Alex Fashion” д.о.о. Нови Сад - 404.216 евра и
- „Агропанонка МТЗ Финке” д.о.о. Нови Сад - 1.803.762 евра.
У вредности укупно произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
8.374.151 евра, а учешће иностраног репроматеријала 63.043.454 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 11,73%,
док је учешће иностраног репроматеријала 88,27%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 15.219.696 евра
(15,14%), док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 85.322.848
евра (84,86%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 31,72%.
У „ФАС Слободна зона”, Крагујевaц укупна вредност остварене производње у
2019. години износи 538.915.527 евра. Вредност остварене производње по произвођачима
износи:
- „Фиат Аутомобили Србија” д.о.о. Крагујевац - 455.303.164 евра;
- „Аdient Interiors” д.о.о. Крагујевац - 16.826.356 евра;
- „FCA Plastics” д.о.о. Крагујевац - 12.559.915 евра;
- „Marelli Automotive” д.о.о. Крагујевац - 3.598.045 евра;
- „Adient Seating” д.о.о. Крагујевац - 25.921.004 евра;
- „Sigit” д.о.о. Грошница - 10.254.089 евра и
- „PMC Automotive” д.о.о. Крагујевац - 14.452.954 евра.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
119.710.002 евра, а учешће иностраног репроматеријала 299.934.676 евра.
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У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 28,53%,
док је учешће иностраног репроматеријала 71,47%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 94.880.801 евра
(17,28%), док укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште износи
454.316.616 евра (82,72%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње мања је за
32,87%.
У Слободној зони „Шабац” укупна вредност остварене производње у 2019.
години износи 143.786.236 евра. Вредност остварене производње по произвођачима
износи:
- „SBE Serbia” д.о.о. Шабац - 8.452.850 евра;
- „Vopachel” д.о.о. Шабац - 3.464.299 евра;
- „CG Foods Europe” д.о.о. Шабац - 3.414.894 евра;
- „Camozzi Srb” д.о.о. Шабац - 896.997 евра;
- „Refrion Refrigeration” д.о.о. Шабац - 314.419 евра;
- „HealthCare Europe” д.о.о. Рума - 59.962.076 евра;
- „Fox-Pac” д.о.о. Шабац - 1.079.893 евра;
- „ODS Technology” д.о.о. Шабац - 445.683 еврa и
- „Yazaki Srbija” д.о.о. Шабац - 65.755.125 евра;
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
18.705.121 евра, а учешће иностраног репроматеријала 64.740.380 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 22,42%,
док је учешће иностраног репроматеријала 77,58%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 3.649.522 евра (2,54%),
док укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште износи 139.798.110
евра (97,46%).
У односу на 2018. годину, вредност остварене производње je утростручена.
У Слободној зони „Ужице” укупна вредност остварене производње у 2019. години
износи 253.736.573 евра. Вредност остварене производње по произвођачима износи:
- „Ваљаоница бакра” А.Д. Севојно - 133.871.342 евра;
- „Импол Севал” А.Д. Севојно - 116.066.158 евра;
- „Импол Севал Техника” д.о.о. Севојно - 1.626.878 евра;
- „Атлас” д.о.о. Севојно - 2.153.925 евра и
- „Copper com” д.о.о. Севојно - 18.270 евра.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
82.645.808 евра, а учешће иностраног репроматеријала 124.619.583 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 39,87%,
док је учешће иностраног репроматеријала 60,13%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 33.174.154 евра
(13,09%), док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште
220.268.739 евра (86,91%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 4,59%.
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У Слободној зони „Свилајнац” постоје три производна корисника која су
остварила производњу у износу од 44.798.208 евра. Вредност остварене производње по
произвођачима износи:
- „Panasonic Lighting Devices Serbia” д.о.о. Кушиљево - 37.924.309 евра;
- „Alfa Technics” д.о.о. Свилајнац - 6.799.378 евра;
- „S.H.E. Superior Heating Elements” д.о.о. Свилајнац - 74.521 евра.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
1.901.343 евра, а учешће иностраног репроматеријала 31.131.338 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 5,76%,
док је учешће иностраног репроматеријала 94,24%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 1.378.445 евра (3,26%),
док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 40.903.665 евра
(86,74%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 4,59%.
У Слободној зони „Смедерево” постоји седам производних корисника који су
остварили производњу у износу од 98.423.538 евра. Вредност остварене производње по
произвођачима износи:
- „Metech” д.о.о. Смедерево - 20.509.000 евра;
- „Rosa Catene” д.о.о. Смедерево - 2.439.215 евра;
- „Carbotech Industrie” д.о.о. Смедерево - 827.702 евра;
- „Каизен” д.о.о. Смедерево - 4.946.723 евра;
- „Profiwield” д.о.о. Смедерево - 1.311.005 евра;
- „MS Tehnologie” д.о.о. Смедерево - 411.283 еврa;
- „PKC Wiring Systems” д.о.о. Смедерево - 65.936.155 евра;
- „Mayekawa SRB Smederevo” д.о.о. - 1.962.604 и
- „С.М.З. Инжењеринг” д.о.о. Смедерево - 79.851.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
7.615.553 евра, а учешће иностраног репроматеријала 55.655.236 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 12,04%,
док је учешће иностраног репроматеријала 87,96%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 1.681.429 евра (1,70%),
док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 97.482.635 евра
(98,30%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње мања је за
13,06%.
У Слободној зони „Крушевац” постоји један производни корисник, компанија
„Trayal Korporacija” А.Д. који је остварио производњу у износу од 18.617.512 евра. У
односу на 2018. годину, вредност производње већа је за 89,20%.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
6.319.183 евра, а учешће иностраног репроматеријала 3.920.449 евра.
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У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 61,71%,
док је учешће иностраног репроматеријала 38,29%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 18.733.658 евра
(69,40%), док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 8.260.742
евра (30,60%).
У Слободној зони „Апатин” постоји један производни корисник, компанија
„Lumberline” д.о.о Апатин који је остварио производњу у износу од 462.473 евра.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
59.225 евра, а учешће иностраног репроматеријала 171.543 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 25,66%,
док је учешће иностраног репроматеријала 74,34%.
Укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште износи 440.589 евра
(100%). Пласмана производа на тржиште Републике Србије није било.
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње мања је за
52,09%.
У Слободној зони „Прибој” производњом се баве девет корисника, који су
остварили производњу у износу од 12.763.101 евра.
Вредност остварене производње по произвођачима износи:
- „Рефиса Балкан” д.о.о. Прибој - 701.569 евра;
- „Woody World” д.о.о. Прибој - 573.913 евра;
- „Flex Academy” д.о.о. Рача - 9.450.107 евра;
- „Нест Груп 011” д.о.о. Прибој - 44.039 евра;
- „MHT Products” д.о.о. Прибој - 4.027 евра;
- „Максен Глобал” д.о.о. Прибој - 1.286.243;
- „Инмолд” д.о.о. Прибој - 595.418 евра;
- „Дуо Фарма” д.о.о. Прибој - 2.138 евра и
- „Адвертаут” д.о.о. Београд - 105.647 евра.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
965.247 евра, а учешће иностраног репроматеријала 5.292.541 евра.
У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 15,42%,
док је учешће иностраног репроматеријала 84,58%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 161.650 евра (1,31%),
док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 12.141.695 евра
(98,69%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је за 73,26%.
У Слободној зони „Београд” производњом се баве два корисника, који су
остварили производњу у износу од 114.043.713 евра.
Предузеће „Mei Ta Europe” д.о.о. Барич, остварило је производњу у вредности од
110.701.328 евра, док је производни корисник „Thermamax” д.о.о. Београд остварило
производњу у вредности од 3.342.385 евра.
У укупној вредности произведене робе учешће домаћег репроматеријала износи
7.575.154 евра, а учешће иностраног репроматеријала 73.916.928 евра.
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У укупно утрошеном репроматеријалу учешће домаћег репроматеријала је 9,30%,
док је учешће иностраног репроматеријала 90,70%.
На домаће тржиште је пласирано производа у вредности од 130.198 евра (0,11%),
док је укупна вредност производа пласираних на инострано тржиште 115.026.198 евра
(99,89%).
У односу на 2018. годину укупна вредност остварене производње већа је два и по
пута.
Однос учешћа производних и услужних корисника у укупном извозу из слободних
зона

Пословање корисника који се баве трговином и услужним делатностима
Поред корисника који се баве производном делатношћу, у свакој слободној зони
постоје и корисници који се баве услужним делатностима, осим у слободним зонама
„Шабац”, „Свилајнац” и „Апатин”. Ови корисници доприносе максималном искоришћењу
расположивих капацитета сваке слободне зоне.
У Слободној зони „Суботица” корисници који се баве услужним делатностима
унели су у слободну зону и ускладиштили робу са иностраног тржишта у вредности од
2.564.672 евра.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим извезена из слободне зоне износи
2.479.729 евра, односно 96,69% од укупне вредности робе унете у слободну зону.
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Робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на тржиште Републике
Србије није било.
У Слободној зони „Пирот” корисници који се баве услужним делатностима унели
су у слободну зону из иностранства и ускладиштили робу у вредности од 13.898.681 евра.
Укупна вредност робе коју су корисници који се баве услужним делатностима
извезли у иностранство износи 7.596.179 евра. Вредност робе која је ускладиштена, а
затим оцарињена и пласирана на тржиште Републике Србије износи 1.493.594 евра.
Укупна вредност робе пласиране у другу зону износи 7.418.048 евра.
У Слободној зони „Зрењанин” корисници који се баве услужним делатностима
унели су у слободну зону и ускладиштили робу у вредности од 1.551.812 евра. Вредност
робе унете у зону ван царинског подручја Републике Србије износи 1.534.015 еврa, што
представља 98,85% вредности укупно унете робе у зону.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на тржиште
Републике Србије износи 1.659.624 евра.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на инострано
тржиште износи 323.795 евра.
У Слободној зони „Нови Сад” корисници који се баве услужним делатностима
унели су у слободну зону и ускладиштили робу у вредности од 42.504.552 евра. Вредност
робе унете у зону са царинског подручја Републике Србије износи 7.648.594 евра, што
представља 17,99% вредности укупно унете робе. Вредност робе унете у зону ван
царинског подручја Републике Србије износи 34.855.958 еврa, што представља 82,01%
вредности укупно унете робе у Зону.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на тржиште
Републике Србије износи 39.963.763 евра. Вредност робе која је ускладиштена, а затим
извезена из слободне зоне износи 4.831.908 евра.
Укупна вредност робе пласиране у другу зону износи 13.485 евра.
У „ФАС Слободна зона”, Крагујевац корисници који се баве услужном
делатношћу унели су у слободну зону и ускладиштили робу у вредности од 61.011.570
евра. Вредност унете робе у зону са царинског подручја Републике Србије износи 6.728
евра, што представља 0,01% укупно унете робе. Вредност унете робе у зону ван царинског
подручја Републике Србије износи 61.004.842 евра, што представља 99,99% укупно унете
робе.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на инострано
тржиште износи 5.280.241 евра.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на тржиште
Републике Србије износи 68.096.972 евра.
Од укупне вредности робе пласиране на тржиште Републике Србије 18.427.922
евра се односи на продају робе унутар зоне, а 49.669.050 евра на продају робе ван зоне.
У Слободној зони „Шабац” није било корисника који се баве услужном
делатношћу.
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У Слободној зони „Ужице” корисници који се баве услужним делатностима унели
су у слободну зону и ускладиштили робу у вредности од 25.519.672 евра. Вредност унете
робе у зону са царинског подручја Републике Србије износи 19.791.553 евра, што
представља 77,55% укупно унете робе. Вредност унете робе у зону ван царинског
подручја Републике Србије износи 5.728.119 евра, што представља 22,45% укупно унете
робе.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим извезена из слободне зоне износи
2.295.986 евра, односно 9,00% од укупне вредности робе унете у слободну зону.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на тржиште
Републике Србије износи 2.711.563 евра, односно 10,63% од укупне вредности робе унете
у слободну зону.
У Слободној зони „Смедерево” корисници који се баве услужним делатностима
унели су из иностранства у слободну зону и ускладиштили робу у вредности од 9.569.679
евра.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на инострано
тржиште износи 9.569.679 евра, односно 100% од укупне вредности робе унете из
иностранства у слободну зону.
У Слободној зони „Крушевац” корисници који се баве услужним делатностима
унели су у слободну зону и ускладиштили робу у вредности од 1.177.786 евра. Вредност
унете робе у зону са царинског подручја Републике Србије износи 38.949 евра, што
представља 3,31% укупно унете робе. Вредност унете робе у зону ван царинског подручја
Републике Србије износи 1.138.837 евра, што представља 96,69% укупно унете робе.
Вредност робе која је ускладиштена, а затим оцарињена и пласирана на тржиште
Републике Србије износи 1.082.363 евра, или 100% укупног износа робе из зоне.
У Слободној зони „Свилајнац” није било корисника који се баве услужном
делатношћу.
У Слободној зони „Апатин” није било корисника који се баве трговином.
У Слободној зони „Прибој” није било корисника који се баве трговином.
У Слободној зони „Београд” није било корисника који се баве трговином.
Табеларни приказ података који достављамо у прилогу чини саставни део овог
извештаја.
Резиме
Укупни резултати пословања слободних зона у Републици Србији у 2019. години
бележе раст у већини економских категорија у односу на 2018. годину.
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Укупна вредност производње у слободним зонама у односу на 2018. годину
већа је за 3,19%. Слободна зона „Суботица” у Суботици, Слободна зона „Шабац” у
Шапцу и Слободна зона „Београд” у Београду у 2019. години бележе најзначајнији пораст
обима производње у односу на 2018. годину.
Пад вредности производње остварен је у „ФАС Слободна зона”, Крагујевац и може
се сматрати очекиваним, имајући у виду чињеницу да је модел 500Л ушао у седму годину
животног циклуса производа и да се тражња за овим моделом у 2019. години смањила.
Број возила који је продат у 2019. години је за 21.300 мањи у односу на 2018. годину. Пад
вредности производње у Слободној зони „Зрењанин” је последица пада производње
предузећа „DAD Drаеxlmaier Automotive” д.о.о. Зрењанин, које део своје производње
пласира компанији „FCA Srbija” у „ФАС Слободна зона”, Крагујевац.
Извоз робе произведене у слободним зонама већи је за 5,04% у односу на 2018.
годину, док је извоз стране робе, која је ускладиштена а затим извезена, мањи за 2,31%. У
укупно оствареном извозу из слободних зона учешће робе произведене у слободним
зонама износи 98,59%. Учешће стране робе, која је ускладиштена, а затим извезена, у
укупном извозу робе из слободних зона износи 1,41%.
Пословање слободних зона у 2019. години имало је значајан утицај на позитиван
спољнотрговински биланс Републике Србије имајући у виду да је извоз робе из слободних
зона већи за 5,29% у односу на 2018. годину, док је увоз робе мањи за 2,62% у односу на
2018. годину. Покривеност увоза извозом у 2019. години износила је 146,81% и
представља повећање покривености увоза извозом у односу на 2018. годину, када је
покривеност увоза извозом износила 135,77%.
Из Републике Србије у 2019. години извезено је робе у вредности од 17.535.070.000
евра1. Учешће извоза робе из слободних зона у укупном извозу Републике Србије у
2019. години износило је 13,11% (2.300.641.138 евра).
Истичемо да се предузeћа, корисници слободних зона, „Фиат Аутомобили Србија”
д.о.о. Крагујевац, „Tigar Tyres” д.о.о. Пирот и „НИС” А.Д. Нови Сад, налазе на листи десет
највећих извозника из Републике Србијe.
Број запослених који раде у слободним зонама укупно износи 37.951 радника и у
односу на 2018. годину повећао се за 7,30%.
Највећи раст запослености забележени су у Слободној зони „Суботица”, Слободној
зони „Београд” и Слободној зони „Шабац”. У Слободној зони „Суботица” ради 1.677
радника више него што је радило 2018. године, у Слободној зони „Београд” 1.002 радника
више него 2018. године док je у Слободној зони „Шабац” у 2019. години радило 538
радника више него 2018. године.
Укупна вредност реализованог промета роба и услуга мања је за 1,54%. На ово
смањење утицало је смањење вредности увоза робе, извоза робе услужних корисника, као
и пружених услуга у слободним зонама. Вредност увоза робе је у односу на 2018. годину
мања за 2,62%, вредност продате робе у 2019. години услужних корисника на инострано
тржиште мања је за 2,31% у односу на 2018. годину, док је вредност пружених услуга у
слободним зонама мања за 6,99%. Пружене услуге се првенствено односе на издавање
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пословног, производног и складишног простора као и на остале логистичке услуге које се
пружају корисницима слободних зона.
Обим инвестиционих улагања на подручјима слободних зона мањи је за 4,88%
у односу на 2018. годину. Највеће инвестиционо улагање реализовано је у Слободној зони
„Београд” у износу од 47.073.162 евра (25,47% укупних инвестиционих улагања у свим
слободним зонама).
Привредна друштва за управљање слободним зонама у 2019. години остварила
су мање успешне пословне резултате у односу на 2018. годину. Тачније, нето добит је
смањена за 10,82%.
Закључак
Анализом извештаја о пословању за 2019. годину, која су доставила привредна
друштва за управљање слободним зонама, може се закључити да је у односу на 2018.
годину дошло до повећања већине економских категорија као што су број запослених,
извоз робе, вредност остварене производње, покривеност увоза извозом и повећање броја
производних корисника у слободним зонама.
Слободне зоне у 2019. години бележе раст вредности индустријске производње за
3,19%, што представља значајно повећање у односу на повећање вредности индустријске
производње у Републици Србији, а која према подацима Републичког завода за статистику
у 2019. години износи 0,3% у односу на претходну годину.
Највећи допринос расту вредности индустријске производње у слободним зонама
имало је повећање вредности производње у Слободној зони „Шабац” у којој је код свих
корисника слободне зоне у претходној години забележен раст производње и услед
повећаног обима пословања пораст броја запослених за 538 радника у односу на 2018.
годину.
У Слободној зони „Суботица”, вредност остварене производње компаније „Zoppas
Industries Serb” д.о.о. Кикинда, новог производног корисника Слободне зоне „Суботица” и
повећање вредности производње компанија „Siemens” д.о.о, „Swarovski Subotica” д.о.о. и
„Contitech Fluid Serbia” д.о.о. имало је значајан утицај на пораст вредности остварене
производње у овој слободној зони.што је такође резултирало повећањем броја запослених
за 1.677 радника у односу на 2018. годину.
Међутим, у односу на 2018. годину дошло је смањења вредности инвестиционих
улагања у слободним зонама за 4,88%, вредности пружених услуга за 6,99% и укупног
промета за 1,54%.
Највећи утицај на смањење вредности инвестиционог улагања у слободним зонама
у 2019. години имало је смањење инвестиционог улагања у Слободној зони „Шабац” и
Слободној зони „Београд”. Основни разлог овог смањена у Слободној зони „Шабац” је
смањење инвестиционог улагања компаније „Yazaki Srbija” д.о.о. која је у 2019. години
имала инвестициона улагања у опрему, док су улагања у изградњу објекта завршена у
2018. години. У Слободној зони „Београд” дошло је до смањења инвестиција компаније
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„Мei Ta Europe” д.о.о. која је значајно смањила своја улагања у изградњу објеката за
проширење производних капацитета која су највећим делом реализована у 2018. години.
Најзначајнији утицај на смањење вредности пружених услуга у слободним зонама
у 2019. години имало је смањење вредности пружених услуга у Слободној зони „Београд”
у којој је дошло до смањења пружених услуга компаније „Energogroup” д.о.о. која изводи
грађевинске радове искључиво за потребе компаније „Мei Ta Europe” д.о.о. па је и
смањење вредности ових услуга везан за смањену вредност инвестиционог улагања
поменуте компаније у изградњу објеката намењених проширењу производних капацитета.
Смањење вредности укупног промета „ФАС Слободна зона”, Крагујевац за више
од 530 милиона евра у односу на 2018. годину имало је највећи утицај на смањење
вредности укупног промета слободних зона у 2019. години. Пад промета у овој слободној
зони последица је пада вредности остварене производње услед смањене тражње за
моделом 500L који се у овој слободној зони производи од 2013. године.
Имајући у виду показатеље из извештаја која су привредна друштва за управљање
слободним зонама доставила за претходну годину, може се закључити да се циљеви
дефинисани Стратегијом развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018.
године до 2022. године („Службени гласник РС”, број 22/11) успешно реализују упркос
константном паду скоро свих показатеља који бележи „ФАС Слободна зона”, Крагујевац
из године у годину. Битно је истаћи да су остале слободне зоне успеле да надокнаде
константан пад вредности оствареног промета у поменутој слободној зони, посебно
имајући у виду чињеницу да је „ФАС Слободна зона”, Крагујевац у 2013. години
учествовала са 65,94% у укупном промету слободних зона у нашој земљи, док је у 2019.
години учешће ове слободне зоне у укупном промету износило свега 23,86%.

Предлог мера
Ради реализације закључка овог извештаја, а у складу са усвојеном Стратегијом
развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године, неопходно
је наставити са радом на проширењу подручја постојећих слободних зона.
У наредном периоду неопходно је, стварајући адекватан правни оквир, додатно
подржати развој малих и средњих привредних субјеката у слободним зонама, посебно у
области пружања већег броја разнородних услуга. Такође, у циљу повећања вредности
инвестиционих улагања неопходно је створити услове који ће подржати капитално
интензивне инвестиционе пројекте који са собом доносе софистицирану опрему и
технологију а не запошљавају велики број радника, као и „start up” пројекте који су на
почетку пројекти ниске инвестиционе активности, а који касније доприносе развоју
друштва кроз процес реинвестирања и новог запошљавања.
Потребно је унапредити сарадњу са локалним самоуправама у погледу
представљања значаја улоге локалних самоуправа у даљем развоју концепта слободних
зона, а са циљем усвајања подстицајних мера за кориснике слободних зона на чијој
територији послују слободне зоне. Наиме, локална самоуправа може стимулативним
мерама значајно утицати на развој слободних зона имајући у виду да Закон о слободним
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зонама потенцира активно учешће органа локалне самоуправе као могућег оснивача
слободне зоне и такође пружа могућност да локална самоуправа даје додатне подстицајне
мере за пословање у оквиру слободне зоне. У том смислу локалне самоуправе могу да,
сходно својим овлашћењима, доносе одлуке о погодностима за изградњу објеката и
инфраструктуре на подручју слободне зоне, да омогуће обезбеђење грађевинских и
употребних дозвола по убрзаном поступку, као и да елиминишу сва друга
административна оптерећења што би допринело побољшању привредног амбијента и
конкурентности слободних зона, али и повећању прихода локалних самоуправа, те самим
тим и даљем развоју појединих региона.
Прилог: табела х 9

