
X. АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СЛОБОДНИХ ЗОНА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ 

ОБРАЗАЦ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Стратешки циљ 1:  Повећање вредности оствареног промета у слободним зонама 

Показатељ на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода):  

Почетна вредност: 4.800.000.000 еура Циљна вредност: 6.000.000.000 

Базна година: 2017 Година реализације посебног циља: 2022 

Извор провере:  Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2022. годину 

Мера 1.1. Одлагање примене измена и допуна Закона о слободним зонама до тренутка пријема Републике Србије у Европску унију 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободним зонама одложити примену члана 2. до пријема Републике 

Србије у Европску унију 

Почетна вредност: Закон о слободним зонама Циљна вредност: Закон о изменама и допунама Закона о слободним зонама 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2018 

Извор провере: Службени гласник Републике Србије 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштина 

Републике 

Србије 

Министарство 

финансија и 

Влада  

/ / Децембар 

2018. 

године 

Закон о 

слободним 

зонама 

Мера 1.2. Додатне погодности локалне самоуправе за улагања на подручју слободне зоне 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Доношење одлука локалних самоуправа о додатним подстицајима за улагање на подручјима слободних зона 

Почетна вредност: 4 локалне самоуправе имају одлуке Циљна вредност: 8 локалних самоуправа да имају одлуке 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 



Извор провере: Службени гласници локлалних самоуправа 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштине 

локалних 

самоуправа 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.3. Унапређење понуде расположивих „brownfield” капацитета 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Повећање броја слободних зона које нуде расположиве „brownfield” капацитете  

Почетна вредност: 5 слободних зона Циљна вредност: 9 слободних зона 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

П Предузећа за 

управљање 

сободним 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 



зонама 

Мера 1.4. Проширење подручја слободних зона 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Проширење подручја слободних зона на инфраструктурно опремљеном земљишту за „greenfield” инвестиције 

Почетна вредност: 677 ha Циљна вредност: 1.000 ha 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

П Влада 

Републике 

Србије 

Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама, 

Управа за 

слободне зоне 

и 

Министарство 

финансија  

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.5. Повећање броја производних корисника у слободним зонама 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Пораст броја корисника који се баве производном делатношћу 

Почетна вредност: 75 производних корисника Циљна вредност: 95 производних корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 



Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

 Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама 

Локалне 

самоуправе и 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.6. Промоција слободних зона  

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Број корисника слободних зона 

Почетна вредност: 265 корисника Циљна вредност: 340 корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

ИЕ Управа за 

слободне зоне 

Развојна 

агенција 

Србије и 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 



локалне 

самоуправе 

 

ОБРАЗАЦ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Стратешки циљ 2:  Повећање вредности остварене производње у слободним зонама 

Показатељ на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода):  

Почетна вредност: 2.400.000.000 еура Циљна вредност: 3.000.000.000 

Базна година: 2017 Година реализације посебног циља: 2022 

Извор провере:  Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2022. годину 

Мера 1.1. Одлагање примене измена и допуна Закона о слободним зонама до тренутка пријема Републике Србије у Европску унију 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободним зонама одложити примену члана 2. до пријема Републике 

Србије у Европску унију 

Почетна вредност: Закон о слободним зонама Циљна вредност: Закон о изменама и допунама Закона о слободним зонама 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2018 

Извор провере: Службени гласник Републике Србије 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштина 

Републике 

Србије 

Министарство 

финансија и 

Влада  

/ / Децембар 

2018. 

године 

Закон о 

слободним 

зонама 

Мера 1.2. Додатне погодности локалне самоуправе за улагања на подручју слободне зоне 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Доношење одлука локалних самоуправа о додатним подстицајима за улагање на подручјима слободних зона 

Почетна вредност: 4 локалне самоуправе имају одлуке Циљна вредност: 8 локалних самоуправа да имају одлуке 



Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Службени гласници локлалних самоуправа 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштине 

локалних 

самоуправа 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.3. Унапређење понуде расположивих „brownfield” капацитета 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Повећање броја слободних зона које нуде расположиве „brownfield” капацитете  

Почетна вредност: 5 слободних зона Циљна вредност: 9 слободних зона 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

П Предузећа за 

управљање 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

/ 



сободним 

зонама 

године 

Мера 1.4. Проширење подручја слободних зона 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Проширење подручја слободних зона на инфраструктурно опремљеном земљишту за „greenfield” инвестиције 

Почетна вредност: 677 ha Циљна вредност: 1.000 ha 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

П Влада 

Републике 

Србије 

Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама, 

Управа за 

слободне зоне 

и 

Министарство 

финансија   

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.5. Повећање броја производних корисника у слободним зонама 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Пораст броја корисника који се баве производном делатношћу 

Почетна вредност: 75 производних корисника Циљна вредност: 95 производних корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 



Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

 Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама 

Локалне 

самоуправе и 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.6. Промоција слободних зона  

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Број корисника слободних зона 

Почетна вредност: 265 корисника Циљна вредност: 340 корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

ИЕ Управа за 

слободне зоне  

Локалне 

самоуправе и 

Развојна 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 



агенција 

Србије 

 

 

 

ОБРАЗАЦ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Стратешки циљ 3:  Повећање вредности извоза из слободних зона 

Показатељ на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода):  

Почетна вредност: 2.200.000.000 еура Циљна вредност: 2.700.000.000 

Базна година: 2017 Година реализације посебног циља: 2022 

Извор провере:  Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2022. годину 

Мера 1.1. Одлагање примене измена и допуна Закона о слободним зонама до тренутка пријема Републике Србије у Европску унију 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободним зонама одложити примену члана 2. до пријема Републике 

Србије у Европску унију 

Почетна вредност: Закон о слободним зонама Циљна вредност: Закон о изменама и допунама Закона о слободним зонама 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2018 

Извор провере: Службени гласник Републике Србије 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштина 

Републике 

Србије 

Министарство 

финансија и 

Влада  

/ / Децембар 

2018. 

године 

Закон о 

слободним 

зонама 

Мера 1.2. Додатне погодности локалне самоуправе за улагања на подручју слободне зоне 



Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Доношење одлука локалних самоуправа о додатним подстицајима за улагање на подручјима слободних зона 

Почетна вредност: 4 локалне самоуправе имају одлуке Циљна вредност: 8 локалних самоуправа да имају одлуке 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Службени гласници локлалних самоуправа 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштине 

локалних 

самоуправа 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.3. Унапређење понуде расположивих „brownfield” капацитета 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Повећање броја слободних зона које нуде расположиве „brownfield” капацитете  

Почетна вредност: 5 слободних зона Циљна вредност: 9 слободних зона 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 



обезбеђење добара и пружање услуга) 

П Предузећа за 

управљање 

сободним 

зонама 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.4. Проширење подручја слободних зона 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Проширење подручја слободних зона на инфраструктурно опремљеном земљишту за „greenfield” инвестиције 

Почетна вредност: 677 ha Циљна вредност: 1.000 ha 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

П Влада 

Републике 

Србије 

Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама, 

Управа за 

слободне зоне 

и 

Министарство 

финансија   

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.5. Повећање броја производних корисника у слободним зонама 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Пораст броја корисника који се баве производном делатношћу 



Почетна вредност: 75 производних корисника Циљна вредност: 95 производних корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

 Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама 

Локалне 

самоуправе и 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.6. Промоција слободних зона  

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Број корисника слободних зона 

Почетна вредност: 265 корисника Циљна вредност: 340 корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 



ИЕ Управа за 

слободне зоне 

Локалне 

самоуправе и 

Развојна 

агенција 

Србије 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

 

 

 

ОБРАЗАЦ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Стратешки циљ 4:  Повећање броја запослених радника у слободним зонама 

Показатељ на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода):  

Почетна вредност: 25.200 Циљна вредност: 31.500 

Базна година: 2017 Година реализације посебног циља: 2022 

Извор провере:  Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2022. годину 

Мера 1.1. Одлагање примене измена и допуна Закона о слободним зонама до тренутка пријема Републике Србије у Европску унију 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободним зонама одложити примену члана 2. до пријема Републике 

Србије у Европску унију 

Почетна вредност: Закон о слободним зонама Циљна вредност: Закон о изменама и допунама Закона о слободним зонама 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2018 

Извор провере: Службени гласник Републике Србије 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 



Р Скупштина 

Републике 

Србије 

Министарство 

финансија и 

Влада  

/ / Децембар 

2018. 

године 

Закон о 

слободним 

зонама 

Мера 1.2. Додатне погодности локалне самоуправе за улагања на подручју слободне зоне 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Доношење одлука локалних самоуправа о додатним подстицајима за улагање на подручјима слободних зона 

Почетна вредност: 4 локалне самоуправе имају одлуке Циљна вредност: 8 локалних самоуправа да имају одлуке 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Службени гласници локлалних самоуправа 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р Скупштине 

локалних 

самоуправа 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.3. Унапређење понуде расположивих „brownfield” капацитета 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Повећање броја слободних зона које нуде расположиве „brownfield” капацитете  

Почетна вредност: 5 слободних зона Циљна вредност: 9 слободних зона 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 



институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

П Предузећа за 

управљање 

сободним 

зонама 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.4. Проширење подручја слободних зона 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Проширење подручја слободних зона на инфраструктурно опремљеном земљишту за „greenfield” инвестиције 

Почетна вредност: 677 ha Циљна вредност: 1.000 ha 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

П Влада 

Републике 

Србије 

Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама, 

Управа за 

слободне зоне 

и  

Министарство 

финансија   

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 



Мера 1.5. Повећање броја производних корисника у слободним зонама 

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Пораст броја корисника који се баве производном делатношћу 

Почетна вредност: 75 производних корисника Циљна вредност: 95 производних корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 

 Предузећа за 

управљање 

слободним 

зонама 

Локалне 

самоуправе и 

Управа за 

слободне зоне 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

Мера 1.6. Промоција слободних зона  

Показатељ на нивоу мере 

(показатељ резултата): Број корисника слободних зона 

Почетна вредност: 265 корисника Циљна вредност: 340 корисника 

Базна година: 2017 Година реализације мере: 2022 

Извор провере: Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији 

Врста мера 
(Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне 

мере (субвенције, порези и друго) и друге 

финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – 

информативно едукативне (информационе и 

образовне кампање и друго), ИУО – 

институционално управљачко организационе 

(формирање нових и укидање постојећих 

институција, промена организационе структуре 

Институција 

одговорна за 

спровођење 

мере 

Партнери у 

спровођењу 

мере 

Процењена финансијска 

средства 

Рок за 

спровођење 

мере 

Потребне 

измене 

прописа/аката 

којима се 

спроводи мера 

Буџетска – 

линија 

програмског 

буџета 

Средства 

међународне 

помоћи 



одређених субјеката, промена броја и 

компетенција запослених и др.), ОДПУ- 

обезбеђење добара и пружање услуга) 

ИЕ Управа за 

слободне зоне 

Локалне 

самоуправе и 

Развојна 

агенција 

Србије 

/ / Децембар 

2022. 

године 

/ 

 


