
ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА О 

ПОСЛОВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 

“Службени гласник број РС“ 70/2006, 117/2017, 44/2018 – др. закон, 4/2019 и 88/2019 

Члан 1 

Овим правилником ближе се прописују облик и садржина извештаја о пословању 

слободне зоне (у даљем тексту: извештај) који привредно друштво за управљање зоном 

подноси Министарству финансија - Управи за слободне зоне.  

Члан 2 

Привредно друштво за управљање зоном из члана 1. овог правилника подноси извештај на 

Обрасцу ИПСЗ - Извештај о пословању слободне зоне, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

У случају да Министарство финансија - Управа за слободне зоне оцени да је то неопходно, 

може од привредног друштва за управљање зоном затражити да поднесе извештај 

лиценцираног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских 

извештаја корисника зоне за које је та ревизија обавезна према закону који уређује 

рачуноводство и ревизију.  

Члан 3 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

  

Образац ИПСЗ 

  

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 

  

________________________________________  

(назив слободне зоне) 

ЗА  ___________  ГОДИНУ  

И КАПАЦИТЕТ ЗОНЕ  

1.  Површина зоне  _________________  ха  

2.  Канцеларијски простор  _________________  м2 

3.  Производни простор  _________________  м2 

4.  Затворени складишни простор  _________________  м2 



5.  Отворени складишни простор  _________________  м2 

II РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЗОНЕ  

1

.  

Остварени резултати пословања за _____ годину  

   а)  вредност робе унете у слободну зону (у ЕУР)  

      - вредност робе унете ван царинског подручја Републике Србије (у ЕУР)  

      - вредност робе унете са царинског подручја Републике Србије (у ЕУР)  

   б

)  

вредност робе изнете из слободне зоне (у ЕУР)  

      - вредност робе пласиране ван царинског подручја Републике Србије (у ЕУР)  

      - вредност робе пласиране на царинско подручје Републике Србије (у ЕУР)  

   в

)  

вредност пружених услуга корисницима зоне (у ЕУР)  

   Остварени резултати пословања за _____ годину  

   а)  вредност робе унете у слободну зону (у ЕУР)  

      - вредност робе унете ван царинског подручја Републике Србије (у ЕУР)  

      - вредност робе унете са царинског подручја Републике Србије (у ЕУР)  

   б

)  

вредност робе изнете из слободне зоне (у ЕУР)  

      - вредност робе пласиране ван царинског подручја Републике Србије (у ЕУР)  

      - вредност робе пласиране на царинско подручје Републике Србије (у ЕУР)  

   в

)  

вредност пружених услуга корисницима зоне (у ЕУР)  

2

.  

Остварени економско-финансијски показатељи за пословну годину и кумулативно:  

   а)  обим и структура домаћих инвестиционих улагања по инвеститорима  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

   б

)  

обим и структура страних инвестиционих улагања по инвеститорима  

      ________________________________________________________________________

________  



      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

3

.  

Остварени ефекти на локални и укупни привредни развој Србије:  

  а)  остварени ефекти улагања капитала и раст инвестиција  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

  б

)  

тржишна ефикасност пројекта  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

  ц

)  

позитиван ефекат на спољнотрговински биланс Републике Србије  

    - извоз 

________________________________________________________________________

__  

    - увоз 

________________________________________________________________________

__  

    - разлика 

________________________________________________________________________

_  

    - покривеност увоза извозом 

___________________________________________________________  

  д

)  

раст запослености и трансфер технологија  

      ________________________________________________________________________

________  



      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

   е)  остварени утицај на привреду Републике Србије ван подручја зоне  

      - предметни однос са привредним субјектима ван подручја зоне 

_____________________________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      - производне активности које се обављају ван слободне зоне за потребе корисника 

зоне (услуге оплемењивања, дораде и сл.)  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

      ________________________________________________________________________

________  

III ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗОНОМ  

Назив     

Седиште     

Оснивачи и удео у 

оснивачком капиталу  

   

ПИБ     

Матични број     

Шифра делатности     

Име и презиме 

одговорног лица  

   

Телефон одговорног 

лица  

   

Број запослених радника     

Број и датум решења о 

давању сагласности за 

   



одређивање подручја 

зоне односно подручја 

проширења зоне  

Број и датум решења о 

давању сагласности за 

почетак рада зоне 

односно подручја 

проширења зоне  

   

   

Пословање привредног друштва за управљање зоном у __________ години  

Укупан приход  

                                         дин.  
 

   
 

Укупни расходи  

                                       дин.  
 

   
 

Добит  

                                         дин.  
 

   
 

Губитак  

                                       дин.  
 

   
 

Пословање привредног друштва за управљање зоном у __________ години  

Укупан приход  

                                         дин.  
 

   
 

Укупни расходи  

                                       дин.  
 

   
 

Добит  

                                         дин.  
 

   
 

Губитак  

                                       дин.  
 

   
 

Пословање привредног друштва за управљање зоном у __________ години  

Укупан приход  

                                         дин.  
 

   
 

Укупни расходи  

                                       дин.  
 

   
 

Добит  

                                         дин.  
 

   
 

Губитак  

                                       дин.  
 

   
 

  

1

.  

Активности привредног друштва за управљање слободном зоном на промоцији 

погодности улагања у слободну зону  

_____________________________________________________________________________

__________  

_____________________________________________________________________________

__________  



_____________________________________________________________________________

__________  

2

.  

Приказ остварених контаката привредног друштва за управљање слободном зоном са 

потенцијалним инвеститорима и корисницима слободне зоне  

_____________________________________________________________________________

__________  

_____________________________________________________________________________

__________  

_____________________________________________________________________________

__________  

  

IV КОРИСНИЦИ ЗОНЕ - збирно  

1) Пословање корисника  

1.  Укупан број корисника  ________________  

2.  Број домаћих корисника  ________________  

3.  Број домаћих корисника  ________________  

   чији су оснивачи страна правна или физичка лица  ________________  

4.  Број страних корисника  ________________  

5.  Укупан број запослених радника  ________________  

6.  Укупна вредност остварене производње     

   (по продајној или просечној продајној вредности)  ____________  ЕВРО1*  

7.  Унос робе у зону  ____________  ЕВРО  

   7.1. Са царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   7.2. Ван царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

8.  Износ робе из зоне  ____________  ЕВРО  

   8.1 Укупна вредност робе пласиране 

на тржиште ван царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО     

   8.2 Укупна вредност робе пласиране 

на царинско подручје Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   8.2.1. у другу зону  ____________  ЕВРО  

   8.2.2. на остали део царинског подручја 

Републике Србије  ____________  ЕВРО  

9.  Укупна вредност и структура пружених услуга корисницима 

зоне        

      ____________  дин  



      ____________  ЕВРО  

            

10.  Укупна вредност увоза услуга  ____________  ЕВРО  

11.  Укупна вредност извоза услуга  ____________  ЕВРО  

_____________ 
1 Примењује се званични средњи курс ЕВРА за годину за коју се сачињава извештај.  

2) Корисници зоне (производна делатност) - збирно 

1.  Укупан број корисника  ________________  

2.  Број домаћих корисника  ________________  

3.  Број домаћих корисника    

   чији су оснивачи страна правна или физичка лица  ________________  

4.  Број страних корисника  ________________  

5.  Укупан број запослених радника  ________________  

6.  Укупна вредност остварене производње     

   (по продајној или просечној продајној вредности)  ____________  дин  

     ____________  ЕВРО  

7.  Укупна вредност унетог репроматеријала (по набавној 

вредности)       

      ____________  ЕВРО  

   7.1. са царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   7.2. ван царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

8.  Вредност учешћа домаћег        

   репроматеријала у производњи  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

9.  Вредност учешћа страног  ____________  ЕВРО  

   репроматеријала у производњи  ____________  ЕВРО  

10.  Укупна вредност произведене робе изнете из зоне  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

   10.1. Вредност произведене робе пласиране 

на царинском подручју Републике Србије  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

   10.1.1. у другу зону  ____________  ЕВРО  

   10.1.2. на остали део царинског подручја Републике 

Србије  ____________  ЕВРО  



   10.2. Вредност произведене робе пласиране ван 

царинског подручја Републике Србије  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

11.  Вредност и структура пружених услуга  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

Приказ по корисницима 

1

.  

Назив корисника  _____________________________________________________  

2

.  

Шифра и назив 

делатности  

_____________________________________________________  

3

.  

Број запослених 

радника  

_____________________________________________________  

4

.  

Укупна вредност остварене производње        

   (по продајној или просечној продајној вредности)  __________

__  

дин  

      __________

__  

ЕВР

О  

5

.  

Укупна вредност унетог репроматеријала (по набавној вредности)       

      __________

__  

ЕВР

О  

   5.1. са царинског подручја Републике Србије  __________

__  

ЕВР

О  

   5.2. ван царинског подручја Републике Србије __________

__  

ЕВР

О  

6

.  

Вредност учешћа домаћег        

репроматеријала у производњи  __________

__  

дин  

      __________

__  

ЕВР

О  

7

.  

Вредност учешћа страног        

   репроматеријала у производњи  __________

__  

ЕВР

О  

8

.  

Укупна вредност произведене робе изнете из зоне  __________

__  

дин  



      __________

__  

ЕВР

О  

   8.1. Вредност произведене робе пласиране        

   на царинском подручју Републике Србије  __________

__  

дин  

      __________

__  

ЕВР

О  

   8.1.1. у другу зону  __________

__  

ЕВР

О  

   8.1.2. на остали део царинског подручја Републике Србије  __________

__  

ЕВР

О  

   8.2. Вредност произведене робе пласиране ван        

   царинског подручја Републике Србије  __________

__  

дин  

      __________

__  

ЕВР

О  

9

.  

Вредност и структура пружених услуга  __________

__  

дин  

      __________

__  

ЕВР

О  

(Уз овај образац прилаже се приказ свих корисника који се баве производном 

делатношћу, са свим горе наведеним подацима).  

3) Корисници зоне (трговина и услужна делатност) - збирно  

1.  Укупан број корисника  ____________________  

2.  Број домаћих корисника  ____________________  

3.  Број домаћих корисника     

   чији су оснивачи страна правна или физичка лица  ____________________  

4.  Број страних корисника  ____________________  

5.  Укупан број запослених радника  ____________________  

6.  Укупна вредност и структура пружених / примљених 

услуга у зони  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

7.  Унос робе у зону  ____________  ЕВРО  

   7.1. са царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   7.2. ван царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

8.  Износ робе из зоне  ____________  ЕВРО  



   8.1. Укупна вредност робе пласиране  

на тржишта ван царинског подручја 

Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   8.2. Укупна вредност робе пласиране у другу зону  ____________  ЕВРО  

   8.3. Укупна вредност робе пласиране 

на остали део царинског подручја 

Републике Србије  ____________  ЕВРО  

Приказ по корисницима  

1.  Назив корисника  ____________________  

2.  Шифра и назив делатности корисника  ____________________  

3.  Број запослених радника  ____________________  

4.  Укупна вредност и структура пружених / примљених 

услуга у зони  ____________  дин  

      ____________  ЕВРО  

5.  Унос робе у зону  ____________  ЕВРО  

   5.1. са царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   5.2. ван царинског подручја Републике Србије  ____________  ЕВРО  

6.  Износ робе из зоне  ____________  ЕВРО  

   6.1. Укупна вредност робе пласиране 

на тржишта ван царинског подручја 

Републике Србије  ____________  ЕВРО  

   6.2. Укупна вредност робе пласиране у другу зону  ____________  ЕВРО  

   6.3. Укупна вредност робе пласиране 

на остали део царинског подручја 

Републике Србије  ____________  ЕВРО  

(Уз овај образац прилаже се приказ свих корисника који се баве услужном 

делатношћу, са свим горе наведеним подацима).  

   

У _______________     _____________________  

Дана _______ 20__ год.     Привредно друштво за 

управљање зоном  

 




