
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 17.12.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о оснивању Слободне зоне ЈУГ. 
 
 II Предлог одлуке о оснивању Слободне зоне ЈУГ, доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Бобан Михајловић, члан Градског већа и Драган Карличић, начелник 
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. 
 
 
Број: 1288-6/2010-03 
Датум: 17.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 
 



 На основу члана  37.  Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008), члана 2. и члана 13. Закона о слободним зонама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 62/2006), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2010. године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ЈУГ 
 
 

Члан 1 
 

 Град Ниш, као оснивач, заједно са Општином Прокупље, оснива Слободну 
зону, на територији Града Ниша са посебним делом зоне на територији Општине 
Прокупље. 
 

Члан 2 
 

 Назив Слободне зоне је „Слободна зона ЈУГ“. 
 

Члан 3 
 

 Подручје „Слободне зоне ЈУГ“ обухвата површину од 410142 м2, односно, 
катастарске парцеле бр. 11/1 од 12317 м2, бр. 11/123 од 4150 м2, бр. 11/124 од 2406 
м2, бр. 11/125 од 2604 м2, бр. 11/126 од 2994 м2, бр. 11/127 од 3072 м2, бр. 11/128 
од 3101 м2, бр. 11/129 од 1101 м2, бр. 11/130 од 5806 м2, бр. 11/132 од 40850 
м2,11/155 од 25827 м2, бр. 11/159 од 2801 м2, бр. 11/160 од 3486 м2, бр. 11/162 од 
2545 м2, бр. 11/163 од 2423 м2, бр. 11/164 од 2043 м2, бр. 11/165 од 1890 м2, бр. 
11/166 од 2698 м2, бр. 11/131 од 5019 м2, бр. 11/172 од 520 м2, бр. 11/173 од 520 
м2, 11/171 од 2041 м2 КО Доње Међурово, укупне површине 130214 м2 на 
територији Града Ниша и катастарске парцеле бр. 4349/2 од 46384 м2, бр. 4324 од 
21228 м2, бр. 4478 од 21006 м2, бр. 4349/1 од 5565 м2, бр. 4320 од 46751 м2, бр. 
4474 од 20163 м2, бр. 4387 од 7045 м2, бр. 5603 од 27796 м2, бр. 5597 од 20588 м2, 
бр. 5613 од 46320 м2, бр. 5612 од 11048 м2, бр. 4486 од 1636 м2, бр. 4485/1 од 2932 
м2, бр. 4485/2 од 1466 м2 КО Прокупље, укупне површине 279928 м2 на 
територији Општине Прокупље.  
 

Члан 4 
 
 Међусобна права и обавезе оснивачи Град Ниш и Општина Прокупље ће 
ближе регулисати Уговором о оснивању Слободне зоне. 
 



 
 

 
Члан 5 

 
 Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању Слободне зоне Ниш 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 1/1998). 
 

Члан 6 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“, а примењиваће се по добијању сагласноти на одређивања 
подручја зоне од стране Владе Републике Србије. 
 
 
 
Број___________ 
У Нишу, _________2010. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
           Током 2006. године усвојен је нови Закон о слободним зонама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 62/2006). Доношењем новог, унапређеног и 
прилагођеног законског решења, учињен је велики напредак у односу државе 
према концепту слободних зона. Закон о слободним зонама донет је у циљу јачања 
привреде Републике Србије, ради стварања повољних услова за стране 
инвестиције; привлачења страног капитала, технологије, усвајања иностраног 
стручног знања и искуства, као и иностраних менаџерских вештина; ради 
подизања нивоа запослености и нивоа спољно трговинске размене; ради јачања 
позиције Републике Србије на светском тржишту и у светској економији. 
 Као што су светско искуство и пракса показали, слободне зоне су покретачи 
привредног развоја не само појединачних пројеката или грана, већ и читавих 
региона, и постоје на свим континентима, у развијеним и неразвијеним земљама. 
Примерено развојној и економској политици и усвојеним стратегијама, уз примену 
Законом утврђених услова пословања и примену одређеног система повластица, 
слободне зоне остварују своју мисију.  
 Обзиром да слободна зона као институт међународне економске политике и 
размене подразумева гарантоване и стабилне услове пословања, минималан ризик 
улагања, пореске и царинске олакшице - она значајно доприноси повећању 
међународне размене, активирању  и приливу страних инвестиција. Слободна зона 
и зонски режим при томе ефектуирају девизни прилив, повећање извоза, отварање 
нових радних места, нове технологије, приступ новим тржиштима, ангажовање 
домаће индустрије, стварање поверења страних инвеститора, бржи улазак страног 
капитала,  као и промоцију националне и локалне привреде.  
 У слободним зонама важе одредбе Закона о порезу на додату вредност по 
којима се порез на додату вредност не плаћа за робу и услуге у слободним зонама, 
као и остале погодности које дају локалне власти, уз уверавања  надлежних органа 
да ће се додатне погодности предвидети у будућим изменама постојећих закона. 
 Слободна зона је део територије Републике Србије који је посебно ограђен 
и означен, на коме се обављају делатности под условима утврђеним посебним 
Законом о слободним зонама. 
 Оснивање зоне се обавља доношењем одлуке надлежног органа локалне 
самоуправе, привредног друштва, односно предузетника, или закључењем уговора 
о оснивању зоне између осниваца, органа локалне самоуправе, привредног 
друштва, односно предузетника.  
 Оснивач зоне је орган локалне самоуправе, привредно друштво, односно 
предузетник, који је донео одлуку или закључио уговор са другим оснивачем о 
оснивању зоне, а који преко привредног друштва за управљање зоном подноси 
захтев за давање сагласности за одређивање подручја. 
 Процес оснивања слободне зоне одвија се у свему према Закону о 
слободним зонама (Сл.гласник РС бр. 62/2006) и то: 



 Подручје зоне се одређује давањем сагласности Владе. Захтев за давање 
сагласности за одређивање подручја зоне привредно друштво за управљање зоном 
подноси Влади преко министарства надлежног за послове финансија.  
 Зоном управља привредно друштво за управљање зоном регистровано за 
управљање зоном. 
 Корисници зоне могу бити оснивач зоне, привредно друштво за управљање 
зоном, као и друга домаћа и страна правна и физичка лица. Корисници обављају 
привредну делатност у зони у складу са прописима, а на основу уговора којим су 
регулисана међусобна права и обавезе са привредним друштвом за управљање 
зоном.  
 Испуњеност услова за почетак рада зоне утврђује министар надлежан за 
послове финансија, на предлог Комисије коју образује од представника надлежних 
органа.  
 Град Ниш је урадио Елаборат о економској оправданости оснивања 
Слободне зоне. У Елаборату је наглашено да шире подруче града Ниша и цео 
Нишавски округ представљају значајно стратешко подручје развоја Србије. 
 Подручје Града Ниша испуњава у потпуности  један од најзначајних 
законских услова за оснивање слободне зоне – а то је погодна локација. 
 Шире посматрано, подручје испуњава све захтеве повољног геопрометног 
положаја који омогућава несметан и ефикасан промет робе и материјала, 
сировина, полупроизвода и готових производа, као и бројних услуга и повезивање 
међународних тржишта. 
Истовремено предвиђене локације у Нишу и Прокупљу представљју један од 
приоритета у политици равномерног регионалног развоја Републике Србије. 
Град Ниш и Општина Прокупље, у циљу подстицаја бржег економског развоја 
Нишавског и Топличког округа, кроз улагања инвеститора у нове производне 
објекте и активирање постојећег привредног потенцијала, постигли су договор да 
се у складу са Чланом 13. Закона о Слободним зонама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 62/2006), оснује заједничка Слободна зона, са пословним 
седиштем у Нишу и са два дела која чине функционалну целину. 
 Слободна зона ЈУГ се оснива на локацији „Доње Међурово“ у Нишу и на 
локацији Leone и Filсare у Прокупљу. 
 Град Ниш је споразумом са инвеститорима Јуром и Дајтехом дефинисао да 
ће се делатност ових  субјеката одвијати у Слободној зони. 
 Основни циљ за оснивање Слободне зоне на територијама два Округа Јужне 
Србије је подстицање економског развоја и инвестиција који би утицали на 
смањење незапослености и повећање бруто националног дохотка овог дела 
Србије. 
 
 
У Нишу, децембар 2010. године 
 


