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Реч аутора

овој књизи представићемо нашу почетну илу-
страцију и критику корпоративног империја-
лизма: показаћемо,  на основу у њој изнетих по-
датака, како се он манифестује у Србији и на 
које начине се српска привредна политика по-

тчињава корпоративним интересима. За овом публикацијом 
уследиће њени наставци у којима ћемо тематски проширити 
област којом се бавимо, али ће и овде обрађена проблемати-
ка, усредсређена на зоне експлоатације у Србији (такозване 
„слободне зоне”), бити допуњена и разрађена у наредним из-
дањима ове књиге, кад будемо дошли до додатних релевант-
них података, тренутно прекривених велом ћутања државних 
институција. У протеклих годину дана чланови Покрета за 
слободу, заједно са аутором, прикупили су податке који чине 
окосницу ове књиге. У том истраживању од велике помоћи 
били су нам службеници Повереништва за информације од 
јавног значаја, који су уважили све наше жалбе на одбијање 
различитих државних органа да нам омогуће увид у инфор-
мације неопходне за састављање овог извештаја. Такође, за-
хваљујемо фондацији Rosa Luxemburg Stift ung – Southeast 
Europe, уз чију смо финансијску подршку спровели ово ис-
траживање и захваљујући којој је ова књига угледала светлост 
дана. Надамо се да ће ова публикација допринети разоблича-
вању доминантних политичких догми и отворити перспекти-
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ву за осмишљавање алтернативе тренутно владајућој експло-
ататорској корпоративној политици.

Децембар 2015.

Миленко Срећковић 
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Зоне експлоатације 
у Србији

рпска економска политика у последњих петна-
ест година упорно рачуна пре свега на стране 
инвестиције као на најсигурније, а често и једи-
но, решење за свеприсутну незапосленост. До-
лазак сваке, ма колико мале компаније, па чак 

и пуко отварање новог производног погона, политичари ко-
ристе у самопромотивне сврхе, што најчешће достиже врху-
нац током предизборне кампање. Но, иако та политичка стра-
тегија доминира нашом привредом већ више од деценију ипо, 
незапосленост је и даље око 19,2%,1 док је незапосленост мла-
дих чак 43%. Великог напретка у борби против незапослено-
сти нема, пре свега зато што је долазак страних компанија 
пратило масовно гашење домаћих индустријских гиганaта. 
У многим индустријским градовима на место угашених до-
маћих компанија дошле би стране, које би преузеле радну сна-
гу, али у много мањем броју и под много неповољнијим рад-
ним условима.

1 Стварна незапосленост је највероватније много већа с обзиром на то да Национал-
на служба за запошљавање из евиденције незапослених брише свакога ко редовно не 
поштује прописане процедуралне захтеве, без обзира на то што је та особа и даље не-
запослена.
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Иста политика, под ингеренцијом Министарства финансија, 
заслужна је и за образовање  ,,слободних зона”, територија поје-
диних српских општина у којима се корпорацијама додељују 
специјалне привилегије за започињање производње намење-
не извозу и за отварање нових радних места. Иако су прве две 
,,слободне зоне” у Пироту и Суботици започеле са радом још 
1998. године, њихов процват везује се за успон проевропских, 
неолибералних снага након 2000. (све остале ,,слободне зоне” 
формиране су након 2005). Компанијама у склопу ,,слободних 
зона” омогућено је пословање без плаћања царине на увоз ре-
проматеријала и извоз готових производа, као и без плаћања 
пореза на додату вредност, док им држава у сарадњи са општи-
нама обезбеђује потребну инфраструктуру, умањује грађевин-
ски порез, и новчано субвенционише скоро свако радно место2 
– другим речима, омогућава им да послују не плаћајући пуну 
цену производње, чији су трошкови у знатној мери пребаче-
ни на државу или друштво у целини. У овој публикацији испи-
таћемо последице такве политике, као и успешност тог моде-
ла привредног развоја, и анализираћемо информације које су, у 
периоду од једне године, о предузећима која послују у режиму 
,,слободне зоне” прикупили чланови Покрета за слободу. Пред-
мет неке будуће студије, међутим, требало би да укључи и ширу 
анализу бројних страних предузећа која не послују у режиму 
,,слободне зоне”, али која су такође примала државне подсти-
цаје за отварање радних места, како би слика о корпоративној 
политици у Србији била потпуна. Иако је тешко доћи до пот-
пуних информација о томе шта се дешава иза затворених вра-
та фабричких погона, и док о многим злоупотребама радници 
из страха од губитка посла нити желе нити смеју да говоре, овде 
ћемо издвојити пар случајева који реалност ,,слободних зона” 
представљају у много другачијем светлу од оног у којем га пред-
стављају лобисти, политичари и представници власти.

2 До закључења ове публикације још увек нисмо добили податке од Министарства 
привреде о износима свих новчаних подстицаја за отварање радних места у 47 преду-
зећа која производе у режиму слободне зоне. Министарство је од Покрета за слободу 
24. новембра затражило додатан рок да достави ове податке, стога ћемо их предста-
вити у наредном издању ове публикације.



11

У Србији термин ,,слободна зона” представља званични назив 
Министарства финансија за ,,физички ограђен и означен део 
територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, 
где се могу обављати производне и услужне делатности уз од-
ређене стимулативне погодности”3. У Србији тренутно ,,сло-
бодне зоне” постоје у 14 општина, а у најави је и формирање 
нових.4 Према подацима за 2014. годину, у режиму ,,слобод-
не зоне” послује око 262 предузећа-корисника, од чега 164 до-
маћих и 98 страних. Већина предузећа бави се услужном де-
латношћу, а само 47 њих производњом – при чему је од тих 47 
производних предузећа 31 у страном власништву, а 16 у до-
маћем. Укупан број запослених у компанијама које послују у 
,,слободним зонама” је 19.255,5 што чини негде око 1,13% укуп-
ног броја запослених у читавој земљи.6 Као водећи аргумент у 
прилог оснивања ,,слободних зона” тврди се да оне доприно-
се отварању нових радних места, међутим да би се стекла јасна 
слика о њиховом значају за раст запослености број од 19.255 
запослених треба упоредити са бројем од око 36.000 радника 
које је својевремено запошљавала само ,,Zastava” из Крагујев-
ца, уз напомену да чак ни за добар део ових 19.255 радних ме-
ста није заслужно отварање ,,слободних зона”. Наиме, треба 
имати у виду да тај број није остварен само привлачењем но-
вих инвеститора у већ постојеће ,,слободне зоне”, већ и по-
већањем броја ,,слободних зона” тако да обухвате и већ по-
стојеће произвођаче, тј. предузећа која су пословала у Србији 
и пре него су постала део ,,слободне зоне”. Тако је, на пример, 
2010. укупан број запослених у ,,слободним зонама” скочио 
на 7.853, што је у односу на 2009. представљало пораст од чак 
59,78% – али је то повећање заправо било резултат почетка 
рада ,,слободних зона” у Крагујевцу и Ужицу, у којима се нала-

3  Дефиниција која је дата на интернет страници Управе за слободне зоне.
4 У 2015. години најављено је оснивање и петнаесте ,,слободне зоне” у Београду.
5 Податак о броју запослених односи се на крај 2014. године, док су у табели број 3. при-
казани број предузећа у ,,слободним зонама” и број запослених за сваку годину у пе-
риоду од 2010. до 2014. године. У наредном издању ове публикације, ажурираћемо ин-
формације са подацима из 2015. године.
6 У јануару 2015. Републички завод за статистику је објавио да је укупан број пријавље-
них запослених у Србији у септембру 2014. године износио 1.704.932.
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зе предузећа која су запошљавала око 2.900 радника и пре него 
су почела да раде у режиму ,,слободне зоне”.

Управа за слободне зоне у саставу Министарства финансија 
почела је са радом крајем 2008. године и у њеној надлежно-
сти су сва питања у вези са функционисањем и развојем ,,сло-
бодних зона”, као и промоција усмерена на привлачење по-
тенцијалних инвеститора. Закон о слободним зонама из 2006. 
прописује да сваком ,,слободном зоном” управља Предузеће 
за управљање слободном зоном, које утврђује организационе 
и техничке услове за обављање делатности у зони и Управи за 
слободне зоне доставља годишњи извештај о пословању у њој. 
Индикативно је да ни у једном од тих извештаја ни једна једи-
на реченица није посвећена стању радничких права и радних 
и синдикалних услова у датим предузећима. У званичним до-
кументима Управе за слободне зоне, као општа погодност за 
стране инвеститоре у Републици Србији наводи се ,,незапо-
слена, образована и јефтина радна снага”,7 а иста ,,предност” 
истакнута је и у промотивном споту намењеном привлачењу 
страних инвеститора који је Влада Србије емитовала на аме-
ричкој телевизији CNN – што је био директни повод за изја-
ву Савеза самосталних синдиката Србије да таква ,,срамна ре-
кламна кампања потврђује да је циљ измена Закона о раду и 
других ‘реформи’ производња сиромаштва што ће, заједно с 
високом незапосленошћу, трасирати пут за долазак компа-
нија чији је циљ једино профит, уз минимална улагања, однос-
но што ниже плате”.8 Уз овакву кампању Владе Србије не чуди 
што су плате запослених у страним компанијама које послују 
у српским ,,слободним зонама” вишеструко мање у односу на 
плате њихових колега истих професионалних квалификација 
који раде у земљама из којих те компаније потичу. У ову стра-
тегију привлачења страних инвестиција по сваку цену спада и 
одлука Владе Србије да минималну цену рада задржи на ми-
зерних 121 динара, односно на 1 евру по радном часу.

7 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. го-
дине, Влада Републике Србије, 24. март 2011, стр. 12.
8 СССС: Сраман спот о Србији на CNN-у, Бета, 2. децембар 2014.
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У поменутим Извештајима о пословању слободних зона у Ре-
публици Србији упорно се, из године у годину, понавља исти 
закључак да ,,досадашњи развој слободних зона није испунио 
очекивања”. Међутим, уместо довођења у питање самог кон-
цепта давања привилегија страним корпорацијама, аутори 
извештаја предлажу увођење додатних стимулативних мера 
– под чиме пре свега подразумевају додатне пореске олакши-
це за кориснике ,,слободних зона”, али и неке друге бенефи-
ције. Директори предузећа за управљање слободном зоном, 
као и директори компанија које послују у режиму ,,слободне 
зоне”, предњаче у овом лобирању за веће привилегије. ,,Сло-
бодне зоне” постоје и у суседним земљама, што често доводи 
до међусобног надметања у привлачењу страних инвестиција: 
а оно по правилу резултира општим повећањем корпоратив-
них привилегија и снижавањем стандарда у заштити раднич-
ких права. Претња измештањем производње и истицање ,,по-
годнијих услова” у суседним земљама редовне су методе за 
изнуђивање тих привилегија. 

Међу оснивачима ,,слободних зона” (табела 5.) налазе се и 
компаније које су већ пословале на територији Републике Ср-
бије а које су тим оснивањем себи накнадно прибавиле приви-
легије пословања у режиму ,,слободне зоне”, што нам показује 
да зоне не служе само привлачењу нових инвеститора. У Из-
вештају о пословању слободних зона у Републици Србији за 
2013. годину може се прочитати да су неки инвеститори у спо-
разуму потписаном са Владом Србије инсистирали да раде у 
режиму ,,слободне зоне”,9 што је био разлог због којег су 2012. 
формиране још четири нове ,,слободне зоне”. Од 13 постојећих 
,,слободних зона”, оне у Зрењанину, Смедереву, Шабцу и Кра-
гујевцу оформиле су стране компаније за своје потребе, обе-
збедивши притом већинско власништво над предузећима за 
управљање слободном зоном, док је ,,слободну зону” у Сви-
лајнцу оформила сама општина Свилајнац за потребе једне је-
дине стране компаније која у њој послује. У тим предузећи-

9 Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2013. годину, Управа за 
слободне зоне, стр. 27. 
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ма за управљање слободном зоном већински капитал имају 
сама предузећа која послују у тим ,,слободним зонама”, што их 
чини самим себи надређеним и даје им могућност огранича-
вања контроле и приступа државним институцијама надлеж-
ним за контролу њиховог пословања. 

Извештаји о пословању слободних зона јасно изражавају 
сумњу у економску оправданост појединих ,,слободних зона” 
и предлажу мере којима би се критеријуми за процену еко-
номске оправданости оснивања ,,слободних зона” додатно 
пооштрили како би се ,,смањио притисак на формирање но-
вих слободних зона, нарочито оних у којима би радили произ-
вођачи који већ раде на територији Републике Србије”.10 И пре 
њих, поједини страни аналитичари тврдили су да ,,слободне 
зоне” немају другу сврху сем додељивања пореских олакшица 
компанијама које би у сваком случају инвестирале.11

Према Извештају о пословању слободних зона у Републици Ср-
бији, одлука да се укине порески подстицај за кориснике ,,сло-
бодних зона” који се баве производном делатношћу, тј. да се 
укине умањење обрачунатог пореза на добит правних лица у 
износу од 100% за добит остварену обављањем производне де-
латности у ,,слободној зони”, већина ових корисника протума-
чила је као ,,правну несигурност”. Међутим, тај порески подсти-
цај усвојен је у јануару 2012. а укинут у децембру исте године, 
па није ни почео да се примењује, нити је био на снази у тре-
нутку када су корисници започели своје пословање у ,,слобод-
ној зони”: тиме они, дакле, ничим нису могли бити оштећени, 
што само потврђује да се концепт ,,правне сигурности” злоупо-
требљава за обезбеђивање додатних корпоративних привиле-
гија, чиме ћемо се бавити у другом делу ове публикације. 

10 Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2012. годину, Управа 
за слободне зоне, стр. 34.
11 Export Processing Zones or Free Zones – the experience seen from a trade union point of 
view, Јеспер Нилсен, међународни саветник Уједињене федерације данских радника.
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Иако би страним инвеститорима Споразум о слободној трго-
вини са Руском Федерацијом, који подразумева да се највећи 
део робе произведене у Републици Србији може извозити на 
руско тржиште без плаћања царине, омогућио приступ и том 
тржишту под условом да обезбеде већинско домаће учешће у 
финалном производу, учешће страног репроматеријала у пре-
дузећима која послују у ,,слободним зонама” још увек је несра-
змерно веће од домаћег. У 2014. години домаћи репроматеријал 
чинио је само 15,76% укупног репроматеријала коришћеног за 
потребе производног процеса.12 То показује да је додата вред-
ност домаће привреде занемарљива. У промовисању ,,слобод-
них зона” често се ставља акценат на њихов допринос транс-
феру технологије и технолошком унапређењу индустрије: но, с 
обзиром на то да се производња компанија које послују у ,,сло-
бодним зонама” одвија у ограђеним енклавама практично од-
сеченим од остале привреде, и да оне највећи део репромате-
ријала увозе, а технологија коју користе јесте и остаје у њиховом 
приватном власништву, остаје прилично нејасно у чему се 
састоји тај ,,допринос”. Сем тога, најчешћи облик производње 
заступљен у ,,слободним зонама” јесу технолошки једноставне 
производне операције које захтевају мукотрпан и исцрпљујући 
рад запослених уз употребу лаких и лако преносивих произ-
водних машина, које није тешко преместити у друге фабрике 
или преселити у друге државе. То показује да су ,,слободне зоне” 
у извесној мери изоловане од остатка привреде у Србији, и да је 
њихов утицај на њу по свему судећи занемарљив.

Трансфер технологије може се дефинисати као ,,процес којим 
се резултати истраживања претварају у нове или унапређене 
производе или услуге који се потом пласирају на тржиште”13. 
Јасно је да у ,,слободним зонама” нису по среди никаква истра-
живања, већ искључиво примена већ устаљених и комерција-
лизованих производних операција – и то, најчешће, врло јед-
ноставних. У Стратегији развоја слободних зона у Републици 

12 Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2014. годину, Упра-
ва за слободне зоне, стр. 28.
13 Трансфер технологије, интернет портал Свеучилишта у Ријеци.
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Србији за период од 2011. до 2016. године, коју је Влада Србије 
усвојила 2011, каже се између осталог да би ,,слободне зоне” 
требало да привуку технолошки сложеније производне проце-
се,14 чиме се имплицитно признаје да то у претходном периоду 
нису оствариле. Такође се предлаже формирање сопствених ис-
траживачких центара, hi-tech паркова и инкубатора развоја на 
локацијама слободних зона, али се у томе, по нашим сазнањи-
ма, није далеко одмакло. Потребна је посебна студија да би се 
анализирало до које мере трансфер технологије какав је на сна-
зи у ,,слободним зонама” подиже општи ниво индустријске и 
економске развијености, и не би ли државне субвенције биле 
ефикасније потрошене на улагање у академска истраживања, и 
сличне пројекте од дугорочније користи по привреду.

У истој Стратегији развоја слободних зона саветује се и упо-
треба ,,објеката и инфраструктурних капацитета напуштених 
у процесу транзиције”15 у саставу модела економског развоја 
заснованог на привлачењу страних инвеститора. Затим се до-
даје: ,,Слободне зоне могу бити полуга привредног развоја, по-
себно у оним градовима и општинама у којима је индустрија 
угашена. Могуће је од локација и објеката постојећих друштве-
них предузећа, која нису приватизована, са инфраструктурно 
опремљеним земљиштем и изграђеним халама за производњу, 
организовати рад слободне зоне”.16 Међутим, у читавом инвен-
тару уништених државних предузећа, стране компаније најви-
ше привлачи њихова радна снага која је услед приватизације 
остала без посла. Приликом отварања италијанске фабрике за 
производњу обуће ,,Geoks” у Врању марта 2014, тадашњи пре-
мијер Владе Републике Србије Ивица Дачић изјавио је да треба 
учинити све како би се сачувала постојећа или отворила нова 
радна места. Оваква изјава човека који је провео године на ви-
соким положајима у власти управо заслужној што се у Врању 

14 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. го-
дине, Влада Републике Србије, 24. март 2011, стр. 15.
15 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. го-
дине, Влада Републике Србије, 24. март 2011, стр. 17.
16 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. го-
дине, Влада Републике Србије, 24. март 2011, стр. 19.
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број радника у привреди са 30 хиљада свео на 617 представља 
безочни цинизам. Отварање ,,Geoksa” у Србији Влада је субвен-
ционисала са 11.250.000 евра и самом граду доделила 100 ми-
лиона динара за уређење земљишта у ,,слободној зони”18. Но, 
упркос тим сумама изградњу фабрике пратио је штрајк радни-
ка грађевинске фирме ,,Kocić”, који су на том послу три месеца 
радили без плате19 – а запослење у овој италијанској фабрици, 
тако издашно потпомогнутој од стране државе, нашао је само 
занемарљиво мали део радне снаге, некад запослене у врањан-
ским државним предузећима. Стране компаније, што посеб-
но важи за одређене индустријске секторе, своје инвестиције 
најрадије улажу у локације које имају традицију такве произ-
водње, јер тако могу рачунати и на обучену радну снагу и на по-
стојеће производне погоне.20

У ,,слободним зонама” у Србији плате су пословично ниске, а 
радни услови на незавидном нивоу. Радничка зарада је више-
струко мања у односу на зараду коју примају радници у земљи 
из које компанија потиче. Компаније које инвестирају у Ср-
бију заправо само измештају одређену производну једини-
цу из високо индустријализоване земље-матице у земљу која 
им нуди што јефтиније услове пословања. Паралелно са тим 
измештањем, међутим, не долази и до преношења стандарда 
заштите радничких права. Представници власти ,,слободне 
зоне” описују искључиво као пројекат који привлачи стране 
инвестиције и доводи до отварања нових радних места, док 
упорно занемарују чињенице да су у тим предузећима многи 
радници изложени крајње нехуманом третману, да су сурово 
експлоатисани, слабо плаћени, док је неке од њих чак задеси-

17 Сјај и беда врањске индустрије, Данас, 16. март 2015.
18 ,,Geox” је такође око 11 хектара земљишта добио без накнаде, а ослобођен је и 
плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за истицање фирме. 
Поред тога, изграђена је саобраћајница у дужини од 200 метара, која повезује локацију 
,,Geox”-а са Бунушевачким путем.
19 Штрајк радника који граде ,,Geox”, ОК радио, 20. март 2015.
20 Развој индустрије и промоција инвестиција у Војводини – приручник за локалне са-
моуправе, Налед, 2014.
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ла смрт на радном месту – и то баш у оним предузећима која се 
наводе као узори успешног инвестирања. 

Да је корпоративни профит примарни циљ ,,слободних зона” 
доказује и недостатак синдикалног организовања у већини 
предузећа која послују у њима – ако изузмемо она која су некад 
била у државном власништву, те је њихов синдикат наслеђен 
још из тог времена. У већини других, ,,изворно” приватних 
предузећа, од синдиката нема ни трага. Према речима Иштва-
на Хуђија из Савеза самосталних синдиката за град Суботи-
ца: ,,Постоји увек бојазан од отказа због синдикалних актив-
ности а и радници који раде у предузећима у ‘слободној зони’ 
су најчешће примљени на одређено време што умањује заин-
тересованост за формирање синдиката”. Председник Савеза 
самосталних синдиката за град Зрењанин Никола Ковачевић 
каже да у највећем броју компанија које послују у ,,слободној 
зони” нема синдикалног организовања: ,,У претходном пери-
оду било је више покушаја организовања синдикалних орга-
низација нашег синдиката, али из бојазни да лако могу остати 
без посла због синдикалне припадности није било располо-
жења код запослених, а и сами послодавци нерадо виде син-
дикат у својим компанијама”.

У компанији ,,Tigar Tyres” д.о.о.,21 која је у стопостотном влас-
ништву ,,Michelin Finance (Pays Bas) B.V” из Холандије а у сло-
бодној зони ,,Пирот” послује од 2000. године, иако се синди-
кално организовање одржало из периода пре приватизације, 
услови рада су на врло ниском нивоу; тако је 23. априла 2015. го-
дине дошло до несреће на раду у којој су тројица радника након 
пар дана преминула, док су остала тројица претрпели тешке по-
вреде.22 Све ово догодило се у фабрици која је у јавности пред-
стављена као ,,успешан пројекат у Србији” и у ,,слободној зони” 

21 Влада Србије се обавезала да ће у периоду 2015–2018. инвестирати 30 милиона евра 
као подршку овој компанији у реализацији пројекта ,,Big Tigar” у општини Пирот 
(укупне вредности 215 милиона), при чему је обавеза компаније да запосли 500 радни-
ка на неодређено време, и да број укупно запослених не смањује у наредних пет година. 
22 Покрет за слободу је од Инспекције рада Пирот тражио извештај са места несреће, 
као и информације о предузетим мерама, али су нам ти подаци ускраћени. У току је 
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која је од стране часописа Фајненшл Тајмс проглашена за једну 
од 50 најбољих ,,слободних зона” у читавом свету.23

Слободну зону ,,Зрењанин” основала је на свом приватном 
поседу словеначка компанија ,,Kolpa” из Метлике, страна ком-
панија која је до тада већ две године пословала на територији 
општине Зрењанин, пошто је 2003. године откупила акције и 
постала већински власник зрењанинске фабрике намештаја 
,,Žarko Zrenjanin”. 2005. године ,,Kolpa”, заједно са општином 
Зрењанин, формира ,,слободну зону” у Зрењанину, трећу у 
Србији. Та компанија уједно је корисник ове зоне и оснивач 
Предузећа за управљање слободном зоном са 90% удела. Како 
је ,,слободна зона” основана на простору који је у њеној своји-
ни, друге компаније свој простор закупљују од ње.

2012. године у ,,слободној зони” у Зрењанину своје пословање 
започиње немачка фирма ,,DAD Draxlmaier Automotive” д.о.о. 
у којој око 3.300 радника производи електричне инсталације 
за различите произвођаче аутомобила. Ова компанија једна је 
од најозлоглашенијих у Србији по високом степену експлоата-
ције и кршења радничких права24 па су многи радници мора-

жалба на одлуку Инспекције, па очекујемо да ћемо у наредном издању ове публика-
ције моћи детаљније представити овај случај.
23 На основу општинских одлука, предузећима у пиротској ,,слободној зони” нуде се 
следеће погодности:

• За изградњу нових објектата инвеститори у зони ослобођени су плаћања: нак-
наде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за таксе и трошко-
ве општинске управе, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, 
прикључака на локалну инфраструктуру воде и канализације, и накнаде за ур-
банистичке услове и сагласности.

• За експлоатацију објеката корисници су на пет година ослобођени плаћања: 
локалних комуналних такси, накнаде за коришћење градског грађевинског 
земљишта, и 50% цена комуналних услуга (изношења смећа итд.).

24 Занимљиво је да се домаћи режисер Борис Малагурски у једној својој ТВ емисији 
позабавио радним условима у јужнокорејској компанији ,,Yura” која послује у Нишу, 
док је потпуно занемарио радне услове у немачкој компанији ,,Draxlmaier” која по-
слује у ,,слободној зони” у Зрењанину, иако су обе компаније истовремено стекле не-
гативан медијски публицитет због лошег поступања према радницима. Да ли то има 
везе са најавом да ће му словеначка компанија ,,Kolpa”, која је оснивач ,,слободне зоне” 
у Зрењанину, финансирати предстојећи филм о Београду, или су можда обе ове чиње-
нице повезане с тим што је његов отац Бранислав Малагурски директор Д.О.О. за 
управљање слободном зоном Зрењанин?
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ли правду да потраже судским путем. Велики број радника је, 
услед тешких радних услова, оболео док су неки стекли трајни 
инвалидитет, одређени број радника је нелегално отпуштен, 
а прековремени рад није адекватно плаћен. Најчешћи здрав-
ствени проблем који узрокује инвалидност јесте прековреме-
ни рад на репетитивним пословима који доводи до повреда 
истегнућа. Радници су отпуштани чак и због одсуства с посла 
изазваног професионалним и другим обољењима.25 

Иако је 2012. године приликом оснивања слободне зоне ,,Сме-
дерево”, у којем је учествовала и белгијска компанија ,,Metech”, 
најављен долазак још пет белгијских компанија,26 до тога није 
дошло. ,,Metech” је пословање у Смедереву започео 2005. го-
дине док још није било никакве слободне зоне, привучен ,,до-
бром климом за улагања и високом стручношћу радника ме-
талске индустрије”.27 Његов генерални директор Едуард Рутен 
међутим изјављује: ,,Оно што је изузетно важно и представља 
део наше стратегије је да производе правимо у Европи, а не 
у Индији и Кини, а једини начин како то можемо да уради-
мо је пословање у слободним зонама, ослобођени додатних 
трошкова који оптерећују производ”.28

Слободну зону ,,Крагујевац” основали су,,Fiat automobili Srbija”, 
заједничко предузеће основано 2008. године од стране ита-
лијанске компаније ,,Fiat Group Automobiles”, која у њему има 
већинско власништво (67%), и републике Србије (33%). Уговор 
о оснивању ове компаније до данас је обавијен тамом и недосту-
пан јавности под изговором пословне тајне. Савет за борбу про-
тив корупције је тај уговор тражио на увид, на основу Закона за 
информације од јавног значаја, али га је држава доставила са 

25 Однос ,,Draxlmaierа” према радницима није ништа бољи ни у суседној Македонији, 
што се може видети у тексту: Марија Башевска, Текстилна индустрија: плакатни 
примјер несигурних облика рада, Билтен – регионални портал, 24. јул 2015.
26 Оснивање слободне зоне – нова радна места, Интернет портал општине Смедере-
во, 25. март 2010.
27 Отворена фабрика ,,Meteh” у Смедереву, Интернет портал Владе Републике Србије, 
14. новембар 2005.
28 Без инвестирања нема развоја, Наше новине, Смедерево, 24. септембар 2014.



21

свим одредбама у потпуности прецртаним црним маркером. С 
обзиром на то да је ,,Fiat” преузео фабрику ,,Zastava automobili” 
постојећи синдикат наставио је са радом у новом власничком 
аранжману. Међутим, све остале компаније које послују у овој 
,,слободној зони” су ,,Fiat”-ови кооперанти, са платама примет-
но нижим од његових и без синдикалног организовања. Уговор 
између Владе Србије и овог италијанског произвођача истиче у 
децембру 2018. па је могућ и његов одлазак уколико се не започ-
не производња новог модела аутомобила.

Регионално ,,утркивање ка дну”
Константна навала у оснивању ,,слободних зона” у читавом 
региону умањује њихов конкурентски потенцијал, па су др-
жаве приморане, ако желе да наставе с политиком привлачења 
страних инвестиција, да корпорацијама нуде све више приви-
легија. Тако се у чл.1 Одлуке о оснивању Д.О.О. за управљање 
слободном зоном Апатин, усвојене од стране општине Апа-
тин, отворено наводи да је циљ друштва ,,обезбеђење посло-
вања привредним субјектима уз ниже трошкове пословања 
како би се унапредила њихова конкурентност на светском тр-
жишту”.

Како се међу државама у региону распламсава надметање у 
привлачењу инвестиција, тако се корпорацијама за пословање 
у слободној зони гарантује све више олакшица, подстицаја и 
привилегија. Уобичајена и свеприсутна метода лобирања за 
прибављање већих корпоративних привилегија састоји се, 
као што је већ речено, у истицању подстицаја које нуде земље 
у суседству и у условљавању доласка или останка компанија 
омогућавањем тих истих подстицаја и корпорацијама које 
инвестирају у Србију. Овом приликом поменућемо само пар 
таквих условљавања. Рецимо, председник Групације слобод-
них зона у Привредној комори Србије Драган Костић, који је 
и директор Слободне зоне Пирот, у децембру 2014. изјавио је 
да ,,треба наставити са развојем концепта слободних зона Ср-
бије, нарочито у виду пореских олакшица које очекујемо да 
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буду уведене у 2015. години, с обзиром да тренутно слобод-
не зоне у Македонији имају боље услове од нас. Имају све нул-
те порезе, а ми имамо порез на добит у слободним зонама од 
15 посто. Скоро је једна компанија из Немачке одлучила да 
своју инвестицију уместо у Србији реализује у Македонији 
баш из тих разлога. Мислим да су Министарство финансија 
и Министарство привреде то увидели тако да очекујем нове 
пореске олакшице и да концепт слободних зона добије прави 
смисао, онако како је то у свету”.29 Затим је у октобру 2015. Ко-
стић предложио ,,да порез на профит у слободним зонама буде 
’нула’” и додао како су у слободним зонама у Македонији ,,сви 
порези државе ’нула’, а држава даје и додатна средства онима 
који желе да улажу у тој земљи”.30 Истог месеца таблоид Курир 
освануо је са паничним насловом: ,,Србијо, једанаест компа-
нија ти побегло у Македонију!”

Исто тако, у већ поменутој Стратегији развоја слободних 
зона предлаже се увођење нових стимулативних мера за њи-
хове кориснике у виду нових пореских олакшица, при чему 
се то оправдава примером Хрватске, у којој је већ донет за-
кон о изменама и допунама Закона о слободним зонама којим 
се предвиђа више пореских олакшица за њихове кориснике.31 

Они који су међу најгласнијима у лобирању за веће подстицаје 
су наравно директори компанија. Тако имамо изјаву директо-
ра белгијског ,,Metecha” у којој се истиче да њихове пословне 
планове ,,ремети одлука Владе Србије од краја прошле године 
да се пореско кредитирање на основу нових инвестиција сведе 
на 0%”. ,,Поређења ради”, додаје белгијски директор, ,,румун-
ска влада враћа 50% уложених средстава за сваку инвестицију 

29 Пироћанац међу седам добитника на свету, Танјуг, 24. децембар 2014.
30 Слободна зона Пирот међу 50 најбољих у свету – Неопходне додатне погодности за 
инвеститоре, Екапија, 20. октобар 2015.
31 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. го-
дине, Влада Републике Србије, 24. март 2011, стр. 11.
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у готовом новцу и тако поспешују инвестирање у своју земљу. 
То у Србији не постоји”.32

Међу поборницима тог ,,ко да више” приступа затичемо нај-
зад и самог српског премијера Александра Вучића, који стра-
ним инвеститорима поручује: ,,Ми не тражимо милостињу, 
већ хоћемо да се такмичимо са свима, да имамо боље услове 
од других, да можете више пара да зарадите и остварите више 
профита”.33 ,,Ако вам неко од околних земаља понуди неке ус-
лове, дођите у Србију где ћете имати бар 10 одсто боље усло-
ве, него на било ком другом месту у окружењу”, такође је пре-
мијер изјавио на српско италијанском пословном форуму у 
Привредној комори Србије.34 Вучић је, другим речима, позвао 
инвеститоре да улажу у Србију нагласивши да у нашој земљи 
компаније могу рачунати на то да је Србија увек спремна да их 
субвенционише ,,10 долара више од земаља у региону”.35 ,,Ако 
добијете предлог од Македоније, Румуније, Хрватске, БиХ, 
знајте да можете увек да добијете 10 долара више од Србије. 
Само дођите у Србију, и добићете”, поручио је Вучић, додајући 
да у том само-ниподаштавању нико не може да нас претекне.36

Ипак, не може се рећи да премијер није свестан проблематич-
ности таквог приступа с обзиром на то да је пар месеци ра-
није, у априлу 2015, приметио да су критике због губитка стра-
них улагача неумесне у случајевима кад им нека конкурентска 
земља обећава астрономску помоћ, какав је случај са Маке-
донијом, где страни инвеститори добијају два и по пута више 
новца него што сама инвестиција вреди. У Србији је то 50 од-
сто вредности у односу на укупну инвестицију, објаснио је 
премијер, позивајући се на законе и уредбе које је донела Вла-

32 Нове инвестиције и запошљавања у фабрици ,,Metech” у Смедереву, Наше новине, 
Смедерево, 30. септембар 2014.
33 Вучић: Србија нуди најбоље услове инвеститорима на Балкану, Танјуг, 24. март 2015.
34 Вучић италијанским инвеститорима: Дођите, дајемо 10 одсто боље услове, Танјуг, 
12. новембар 2015. 
35 Вучић Швајцарима: Дајемо 10 долара више од комшија, само дођите!, Курир, 30. 
октобар 2015.
36 Ibid.
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да Србије.37 ,,Мислимо да је то велика помоћ. Верујем да има-
мо боље услове него Македонија. […] Ми дајемо све од себе, 
а да ли можемо да се тркамо са неким ко ће дати два или три 
пута више новца него што је вредност инвестиције... Ја нисам 
у стању да то урадим и то није добро”, изјавио је том приликом.

Нажалост, сарадња у успостављању и поштовању међународ-
них стандарда у заштити радничких права у предузећима која 
послују у ,,слободним зонама”, као и заједничко одређивање 
горње границе у обезбеђивању привилегија корпорацијама на 
рачун радника, међу политичарима у региону још увек не по-
стоји чак ни као замисао.

,,Слободне зоне” у свету
Процењује се да у свету данас данас постоји између 3 и 5 хиља-
да ,,слободних зона”.38 Почеле су да се појављују након Другог 
светског рата,39 а процват доживљавају осамдесетих година с 
почетком доминације тржишне економије и трговинске либе-
рализације. У периоду 1999–2002. године у њима је било запо-
слено преко 43 милиона радника,40 од којих већина у кинеским 
Специјалним економским зонама, које су почеле да бујају на-
кон кинеског заокрета ка тржишној либерализацији 1979. го-
дине. Друга студија из 2008. године процењује да у слободним 
зонама ради око 68 милиона људи.41 Више од 1.200 ,,слободних 
зона” је у приватном власништву, односно више од 3 хиљаде 
ако рачунамо и зоне са само једном активном компанијом.42 
На Блиском Истоку и у Северној Африци постоји укупно 73 
,,слободне зоне”, а више од трећине њих налази се у Уједиње-
ним Арапским Емиратима.43 Земље Западне Африке у који-

37 Вучић: Инвеститори могу да рачунају на подршку државе, РТС, 22. април 2015.
38 Лота Моберг, Political economy of special economic zones, Универзитет Лунд, Шведска, 
2010, стр. 6.
39 Прва слободна зона је формирана 1959. године на аеродрому Шенон у Ирској.
40 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. го-
дине, Влада Републике Србије, 24. март 2011, стр. 3.
41 Political priority – economic gamble, Економист, 4. април 2015.
42 Special Economic Zones, International Finance Corporation – World Bank.
43 Free zones: Benefi t and costs, OECD Observer, број 275, новембар 2009.
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ма постоји режим ,,слободних зона” нису привукле већи број 
страних директних инвестиција од земаља без тог режима. У 
подсахарској Африци у 33 од 48 земаља заступљен је концепт 
,,слободних зона”, али је број инвестиција занемарљив.

Претеча ,,слободних зона” било је инвестирање мултина-
ционалних компанија у ,,банана републике”, које су давале 
земљиште, јефтину радну снагу и инфраструктуру, за пољо-
привредну производњу намењену извозу. Те плантаже поста-
ле су симбол експлоатације радне снаге сиромашних земаља. 
Према Јесперу Нилсену, међународном саветнику Уједињене 
федерације данских радника, кад је у некима од тих земаља 
уведен мали порез на извоз, дошло је до друштвеног развоја 
уместо до стагнације или погоршања. Према њему, први талас 
синдикалног организовања дао је људско лице страним инве-
стицијама, упркос оштром противљењу корпорација. 

Најчешће примедбе против ,,слободних зона” јесу да је њихова 
администрација правно компликована и конфликтна, да нису 
вредне губитка прихода који омогућавају, да поспешују не-
лојалну конкуренцију и убрзавају снижавање стандарда, да до-
воде до ускраћивања основних радничких права, да не плаћају 
друштвену цену производње и можда представљају здравстве-
ну и еколошку ,,темпирану бомбу” у земљама у развоју. Под-
стицаји који се нуде компанијама подразумевају да оне неће 
платити пуну цену своје производње; нарочито што се тиче 
друштвене и репродуктивне цене радне снаге, заштите здравља 
и природне средине, али и цене одржавања инфраструктуре.44

Није неуобичајено да радници раде од 12 до 14 сати дневно, 
некад и 6 или 7 дана у недељи.45 Оваква нечувена експлоата-
ција уништава здравствено стање и друштвени живот радни-
ка, с обзиром на то да ти додатни радни сати иду на уштрб од-
мора и времена проведеног с породицом. Код радника се брзо 

44 Export Processing Zones or Free Zones – the experience seen from a trade union point of 
view, Јеспер Нилсен, међународни саветник Уједињене федерације данских радника.
45 Ibid.
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развијају професионалне болести и они су због здравствених 
проблема принуђени да ускоро напусте овакве послове.

Неке од метода сузбијања радничког отпора одомаћених у 
,,слободним зонама” широм света јесу стварање неколегијалне 
атмосфере у којој влада неповерење и страх, формирање при-
ватних радничких организација које имитирају синдикате ради 
потписивања колективног споразума у интересу послодаваца 
(дешавало се чак да су председници тих организација менаџе-
ри за људске ресурсе), моментално отпуштање запослених који 
са својим колегама дискутују о оснивању стварног синдиката, 
потписивање уговора на одређено, који је довољно не обнови-
ти да би се отарасило неподобних радника итд.46 Примећено је 
да владе многих земаља одустају од примене сопствених радних 
и еколошких закона кад су по среди стране корпорације. Поред 
тога, постојање посебних предузећа за управљање ,,слободним 
зонама” спречава приступ државних контролних институција 
предузећима која послују у режиму ,,слободне зоне”, док њихо-
ва издвојеност отежава оснивање синдиката у њима будући да 
је спољним организацијама приступ забрањен. 

Треба поменути информације да се у режиму ,,слободне зоне” 
јавља корупција у виду подмићивања администрације, као и 
прање новца кроз лажно фактурисање извоза и преувелича-
вање његове вредности итд.47

Корпоративна ,,правна сигурност”
Све већи број ,,слободних зона” је у приватном власништву, 
што је допринело формирању идеје да су оне саме надлежне 
за успостављање својих правила пословања и радног законо-
давства. Из концепта ,,слободних зона”, које су засноване на 
принципу екстериторијалности – изузећа од мера економске 
политике које су на снази у остатку државе – природно се раз-

46 Ibid.
47 Political priority – economic gamble, Економист, 4. април 2015. и Special economic zones 
– not so special, Економист, 4 април 2015.
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вио и концепт ,,чартер” градова, својеврсне државе у држави, 
која има право да креира сопствене законе, односно да, према 
речима Лоте Моберг са Универзитета Џорџ Мејсон, на ,,закон 
гледа као на услугу коју компаније захтевају”.48

И ван ,,чартер” градова приметна је тенденција да се закон 
прилагођава интересима политичке и економске елите, што 
корпорацијама на међународном нивоу омогућава да послују 
без регулативне контроле и са изузећем од закона, чиме им се 
уједно гарантују неограничени профити. Отуда многе од њих 
имају годишње приходе много веће од бруто домаћег произ-
вода неких богатих земаља. Приватизовањем правних норми 
и институција, како би се ,,подстакле инвестиције”, у интересу 
корпорација доносе се закони на штету природе и радничких 
права, чиме се урушавају владавина права, демократске ин-
ституције и народни суверенитет. 

Интереси корпорација заштићени су глобалним законским 
оквиром заснованим на трговини, инвестиционим правили-
ма и мноштву уредби и споразума који сачињавају глобални 
корпоративни закон. Кад год се јави покушај успостављања 
државног суверенитета над природним ресурсима, трансна-
ционалне корпорације прибегавају позивању на правну си-
гурност.49 Корпорације све чешће траже одштету од држава 
пред међународним арбитражним судовима под оптужбом 
да је одређеним законским изменама нанета штета њиховом 
пословању и ускраћено им право на остваривање профита. 
Промена државне политике ограничена је њиховим инсисти-
рањем на правној сигурности и споразумима потписаним са 
претходним владама. Међутим, ти споразуми врло често на-
рушавају људска права и националну сувереност па је сасвим 
легитимно да одређена политичка струја дође на власт са про-
грамом за њихово укидање, чиме би концепт правне сигурно-

48 Ibid..
49 Хуан Хернандез Зубизарета, Th e new global corporate law; из: State of Power – An annual 
anthology on global power and resistance, Транснационални институт, Амстердам, 2015, 
стр. 7. 
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сти проширила и на људска, а не само корпоративна права. 
Оваква ситуација налаже нужно ограничавање моћи транс-
националних корпорација и стављање права већине друштва 
изнад права власника крупног капитала.

Корпоративни империјализам
У развојним стратегијама екстерно оријентисаним ка стра-
ним инвестицијама значајну улогу игра домаћа компрадор-
ска елита, сачињена и од политичара и од привредника, која 
је зависна од транснационалног капитала, чије интересе за-
ступа. Управо та повезаност са транснационалним капиталом 
јој и даје могућност обликовања државне политике и страте-
гије. Богатство и доминација на тржишту омогућавају кор-
порацијама да управљају привредном политиком у сопстве-
ном интересу. Основна одлика ,,слободних зона” јесте висок 
степен експлоатације, како израбљивање радне снаге тако и 
искоришћавање велике стопе незапослености и општег си-
ромаштва у „земљама у развоју” попут Србије. Корпорације 
повећавају профит снижавајући цену пословања измештањем 
производње у сиромашне и неразвијене земље у којима много 
јефтиније долазе до радне снаге и у којима су законски окви-
ри лабавији. Висока стопа незапослености приморава радни-
ке да своје ухлебљење траже у таквим израбљивачким радио-
ницама како би себи обезбедили бар минимална средства за 
егзистенцију. Толерисање корпоративног повећавања профи-
та по сваку цену за собом повлачи неодговоран однос према 
радничким правима али и према природној средини. Пози-
тивне стране ,,слободних зона” преувеличавају се од стране 
власти за коју радничка права нису битан приоритет и која 
борбу против незапослености заснива на краткорочним ин-
вестицијама. Цена коју друштво плаћа за долазак компанија 
које послују у режиму слободне зоне већа је него корист од 
радних места која оне обезбеђују. Како би привукла инвести-
ције држава се одриче прихода често и у случајевима када би 
до инвестирања дошло без икаквих додатних повластица. С 
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друге стране, надметање у привлачењу инвеститора међу раз-
личитим државама доводи до све већег снижавања стандар-
да у заштити радничких права и очувању природне средине. 
Овом студијом хтели смо да прикажемо део слике корпора-
тивног пословања у Србији, и указали која би још истражи-
вања ту слику могла да допуне, док ћемо у наредним издањи-
ма ове књиге ажурирати приказане информације и укључити 
нове до којих будемо дошли. Такође, надамо се да ћемо на овај 
начин дати одређени допринос настанку нужно потребног ан-
тиколонијалног покрета на овим просторима.

Мапа 1. ,,Слободне зоне” у Србији
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Табела 1. Укупан број и година оснивања 
,,слободних зона” у Србији

Година Место Укупно

1998. Пирот и Суботица. 2

2005. Зрењанин, Пирот и Суботица. 3

2009. Крагујевац, Нови Сад, 
Зрењанин, Пирот и Суботица. 5

2010.
Шабац, Ужице, Крагујевац, 
Нови Сад, Зрењанин, 
Пирот и Суботица.

7

2012.
Смедерево, Крушевац, Шабац, 
Ужице, Крагујевац, Нови Сад, 
Зрењанин, Пирот и Суботица.

9

2013.
Свилајнац, Ниш, Смедерево, 
Крушевац, Шабац, Ужице, 
Крагујевац, Нови Сад, Зрењанин, 
Пирот и Суботица.

11

2014.

Апатин, Свилајнац, Ниш, 
Смедерево, Крушевац, 
Шабац, Ужице, Крагујевац, 
Нови Сад, Зрењанин, Пирот 
и Суботица.

12

2015.

Прибој, Врање, Апатин, 
Свилајнац, Ниш, Смедерево, 
Крушевац, Шабац, Ужице, 
Крагујевац, Нови Сад, 
Зрењанин, Пирот и Суботица.

14
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Табела 2. Укупан број предузећа корисника 
,,слободне зоне”

Укупан број предузећа корисника ,,слободне зоне”

Број за-
после-

них

Повећање 
броја за-
послених 
(у односу 
на прет-
ходну го-

дину)

Домаћих Страних Укупно

Услуж-
них

Произ-
водних

Услуж-
них

Произ-
водних

Услуж-
них

Произ-
водних

2010.
106 105 211

7.853 +59,78%50

__ __ __ __ 192 19

2011.
94 67 161

7.929 +1%
__ __ __ __ 134 27

2012.
89 84 173

14.579 +83,87%51

__ __ __ __ 145 28

2013.
126 100 226

18.313 +25,61%
__ __ __ __ 182 44

2014.
164 98 262

19.255 +5,14%
148 16 67 31 215 47

50  Ово повећање броја запослених резултат је почетка рада ,,ФАС слободна зона” из 
Крагујевца и Слободне зоне ,,Ужице” које су запошљавале 2.900 радника. 
51 Ово повећање броја запослених резултат је повећања броја запослених у Слободној 
зони ,,Зрењанин’’ (додатних 2.058 радника), у ,,ФАС слободној зони’’ из Крагујевца (до-
датних 2.317 радника), у Слободној зони ,,Суботица’’ (додатних 507 радника), у Слобод-
ној зони ,,Нови Сад’’ (додатних 24 радника), у Слободној зони ,,Шабац’’ (додатних 49 
радника), у Слободној зони ,,Ужице’’ (додатних 137 радника), док је у Слободној зони 
,,Пирот’’ број запослених смањен за 214 радника, односно за 5,20%. 
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Табела 3. Производне компаније у ,,слободним зонама” 
(до 2014. године)

Слободна зона ,,Пирот”
• -,,TIGAR TYRES” d.o.o. – производња аутомобилских гума. У 

власништву ,,Michelin Finance (Pays Bas) B.V.” из Холандије.

• -,,TIGAR” A.D. – оснивач Предузећа за управљање слобод-
ном зоном у Пироту у којем има већинско власништво.

• -,,TIGAR OBUĆA” d.o.o. – производња обуће од гуме. У влас-
ништву ,,Tigar” A.D из Пирота.

• -,,TIGAR TEHNIČKA GUMA” – производња производа од 
гуме. У власништву ,,TIGAR” A.D из Пирота.

• -,,TIGAR zaštitna radionica”.

• -,,TERI ENGINEERING” d.o.o. из Београда – решења на бази 
кључ у руке.

• -,,BEST TOBACCO” d.o.o. – производња празних филтер ци-
гарета. Фабрика у власништву бугарског држављанина.

• -,,D COMPANY” из Бабушнице – фабрика алата за гумарску 
индустрију.

• -,,MOTUS PLUS” d.o.o. из Београда. 

• -,,NOVADIS” d.o.o. – производња спортске опреме. У влас-
ништву француског држављанина.

• -,,ZELENI PUT - PRO” d.o.o. – производња еколошких про-
извода за чишћење у домаћинству и природну козметику. У 
власништву српског држављанина.

• -,,SERBPAKIDŽING” d.o.o. из Бугарске – производња кеса, 
врећа и џакова. Закупљују погон Трикотаже ,,Prvog maja” из 
Пирота. 
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• -,,SARLAH” d.o.o. – у власништву конзорцијума радника. 
Предузеће за производњу алатних машина.  

• -,,PIROTEX TRIKO” d.o.o. – у власништву републике Србије. 
Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошља-
вање особа са инвалидитетом.

Слободна зона ,,Суботица”
• -,,SIEMENS LOHER ELEKTRO” d.o.o. – производња ветроге-

нератора. У власништву ,,SIEMENS” AG из Аустрије.

• -,,DUNKERMOTOREN” d.o.o. – производња мотора за по-
кретне ролетне. У власништву ,,Dunkermotoren” GmbH из 
Немачке. 

• -,,NORMA GRUPA JUGOISTOČNA EVROPA” – производња 
за индустријску намену и дистрибуцију. У власништву 
,,NORMA GROUP HOLDING” Gmbh из Немачке.

• -„CONTITECH FLUID SERBIA” d.o.o. – производња ком-
поненти за аутомобилску индустрију. У власништву 
,,CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT” из Мађарске.

• -„SWAROVSKI SUBOTICA” d.o.o. – производња накита. У 
власништву ,,SWAROVSKI INTERNATIONAL HOLDING” 
AG из Швајцарске.

Слободна зона ,,Нови Сад”
• -,,BELARUS-AGROPANONKA” d.o.o. – склапање и скла-

диштење трактора. У власништву ,,Minskog traktorskog 
zavoda (MTZ)” из Белорусије (51%) и ,,Agropanonka MTZ 
Finke” d.o.o. из Новог Сада (49%).

• ,,NIS Gasprom Njeft ” – део комплекса ,,Rafi nerije naft e Novi 
Sad”. У већинском власништву ,,Gasprom Njeft ” из Русије.

• -,,CONQUEST SRB” d.o.o. – производња комуналне опреме, 
производња опреме за уређење и одржавање зелених повр-
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шина, опреме за летње и зимско одржавање путева, урбане 
мобилијаре и опрему за дечја игралишта. Део француске гру-
пације ,,Conquest”.

• -,,FROBAS” d.o.o. – пројектовање, развој и производња елек-
тронских уређаја. У власништву немачке фирме ,,FROBAS” 
GmbH.

Слободна зона ,,Зрењанин”
• -,,KOLPA” d.o.o. – производња туш кабина, када и хидрома-

сажних уређаја. Оснивач Предузећа за управљање слобод-
ном зоном у Зрењанину са 90% оснивачког капитала. У влас-
ништву словеначке фирме ,,Kolpa holding” d.o.o. из Метлике.

• -,,LK Armatur” d.o.o. – производња челичних цеви. У влас-
ништву ,,LK Armatur Aktiebolag” из Шведске.

• -,,DAD DRAXLMAIER Automotive” d.o.o. – производња дело-
ва за аутоиндустрију. У власништву ,,Lisa Draxlmaier” Gmbh 
из Немачке.

• -,,Dat DRAEXLMAIER Automotivetechnik” GmbH – одељење 
немачке компаније у Зрењанину.

Слободна зона ,,Шабац”
• -,,SBE SERBIA” d.o.o. – производња делова за аутоиндустрију. 

У власништву италијанске ,,Vescovini group”.

,,ФАС слободна зона Крагујевац” 
• -,,FIAT AUTOMOBILI SRBIJA” d.o.o. – производња аутомоби-

ла. У власништву ,,FIAT Group Automobiles” из Италије (67%) и 
Републике Србије (33%). Услед спајања ,,FIAT-a” и ,,Chryslera”, 
grupa sada nosi naziv ,,FIAT Chrysler Automobiles (FCA)”, па је 
2015. године и ,,Fiat Automobili Srbija” d.o.o. променио име у 
,,FCA Srbija” d.o.o. Оснивач је Предузећа. за управљање сло-
бодном зоном у Крагујевцу са 100% оснивачког капитала
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• -,,MAGNETI MARELLI” d.o.o. У власништву ,,Magneti Marelli” 
s.p.a. из Италије.

• -,,MAGNETI MARELLI AUTOMOTIVE” d.o.o. У власништву 
,,Magneti Marelli” s.p.a. из Италије.

• -,,SIGIT” d.o.o. У власништву ,,S.I.G.I.T.-Societa’ Italiana 
gomma industriale Torino” s.p.a. из Италије (51%) i ,,Simest” 
s.p.a. из Италије (49%).

• -,,JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE” d.o.o. У влас-
ништву ,,Johnson controls investments (UK) Limited” из Вели-
ке Британије. 

• -,,JCMM AUTOMOTIVE” d.o.o. У власништву ,,Johnson 
controls automotive” s.r.l. из Италије (50%) и ,,Plastic 
components and modules automotive” s.p.a. из Италије (50%).

• -,,PMC AUTOMOTIVE” d.o.o. У власништву ,,PMC automotive” 
s.p.a. из Италије i ,,Simest” s.p.a. из Италије (16,98%).

Слободна зона ,,Ужице”
• -,,VALJAONICA BAKRA SEVOJNO” a.d. – производња ба-

кра и легура од бакра. У већинском власништву ,,East point 
metals” ltd са Кипра, која је део ,,East Point Holdings”, чији су 
власници инвестициони фондови ,,RC2” са Кипра i ,,Darby” 
из Сједињених Америчких Држава. Оснивач Предузећа за 
управљање слободном зоном у Ужицу са 33% оснивачког ка-
питала.

• -,,IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA A.D. 
SEVOJNO” a.d. У већинском власништву словеначке фирме 
,,Impol” d.d. из Словенске Бистрице. Оснивач Предузећа за 
управљање слободном зоном у Ужицу са 33% оснивачког ка-
питала.

• -,,IMPOL SEVAL TEHNIKA” d.o.o. У власништву ,,Impol Seval 
Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno” a.d. 
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• -,,ATLAS” d.o.o. – производња намештаја. У власништву до-
маћих лица.

• -,,COPPER COM” d.o.o. – трговина и производња бакра. У 
власништву домаћег лица.

• -,,MONTAJN” d.o.o. – у власништву домаћег лица.

Слободна зона ,,Смедерево”
• -,,METECH” d.o.o. – производи од лима. У власништву 

,,Metechco” из Белгије. Оснивач Предузећа за управљање сло-
бодном зоном у Смедереву са 30% оснивачког капитала.

• -„PKC WIRING SYSTEMS” d.o.o. – производња кабловских 
сетова за комерцијална возила. У власништву ,,PKC wiring 
systems oy” из Финске. 

• -„UNITEH” d.o.o. – производња компресора и опреме. У влас-
ништву ,,Uni comp.trade” d.o.o. из Смедерева, чији је власник 
домаће лице.

• -„MS-TECNOLOGIE” d.o.o. У власништву домаћег лица.

Слободна зона ,,Крушевац”
• -,,TRAYAL KORPORACIJA” a.d. – производња гумарских и 

хемијских производа. 

Слободна зона ,,Свилајнац”
• -,,PANASONIC LIGHTING DEVICES SERBIA” d.o.o. – про-

изводња електронских компоненти за расветна тела и LED 
расвете. У власништву ,,Panasonic Lighting Europe” Gmbh из 
Немачке.
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Табела 4. Датум оснивања и почетак рада ,,слободне 
зоне”

,,Слободна 
зона”

Датум оснивања ,,сло-
бодне зоне” Почетак рада ,,слободне зоне”

Пирот 8. августа 1996. 1. априла 1998.

Суботица 2. јула 1996. 22. децембра 1998.

Зрењанин 21. јула 2005. 19. септембра 2005.

Нови Сад 25. октобра 2007. 21. марта 2008/23. децембра 2009.52

Крагујевац 5. новембра 2009. 18. децембра 2009.

Шабац 24. децембра 2009. 25. фебруара 2010./22. децембра 2011.53

Ужице 24. јуна 2010. 28. септембра 2010.

Смедерево 20. априла 2012. 23. јула 2012.

Крушевац 30. маја 2012. 28. новембра 2012.

Свилајнац 22. марта 2012. 21. марта 2014.

Ниш 23. децембар 2011.
Угашена 18. маја 2014. одлуком Владе Србије, с об-

зиром на то да није почела с радом у року од две 
године од добијања решења за почетак рада.

Апатин 14. јануара 2014. 27. маја 2014.

Врање 20. јануара 2014. 1. септембра 2014.

Прибој 23. март 2015. 15. октобар 2015.

52 Добијено је привремено (21. марта 2008.) а затим и трајно решење за почетак рада 
(23. децембар 2009).
53 Добијено је привремено (25. фебруар 2010.) а затим и трајно решење за почетак 
рада (22. децембар 2011).
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Табела 5. Оснивачи привредних друштава за 
управљање слободном зоном и удео у оснивачком 

капиталу

,,Слободна зона” Оснивачи Привредног друштва за управљање слободном 
зоном и удео у оснивачком капиталу Оснивачки капитал

Пирот

,,Tigar” AD из Пирота – 918.017,54 евра

HK ,,Progres” из Пирота – 30.568,74 евра

Општина Пирот – 166.217,54 евра

,,Eksplozivi Rudex” из Пирота – 67.346,76 евра

,,Unimetal” из Пирота - 53.017,66 евра

1.235.168,24 евра

Суботица Скупштина града Суботице – 42,84%

,,ATB Sever” из Суботице – 42,84%

,,Javna skladišta” AD из Суботице - 1,79%

,,Bratstvo” AD из Суботице – 1,79%

,,Zorka-Klotild 1904” из Суботице – 1,79%

,,Magnotron” d.o.o. из Суботице – 1,79%

,,Agroseme-Panonija” из Суботице – 1,79%

,,Pan-trade” d.o.o. из Суботице - 1,79%

,,Yucom” AD из Доњег Таванкута - 1,79%

,,D.O.O. za upravljanje slobodnom zonom Subotica” -  1,79%

25.290,26 евра

Зрењанин ,,Kolpa” d.o.o. из Словеније – 90%

Град Зрењанин – 10%

1.000 евра
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Нови Сад ,,Javno skladište slobodna carinska zona Novi Sad” AD, Нови 
Сад – 25%

,,Petar Drapšin” AD – у реструктуирању из Новог Сада – 
25%

,,Asco Vidak” d.o.o. у стечају из Футога – 25%

,,Metals-komerc” d.o.o. из Новог Сада – 25%

6.000 евра

Крагујевац ,,FIAT Automobili Srbija” d.o.o. Kragujevac 500 евра

Шабац Град Шабац 500 евра

Ужице Град Ужице – 33,33%

,,Valjaonica Bakra Sevojno”, у власништву конзорцијума са 
Кипра - 33,33%

,,Impol Seval Valjaonica Aluminijuma” из Словеније - 33,33%

3.000 евра

Смедерево Град Смедерево – 30%

,,Metech” d.o.o. из Белгије – 30%

,,Tomi trade” d.o.o. из Смедерева – 10%

,,Mitrašinović” d.o.o. из Смедерева – 10%

,,Inter-Mehanika” d.o.o. из Смедерева – 10%

,,Naft a” AD из Београда – 10%

25.000 евра

Крушевац Град Крушевац – 40%

,,HI Župa u restrukturiranju” AD из Крушевца – 30%

,,Trayal korporacija” AD из Крушевца – 30%

50.000 динара

Свилајнац Општина Свилајнац 500 евра
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Ниш

Апатин Општина Апатин – 100%

Почетком марта 2015. године долази до промене власнич-
ког капитала:

Општина Апатин – 70%

Општина Оџаци – 25%

,,Standard Gas” d.o.o. из Новог Сада – 5%

100.000 динара

142.857 динара

Врање Град Врање 10.000 динара

Прибој Скупштина Општине Прибој – 100% 100.000 динара

Tabela 6. Опште погодности које Република Србија 
пружа страним инвеститорима

- Локација на коридору 10, који спаја Европу са Бли-
ским и Средњим Истоком;

- Споразум о слободној трговини са земљама југо-
источне Европе - ЦЕФТА, са тржиштем од 60 мили-
она становника;

- Споразум о слободној трговини са земљама ЕФТА,
- Споразуми о слободној трговини са Белорусијом и 

Казахстаном;
- Споразум о слободној трговини са Турском;
- Споразум о слободној трговини са Руском Федера-

цијом;
- Незапослена, образована и јефтина радна снага; 
- Поједностављени прописи о спољној трговини и 

страним улагањима;
- Скраћена процедура за оснивање предузећа - 15 дана. 

1. Ниске пореске стопе, и то: 
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- ПДВ - 18% (у слободним зонама - 0%);
- порез на имовину - 0,4%;
- порез на капиталну добит - 20%;
- порез на добит предузећа - 10%;
- порез на зараде - 12%. 

2. Специјалне пореске олакшице:

- За инвестиције преко 7,5 милиона УСД и 100 додатно за-
послених радника не плаћа се порез на добит у периоду 
од 10 година;

- Кредити намењени инвестирању, максимум на 10 година 
и уз 20% пореских умањења;

- Пореске погодности за новозапослене раднике;
- Кредит у висини 40% од инвестиционе вредности за ин-

вестиције у основна средства;
- Ослобођење од плаћања пореза на добит у периоду од 

пет година за приходе од концесија;
- Ослобођење од плаћања пореза на добит инвеститора 

који улажу у професионално оспособљавање, професио-
налну рехабилитацију и  запошљавање инвалида;

- Кредити на две године за неразвијена подручја; 
- Неповратна средства из фондова за развој пољопривре-

де, екологије, заштите животне средине, за научна истра-
живања итд.

3. Финансијски подстицаји

Република Србија пружа финансијску помоћ потенцијалним 
инвеститорима. На основу Уредбе о условима и начину при-
влачења директних инвестиција („Службени гласник РС“, бр. 
34/10 и 41/10), средства за привлачење директних инвести-
ција обезбеђују се у буџету Републике Србије. Средства се 
могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у 



42

производном сектору и сектору услуга које могу бити пред-
мет међународне трговине и за финансирање инвестиционих 
пројеката из области пољопривреде, угоститељства и тргови-
не.
Укупна средства која могу бити додељена одређују се према 
новим радним местима у периоду од три године, и то за инве-
стиције у производном сектору:

- од 4.000 до 10.000 евра у девастирана подручја и под-
ручја од посебног интереса,

- од 5.000 до 10.000 евра у аутомобилску, електронску 
или индустрију информационих и телекомуникаци-
оних технологија и у подручја од посебног интереса,

- од 2.000 до 5.000 евра у остала подручја Републике 
Србије.

За инвестиције у сектору услуга које јесу или могу бити пред-
мет међународне трговине од 2.000 до 10.000 евра по новом 
радном месту отвореном у периоду од три године.

4. Погодности пословања по Закону о слободним зонама:

- Увоз робе и услуга у слободну зону и извоз робе и услуга 
из слободне зоне су слободни;

- На увезени репроматеријал за робу намењену извозу не 
плаћа се царина, ПДВ и друге увозне дажбине;

- На увезену опрему, машине и грађевински материјал не 
плаћа се царина, ПДВ и друге увозне дажбине;

- Права корисника слободне зоне установљена Законом о 
слободним зонама не могу бити умањена другим прописом;

- Увоз у слободну зону свих врста роба ослобођен је 
плаћања царине. Роба из слободне зоне може се пласи-
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рати на домаће тржише уз плаћање царине и царинских 
дажбина. Ако је роба која улази на царинско подручје Ре-
публике Србије произведена у слободној зони или под-
вргнута манипулацији уз учешће домаће компоненте, 
царина се плаћа по прописаној стопи само на инострану 
компоненту у тој роби;

- Увоз у слободну зону и извоз из ње  су слободни, тј. не 
примењују се квоте, увозне или извозне дозволе или дру-
га ограничења спољнотрговинског промета;

- Роба се из слободне зоне може привремено изнети на 
остали део домаће територије или унети у слободну зону 
са осталог дела домаће територије ради оплемењивања 
(прераде, дораде, обраде, уградње, оправке, контроле 
квалитета, маркетиншке презентације итд.), што пружа 
велике могућности повезивања са домаћом привредом;

- Слободан трансфер добити остварене обављањем делат-
ности у слободној зони;

- Корисници слободне зоне могу узимати у закуп, купова-
ти или сами градити производне, складишне или послов-
не објекте;

- Коришћење услуга логистичког центра;

- Ефикасна администрација у слободној зони (one stop 
shop).

5. Могуће стимулативне мере локалне самоуправе (пример 
Слободне зоне „Пирот”):

А. За изградњу у границама слободне зоне корисници су ос-
лобођени од плаћања:

- накнаде за уређење градског грађевинског земљшта;
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- накнаде за таксе и трошкове општинске управе и изда-
вање документације (комуналне таксе, урбанистичка до-
звола, сагласност, одобрење за градњу,  итд.);

- накнаде за издавање услова за прикључење на инфра-
структурне мреже;

- накнада за издавање сагласности за прикључење на ин-
фраструктурне мреже;

- накнада за прикључење на инфраструктурне мреже.

Б. При експлоатацији објеката у границама слободне зоне ко-
рисници су ослобођени од плаћања за период од 10 година 
од периода издавања употребне дозволе за изграђени објекат:

- локалних комуналних такси;
- накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта;
- накнада за комуналне услуге.

В. Посебне погодности за повећање запослености у слобод-
ној зони кроз одобравање средстава субвенције по основу 
броја новозапослених код корисника слободне зоне.

Табела 7. Додатне подстицајне мере предложене Страте-
гијом развоја слободних зона у Републици Србији 

за период од 2011. до 2016. године

- Са локалним самоуправама радити на увођењу осло-
бођења од локалних такси и пореза (пакет олакшица 
и пореских ослобађања локалних самоуправа);

- Ослобођење од плаћања ПДВ за потрошњу електрич-
не енергије, воде, гаса, као и осталих комуналних ус-
луга за производњу у режиму слободне зоне намење-
не извозу;

- У буџету Републике Србије планирати средства која 
би се преко Управе за слободне зоне пласирала за 
пројекте, израду студија, инфраструктурно опре-
мање земљишта за потребе слободних зона;

- Са надлежним министарством радити на испитивању 
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могућности измена системских закона којима се дају 
додатни фискални подстицаји за кориснике слободне 
зоне који се баве  производном делатношћу.

- Обезбедити  погодности за пословање корисника 
слободних зона на локалном, регионалном и држав-
ном нивоу, и то:
- финансијске - директно обезбеђене од државе, као 

што су подстицајни кредити или инвестициона ос-
лобађања,

- фискалне - ослобођење од пореских оптерећења за 
директне стране инвестиције, увозних царина, по-
реза на капиталну добит итд; приликом предлагања 
измена закона из области пореског система пред-
видети пореске олакшице за кориснике слободних 
зона, и то: умањење постојећих стопа пореза на до-
бит, пореза на имовину и пореза на доходак грађа-
на,

- индиректне - обезбеђење земљишта и инфраструк-
туре по ценама повољнијим од тржишних;

- Размотрити могућност измене систематских закона 
којима се дају додатни фискални подстицаји за кори-
снике слободне зоне који се баве производном делат-
ношћу.

- Препоручити органима локалне самоуправе у смислу 
давања подстицајних мера за развој слободних зона 
и индустријских паркова (ослобођење од плаћања 
општинских накнада приликом изградње и експлоа-
тације објеката у слободној зони);
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Графикон 1. Број ,,слободних зона” у свету
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Поговори
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Парадоксалност 
„слободних зона”

њига „Корпоративни империјализам” Милен-
ка Срећковића поставља бројна питања веома 
важна за наше друштво и државу, бавећи се про-
блемом о коме се у домаћој јавности и у академ-
ским круговима, нажалост, веома мало говори-

ло или се говорило на веома једностран начин. Сам концепт 
„слободних зона” може при површном разматрању деловати 
логично и оправдано – то су одређена подручја у којима држа-
ва смањује или укида опорезивање и другу законску регула-
тиву, чиме се привлаче стране и домаће инвестиције, развија 
привреда и отварају нова радна места. Међутим, ако се само 
мало загребе испод површине ове реторике врло лако се уоча-
ва комплексност и парадоксалност „слободних зона”. Много 
је питања која се могу поставити и која би могла довести у пи-
тање оправданост постојања оваквих зона. Зашто се прилив 
инвестиција беспоговорно поставља као најважнији циљ, сам 
по себи битан, и зашто се не узима у обзир стварни значај који 
те инвестиције имају за државу и за становништво? Да ли до-
лазак страних компанија аутоматски представља позитивну 
ствар, и које су користи које држава добија ако се одриче по-
реза? Да ли је отварање радних места по сваку цену неопход-
но или би више пажње требало обратити на квалитет њихових 
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радних услова? Да ли је оправдано отварање „слободних зона” 
ако њихово пословање није „транспарентно”, ако није контро-
лисано од стране одговарајућих државних органа и ако се до-
принос домаћој привреди оних компанија које послују у њима 
не може директно и прецизно одредити? Да ли постоји оправ-
дана сумња да су узроци формирања оваквих зона корупција 
државне власти или међународни притисци? 

Транзициона реторика која је на снази последњих 15 година 
довољно је арогантна да уопште не осећа потребу да правда 
одређене поступке пред домаћом јавношћу. Тако се и „слобод-
не зоне” представљају као велика шанса за домаћу привреду, 
а потпуно се пренебрегава чињеница да отварање пар хиља-
да слабо плаћених, несигурних радних места, без пуних бе-
нефиција, знатно више иде у корист корпорацијама којима се 
омогућава да послују у изузетно привилегованим условима, 
него што представља икакво дугорочно и адекватно решење 
проблема огромне незапослености. Незапосленост у Србији 
велики је друштвени структурни проблем, па иако је већина 
незапослених срећна ако уопште може наћи ма какав посао, 
задатак државе не би требало да буде тражење привремених 
солуција и једнократно „крпљење” рупа, већ изналажење ду-
горочних системских решења која могу гарантовати стабилна 
и квалитетна радна места, као и прописивање одговарајућих 
стандарда у заштити права радника, социјално угрожених и 
свих осталих, на државном нивоу. У реалности се, нажалост, 
процеси одвијају у потпуно супротном смеру.

„Слободне зоне” представљају само један од проблема које су 
транзиција и усвајање неолибералне парадигме донели са со-
бом. Приватизација која је започела у привреди, и која се по-
лако али сигурно шири на све секторе друштвеног живота 
(образовање, здравство, културу), у „слободним зонама” до-
стиже извесну врсту симболичног врхунца. Показује се да се 
приватизовати могу не само компаније и простори који су ра-
није били јавни или друштвени, већ и сам државни сувере-
нитет. Одрицањем од неких својих ингеренција, држава се у 
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ствари одриче и сопственог суверенитета и пристаје на јед-
ну врсту практичног самоубиства (макар на само једном делу 
своје територије). „Слободне зоне” се тако могу посматрати 
као крајња инстанца процеса либерализације, као минијатур-
не антиутопије у којима је спроведена потпуна дерегулација, 
где је доминација капитала најзад завршила у крајњој детери-
торијализацији, потпуној инструментализацији свих закон-
ских регулатива и ситуацији у којој су радници и грађани пре-
пуштени сами себи у својој борби за голи опстанак. 

Ова књига требало би да укаже на неке од проблема везаних 
за карактер и оправданост „слободних зона”, а публикације 
које ће се на њу надовезати отвориће сигурно и много опсеж-
нија питања која се тичу транзиције, растућег обесправљења 
радника, укидања различитих облика социјалне заштите, по-
већања сиромаштва, незапослености и неједнакости. Покре-
тање дискусије о овим проблемима први је корак у процесу 
ширења свести и отварања дијалога који би требало да укљу-
чи различите друштвене слојеве, групе и појединце који су 
спремни да се укључе у борбу за корениту реформу друштва и 
радикално преиспитивање постојећег поретка.  

Саша Перић
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Слобода иза ограде

њига убојитог наслова, „Корпоративни импе-
ријализам”, и исто тако убојитог поднаслова, 
„Зоне експлоатације у Србији”, већ самом тема-
тиком –  а то су такозване „слободне зоне” – за-
дире у чвориште транзиционих проблема. Сам 

назив „слободне зоне” намеће питање од чега су тачно те зоне 
слободне и на који начин; затим, не мање важно, зашто се у 
меркантилној, пословној сфери тако често користи реч „сло-
бода”; и најзад, кад оне већ постоје у толиком броју – зашто се 
о њима тако мало зна?

На прво питање уопште нема сумње да ће читалац добити од-
говор већ у књизи која је пред њим – као што ће о могућим 
разлозима другог стећи прилично јасну представу и без екс-
плицитног залажења у детаље и њихове импликације, које би 
могле бити предмет неке посебне студије. Али оно последње – 
зашто се о слободним зонама тако мало зна – остаје под велом 
тајне, и то, такорећи, двоструке: као скривање скривања, про-
блем толико изван видокруга јавности да ова није свесна ни 
како би га, и зашто, формулисала. А читава ствар је, заправо, 
само други начин да се постави питање: Која је суштина тран-
зиције и каква је улога медија у том процесу? Јер, скривање у 
овом случају не значи то да слободне зоне нису озбиљно и де-
таљно обрађене на некој конференцији, врло могуће и на више 
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њих, да извесни радови нису објављени у стручним часописи-
ма за друштвену теорију, или зборницима са већ поменутих 
конференција. Али, у масовним медијима тешко да ћемо наћи 
иједан довољно озбиљан и јасно срочен чланак који би објас-
нио широј читалачкој публици, тј. јавности, о чему се ту ради 
и шта тачно значи имати „слободну зону” у својој средини – а 
понајмање оно главно: да ли постајемо слободнији са већим 
бројем тих „слободних” зона?

Наиме, јасно је да су, историјски гледано, „слободне зоне” фе-
номен новијег датума. Оне спадају у један од проналазака мо-
дерног капитализма, чија је основна тежња да права већине 
„обичних” људи – практично свих који нису у поседу неког 
значајнијег капитала, односно средстава за производњу – 
смањи на минимум. Њихова је сврха да, уз остале провере-
не, традиционалне методе, помогну власницима капитала да 
максимизују свој профит без већих обавеза према онима који 
им тај профит зарађују. Под милозвучним именима „либера-
лизације”, олакшавања, флексибилизације и тако даље, оди-
грава се стара драма неправде, експлоатације и друштвене 
кризе, само на мало измењеној, строго парцелисаној позор-
ници, и уз још перфиднија дошаптавања иза кулиса. Највећа 
је мистерија како им све то тако беспрекорно полази за руком, 
и функционише крај све своје унутрашње дисфункционално-
сти, а да не уроди никаквим озбиљнијим покушајем отпора и 
борбе? Да не долази до застоја чак ни кад се зупчаници тела, 
ушрафљени у тај хибрид људи и машина, пренапрегну и сабију 
до тачке пуцања? Наравно, кључ за овај одговор је у организа-
цији, то јест, различитом степену организованости експлоа-
татора и експлоатисаних. Укратко, ови први, експлоататори, 
имају бољу организацију, која подразумева тоталну контро-
лу над читавим државно-идеолошким апаратом, а ови други, 
ми, већина друштва, запослени, незапослени, пензионисани и 
све више оних без јасног статуса, немамо ништа од тога. Пре-
остаје нам само батргање унутар све ужег простора, грцање 
у дуговима или безнадежној немаштини, и пабирчење мрви-
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ца од унедоглед растућих профита, зарад ничег другог до го-
лог опстанка. 

Зато је за све нас од горуће важности да се транзициони про-
цеси анализирају на довољно озбиљном и разумљивом нивоу. 
Да би они други, сви ми, имали представу о томе шта им се 
дешава, свест о томе шта утиче на наш свакодневни живот, 
како га и у којој мери одређује, и колико дуго. Јер, неке од не-
олибералних мера спровођених широм света понекад најпре 
показују позитивне макроекономске резултате – или бар под-
ложне да се као такви сервирају. А након почетног статистич-
ког скока, у највећем, ако не и сто-постотном броју случајева, 
следи сурово трежњење и суочење са истином, коју ни најпри-
страснија и најједностранија истраживања не могу улепша-
ти или заобићи: што више тих мера, то више сиромаштва, то 
више неправде. 

У студији коју имамо пред собом задире се иза пропаганд-
не фасаде освештане медијима владајуће класе, и „слободне 
зоне” сагледавају из перспективе из које гласноговорници си-
стема по сваку цену избегавају да нам их прикажу. Излажу нам 
се, другим речима, конкретни подаци о ефектима те слободе, 
која је, како закон прописује, јасно ограђена жицом или не-
ким другим чврстим материјалом. Поменути лобисти и спин 
мајстори као основни мотив за стварање ових зона неуморно 
истичу покретање привреде и смањење незапослености – што 
нас, по логици ствари, мора натерати да се запитамо: зашто се 
онда отписују већ постојећи привредни капацитети и затва-
рају радна места, да би се потом, најчешће из буџета, издавала 
много већа средства страним компанијама, које ће запослити 
много мањи број радника? При чему се, често, те фирме суб-
венционишу средствима по сваком запосленом, а да ти запо-
слени заправо никада не виде, нити имају икакве користи од 
тих средстава, која менаџмент и власници једноставно при-
свајају. Овај модел није ограничен само на „слободне зоне”, 
већ се примењује на већину страних „инвеститора”: „зоне” 
су ту само да додатно повећају примамљивост једне земље за 
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свемогући страни капитал. Њихово је позвање, дакле, да свим 
неверним Томама докажу да у широком спектру могућности 
прављења профита у привреди која је већ пропала, али може 
да падне на још ниже гране, постоји још један модел на који 
власници капитала и њихови представници могу да рачунају.

Но, иако су „слободне зоне” релативно нова историјска теко-
вина, то никако не значи да нису већ показале све своје мо-
гућности и ефекте. Погледајмо, дакле, шта је у овој књизи од 
тих ефеката пописано, односно до чега се могло доћи за један 
егземпларни приказ (а сигурни смо да има још занимљивог, 
али недоступног материјала): за почетак, права запослених на 
ниском нивоу – пријављиване злоупотребе, укључујући чак и 
смртне случајеве; значајни профити страних компанија које 
послују у овим зонама, но који се никако не одражавају на за-
раде запослених; летимичан поглед на евиденцију Национал-
не службе за запошљавање из којег је више него јасно да нема 
ни повећања запослености – напротив, расте незапосленост. 
Речју, ни у једној од ствари које се наводе као разлог за форми-
рање ових зона нема никаквог бољитка; могуће је констато-
вати само назадовање. Треба, наравно, очекивати да ће бити 
и оних који ће све примењене мере бранити до краја, против-
но чињеницама и здравом разуму, сваљујући притом одговор-
ност за њихов неуспех на наш балкански менталитет, кому-
нистичко наслеђе или већ нешто из неисцрпног расистичког 
репертоара: нашу заосталост, лењост, корупцију... А ту је и 
увек добродошло оправдање да треба времена да би се ухва-
тио корак са модерним тековинама привреде и цивилизације, 
након година таворења у неевропском мраку. Међутим, као и 
у случају већине осталих мера које се прописују као рецепти за 
брз и срећан опоравак, практично је немогуће наћи место где 
се тај корак са временом „ухватио”, расна заосталост превла-
дала, и где су преписане терапије уродиле неким знатно дру-
гачијим плодом.

Пропаганда и структура владајуће класе је зачуђујуће плит-
ка, али то не значи да је лако изаћи на крај са њеним ефекти-
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ма. Она дубину и озбиљну аргументацију надомешта масов-
ношћу и масивношћу, гебелсовским поквареним плочама и 
цинизмом који је могућ само због недостатка озбиљног, орга-
низованог отпора. У том контексту, 500 примерака ове књи-
ге неће направити неку битну и опипљиву разлику. Међутим, 
треба имати на уму и да је информисаност, тачно познавање 
ствари, најбоље оружје за напад и најпоузданије упориште за 
одбрану. Такође, ствар је отишла већ тако далеко да се треба 
борити буквално за сваког појединца/појединку: а када ствар 
сагледамо из те перспективе, ови текстови нам се указују у јед-
ном другачијем светлу – као врло битан подстрек у изградњи 
будућег отпора систему неправде. Утолико битнији јер су 
чињенице изнесене разумљиво, за широку публику, али не ба-
нално. Оно што треба да буде ту – ту је. Са једне стране званич-
ни подаци, са друге тумачење свих њихових значења, и то без 
примитивног тенденциозног „терања воде на своју воденицу”. 
Све то делује као повратак старом златном правилу – истина 
је најјаче оружје.

А истина овог света и ове књиге, оно на чему треба инси-
стирати је: сви ми, они други, обесправљени, обезвлашћени, 
осиромашени, отпуштени – сви смо ми монета у преговори-
ма између бирократа међународног капитализма и власника 
крупног капитала. Ми, добро обучена радна снага која не тра-
жи велике плате, захвална за прилику да не цркне од глади, 
срећна што цркава док ради, ми који смо  предвиђени за рад 
у слободним зонама иза бодљикаве или какве друге јасно по-
стављене ограде, где важе неки други закони и где слобода зна-
чи нешто друго.

Шта слобода значи на тим местима, иза тих ограда, изволите 
прочитати у овој књизи. И не устежите се да то сазнање поде-
лите са другима, и понесете га на улице.

Ненад Глишић
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Word of the Author

n this book we will present our initial illustration 
and critique of corporate imperialism: based on 
discovered data, we will expose how it manifests 
itself in Serbia and in what ways Serbian econom-
ic policy surrenders to corporate interests. This 

publication will be followed by its sequels, where we will 
broaden the fi eld of subject matter dealt with in here, but 
also the discussed problematics, here focused on the zones 
of exploitation in Serbia (the so-called “free zones”), will be 
supplemented and elaborated in subsequent editions of this 
book, as soon as we obtain additional and new relevant data, 
at the moment concealed behind the wall of silence of the 
state institutions. In the last year members of the Freedom 
Fight Movement, together with the author, collected the in-
formation that make up the backbone of this book. In that 
research, of great help to us were offi cials of the Commis-
sion for Information of Public Importance, who acknowl-
edged all our complaints against the refusal of various state 
authorities to allow us access to information necessary for 
compiling this report. We also express our gratitude to the 
foundation Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, 
with whose fi nancial support we conducted this research 
and thanks to which this book has seen the light of the day. 
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We hope that this publication will contribute to unmasking 
of the dominant political dogmas and will open up prospects 
for devising alternative to currently ruling exploitative cor-
porate policy.         

December 2015
Milenko Srećković
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The Zones of Exploitation 
in Serbia

erbian economic policy for the last fi fteen years 
has persistently and primarily relied on foreign 
investments as the best, and often the only solu-
tion to widespread unemployment. Arrival of any 
company, no matter how small, even mere open-

ing of a new production plant are being used by politicians 
for self-promotional purposes – which reaches its peak dur-
ing pre-election campaign. However, although this political 
strategy dominates our economy for already more than dec-
ade and a half, unemployment is still around 19.2%,1 while 
youth unemployment is no less than 43%. There is no any 
greater progress in fi ghting unemployment because, in the 
fi rst place, arrival of foreign companies was accompanied by 
mass shutdown of local industrial giants. In many industrial 
towns defunct local companies were replaced by foreign ones 
– which would take over former employees, but in much less-
er number and under much more unfavorable working con-
ditions.   

1 Th e real unemployment is the most likely much higher, considering that the National Em-
ployment Service erases from the unemployment register anyone who does not comply with 
prescribed procedural requirements, regardless of that person still being unemployed.



10

The same policy, under the authority of the Ministry of Fi-
nance, should also be credited for establishing “the free 
zones”: territories of some Serbian municipalities where cor-
porations have been granted special privileges for starting 
export-intended production and opening new jobs. Although 
fi rst two “free zones” in Pirot and Subotica became opera-
tional already in ’98, their blossoming is linked to the rising 
of pro-European, neoliberal forces after the year 2000 (all the 
other “free zones” were established after 2005). The compa-
nies within “free zones” framework are enabled to do busi-
ness without paying customs duties on import of production 
material and on export of fi nished products, as well as without 
paying value-added tax, while the state, in cooperation with 
municipalities, provides them with necessary infrastructure, 
reduces their construction tax and fi nancially subsidizes their 
almost every open job2 – which means, it allowes them to op-
erate without paying full price of production, whose costs are 
being transferred, to a considerable extent, to the state or so-
ciety as a whole. In this publication we will examine the con-
sequences of such policy, as well as effi ciency of that mod-
el of economic development, by analyzing information on 
companies operating in “free zone” regime, gathered during 
the one-year period by the members of Freedom Fight Move-
ment. Object of some future study, however, should also in-
volve wider analysis of numerous foreign companies that do 
not operate in “free zone” regime, but which received state 
subsidies for job creation too, in order for picture of corpo-
rate policy in Serbia to be complete. Although it is diffi cult to 
get access to complete information on what is happening be-
hind closed doors of factory plants, and about many abuses 

2 Until the completion of this publication we still did not receive data from the Ministry of 
Economy about amounts of all monetary incentives for opening jobs in 47 companies op-
erating in the free zone regime. On November 24th the Ministry asked from Freedom Fight 
Movement for additional time to deliver these data, so we will present them in the next edi-
tion of this publication.
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workers, out of fear of losing their jobs, do not wish nor dare 
to speak, here we will single out a couple of cases represent-
ing reality of “free zones” in a very different light as opposed 
to their picture drawn by lobbyists, politicians and govern-
ment representatives.   

In Serbia the term “free zone” represents offi cial title of the 
Ministry of Finance for “physically enclosed and marked 
part of the territory of the Republic of Serbia, equipped with 
infrastructure, where production and service activities can 
be performed with certain stimulative benefi ts”3. At this mo-
ment “free zones” take place in 14 Serbian municipalities, 
and establishment of the new ones is already announced4. Ac-
cording to data for 2014, 262 user-companies operate in “free 
zone” regime – out of which 164 domestic and 98 foreign 
ones. Most of the companies are engaged in service activity, 
and just 47 of them in production – whereby out of these 47 
production companies 31 are in foreign ownership, and 16 in 
domestic. The total number of employees in companies op-
erating within the “free zones” is 19,255,5 which constitutes 
somewhere around 1.13% of the total number of employees 
in the whole country.6 As a leading argument supporting es-
tablishment of the “free zones” it is claimed that they con-
tribute to opening of the new jobs. However, in order to get 
a clear picture of their importance for the growth of employ-
ment, we need to compare the number of 19,255 employees 
with the number of around 36,000 workers that in its time 
employed “Zastava” from Kragujevac alone – with the re-

3 Defi nition given on the Free Zone Management webpage.
4 In 2015 it was announced that the15th free zone will be opened in Belgrade.
5 Data on the number of employees refers to the end of 2014, while table number 3 shows 
number of companies in “free zones” and number of employees for every year between 2010 
and 2014. In the next edition of this publication we will update information with data from 
2015.
6 In January 2015 the Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia announced that the total 
number of registered employees in Serbia in September 2014 amounted to 1,704,932.
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mark that even for a good part of these 19,255, it should not 
be thankful to the introduction of the “free zones”. Name-
ly, it should keep in mind that this number is not achieved 
only by attracting new investors in already existent “free 
zones”, but also by increasing the number of “free zones” in 
order to include already existent producers, i.e. companies 
that have operated in Serbia even before they became part of 
some “free zone”. That is how, for instance, in 2010 the total 
number of employees within “free zones” went up to 7,853, 
which in regard to 2009 made an increase of entire 59.78% – 
but this increase was actually result of beginning of work of 
“free zones” in Kragujevac and Užice, whоse companies em-
ployed around 2,900 workers even before they started oper-
ating in the “free zone” regime.

The Free Zones Administration established within Ministry 
of Finance has begun to work at the end of 2008, and under 
its jurisdiction are all issues related with functioning and de-
velopment of “free zones”, as well as promotion aimed at 
attracting potential investors. The Law on Free Zones from 
2006 provides that every “free zone” is to be managed by 
Free Zone Management Company, which determines organ-
izational and technical requirements for carrying out activi-
ties in the zone and delivers annual report on business opera-
tions taking place there to the Free Zones Administration. It is 
indicative that not one of these reports contains a single sen-
tence dedicated to the state of workers’ rights and to the work-
ing and union conditions in the respective companies. In the 
offi cial documents of the Free Zones Administration “unem-
ployed, well educated and cheap labor”7 is pointed out as a 
general convenience for foreign investors in the Republic of 
Serbia, and the same “advantage” is highlighted also in a pro-

7 Free Zones Development Strategy in the Republic of Serbia for the period 2011-2016, Govern-
ment of Serbia, March 24th 2011, p. 12.
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motional spot aimed at attracting foreign investors, which the 
Government of Serbia broadcasted on American television 
CNN – which directly provoked Confederation of Autono-
mous Trade Unions of Serbia to declare that such “shameful 
advertizing campaign confi rms that the true goal of changes 
of the Labor Law and other ‘reforms’ is production of pover-
ty, which will, hand in hand with high unemployment, pave 
the way for the arrival of companies interested only in mak-
ing profi t, with minimal investments and salaries as low as 
possible”.8 With such campaign of Serbian Government it is 
no wonder that wages of those employed in foreign compa-
nies operating in Serbian “free zones” are considerably lower 
than wages of their colleagues, equally professionally qual-
ifi ed, who work in countries from which these companies 
originate. To this strategy of attracting foreign investors at all 
costs also contributes decision of the Government of Serbia 
to keep minimum wage at miserable 121 dinars, i.e. 1 euro 
per working hour. 

In mentioned reports on business operations within free zones 
in the Republic of Serbia, from year to year the same conclu-
sion is persistently repeating – that “the current development 
of free zones has not fulfi lled expectations by now”. But in-
stead of bringing into question the very concept of privileging 
foreign corporations, authors of the report suggest introduc-
tion of additional stimulative measures – by which they pri-
marily refer to additional tax reliefs for users of “free zones”, 
but include some other benefi ts too. Directors of Free Zone 
Management Companies, as well as directors of companies 
operating in “free zone” regime, are the fi rst in line in this 
lobbying for greater privileges. “Free zones” can be found in 
neighboring countries too, which often leads to mutual com-

8 SSSS: Sraman spot o Srbiji na CNN-u, Beta, December 2nd  2014.
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petition in attracting foreign investments: and this as a rule 
results in general increase of corporate privileges and in low-
ering standards of protection of workers’ rights. The threat of 
relocation of production and emphasizing “more favorable 
conditions” in neighboring countries are regular methods for 
extortion of these privileges.   

Among the founders of “free zones” (table 5) one can fi nd 
companies that have already operated in the territory of the 
Republic of Serbia too, and which, by that founding, subse-
quently obtained privileges of operating in “free zone” re-
gime for themselves – which clearly shows that zones are 
not used just to attract new investors. In the Report on Busi-
ness Operations within Free Zones in the Republic of Serbia 
for 2013 it can be read that some investors, in the agreement 
signed with the Government of Serbia, insisted to operate in 
“free zone” regime,9 which was the reason why four more 
new “free zones” were formed 2012. Out of 13 existent “free 
zones”, those in Zrenjanin, Smederevo, Šabac and Kraguje-
vac were established by foreign companies for their needs, 
having at the same time secured their majority ownership in 
free zone management companies, while “free zone” in Svi-
lajnac was formed by the Municipality of Svilajnac itself, for 
the needs of one single foreign company that operates in its 
area. Majority capital of these Free Zone Management Com-
panies belongs to the very companies operating in the “free 
zones”, making them superior to themselves and giving them 
possibility of limiting control and access of  foreign state in-
stitutions responsible for control of their business operations.  

Reports on business operations within free zones express-
es downright doubts in economic justifi cation of some “free 

9 Annual Report on the Operations of Free Zones in the Republic of Serbia 2013, the Free Zone 
Management, p. 27.
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zones” and proposes measures by which criteria for assess-
ment of economic justifi cation of establishing “free zones” 
should be made more strict in order to “lessen the pressure 
on forming new free zones, especially those which would en-
compass producers that already operate in the territory of the 
Republic of Serbia”.10 Even before them, certain foreign an-
alysts have claimed that “free zones” do not have any other 
purpose but to grant tax reliefs to companies that would make 
investments in anyway.11

According to the Report on Business Operations within Free 
Zones in the Republic of Serbia, decision to abolish the tax 
incentive for “free zones” users engaged in production ac-
tivities, i.e. to abolish a 100% reduction of calculated tax on 
profi t of legal entities for profi t made by performing produc-
tion activities within “free zone”, was interpreted by most of 
these users as a “legal uncertainty”. However, that tax incen-
tive was adopted in January 2012 and abolished in Decem-
ber same year, having not enough time to be implemented at 
all, nor it was in effect at the moment when users started their 
business operations in the “free zones”: therefore, above de-
cision could not possibly damaged them in any way, which 
just confi rms that the concept of “legal certainty” is being 
abused for providing additional corporate privileges, which 
we will analyze in the second part of this publication.

Even though the Free Trade Agreement with Russian Federa-
tion, which entails that the most part of the goods produced in 
the Republic of Serbia can be exported to the Russian market 
duty-free, would allow foreign investors to access that mar-
ket too, provided that they ensure majority domestic partic-

10 Annual Report on the Operations of Free Zones in the Republic of Serbia 2012, the Free 
Zone Management, p. 34.
11 Export Processing Zones or Free Zones – the experience seen from a trade union point of view, 
Jesper Nielsen, International advisor of the United Federation of Danish Workers.
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ipation in the fi nal product, the share of foreign production 
materials in companies operating wthin “free zones” is still 
disproportionately larger than of domestic ones. In 2014 do-
mestic production materials made just 15.76% of total pro-
duction materials used for the purpose of production pro-
cess.12 It clearly shows that added value of local economy is 
of little signifi cance. In promoting “free zones” their contri-
bution to transfer of technology and technological upgrad-
ing of the industry is frequently emphasized: but considering 
that production of companies operating in “free zones” takes 
place in enclosed enclaves, practically cut off from the rest 
of economy, and that they import the most part of production 
materials, while technology they use is and remains in their 
private property, it becomes quite unclear what exactly con-
stitutes this “contribution”. Besides, the most common forms 
of production represented in “free zones” are technological-
ly simple production operations which require torturous and 
exhausting work of employees, using light and easily porta-
ble production machines, not diffi cult to relocate to other fac-
tories or move to other countries. It proves that “free zones” 
are to some extent isolated from the rest of Serbian economy, 
and that their economic impact is by all odds inconsiderable. 

Transfer of technology can be defi ned as “a process by which 
results of research are transformed into new or improved prod-
ucts or services which then are being placed on the market”13. 
It is more than obvious that within “free zones” there are no 
any researches, but only application of already fi xed and com-
mercialized production operations – and that, for the most part, 
very simple ones. In the Free Zones Development Strategy in 
the Republic of Serbia for the Period 2011-2016, adopted by 

12 Annual Report on the Operations of Free Zones in the Republic of Serbia 2014, the Free Zone 
Management, p. 28.
13 Transfer tehhnologije, Web Portal of the University of Rijeka.
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the Government of Serbia in 2011, it says, inter alia, that “free 
zones” are supposed to attract technologically more complex 
production processes,14 which is an implicit recognition that 
they did not accomplish that in the previous period. It also rec-
ommends forming our own research centers, hi-tech parks 
and development incubators at free zones locations, but, to 
our knowledge, that has not gotten quite far. A special study is 
needed in order to analyze the extent to which transfer of tech-
nology such as the one taking place within “free zones” raises 
the general level of industrial and economic development, and 
whether government subsidies would be more effi ciently spent 
on investment in academic researches and similar projects of 
more long-terms benefi ts for the economy.     

In the same Free Zones Development Strategy the use of “fa-
cilities and infrastructural capacities abandoned in the pro-
cess of transition”15 is advised within the model of econom-
ic development based on attracting foreign investors. Then it 
adds: “Free zones can be a lever of economic development, 
especially in those towns and municipalities where the indus-
try is extinguished. Out of locations and facilities of existent 
socially owned enterprises, which are not privatized, having 
infrastructurally equipped land and built production halls, it 
is possible to organize work of free zone”.16 However, out 
of entire inventory of destroyed social enterprises, foreign 
companies are the most interested in their workforce which 
left without jobs due to the privatization. On the occasion of 
opening Italian footwear manufacturing factory “Geoks” in 
Vranje at March 2014, the then Prime Minister of the Gov-
ernment of the Republic of Serbia Ivica Dačić asserted that 
everything should be done for the sake of preserving existent 

14 Free Zones Development Strategy in the Republic of Serbia for the period 2011-2016, Govern-
ment of Serbia, March 24th 2011, p. 15.
15 Ibid, p. 17.
16 Ibid, p. 19.
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jobs or creating the new ones. Such statement, from the man 
who spent many years on high positions of that very govern-
ment responsible for reducing the number of Vranje workers 
in economy from 30 thousand to 6,17 cannot be understood as 
anything but blatant cynicism. The Government subsidized 
opening of “Geoks” in Serbia with 11,250,000 euros and to 
the town itself granted 100 million dinars for arranging land 
in the “free zone”18. But in spite of these amounts, building 
of the factory has been followed by strike of the workers of 
construction company “Kocić”, who worked on that job three 
months without payment19 – and employment in this Italian 
factory, so generously supported by the state, found only in-
considerably small part of workforce, formerly employed in 
Vranje public companies. Foreign companies, especially in 
the case of certain industrial sectors, prefer to place their in-
vestments in locations that have established tradition of such 
production, because in that way they can count on both skilled 
workforce and existent production plants.20     

In Serbian “free zones” wages are proverbially low, and 
working conditions at an impudent level. Workers’ salary is 
several times smaller than the salary received by workers in 
the country of company’s origine. Companies investing in 
Serbia actually just relocate some production unit from high-
ly industrialized mother-state to the country offering them as 
cheap as possible business conditions. Parallel to this relo-
cation, however, transfer of standards of protection of work-
ers’ rights does not occur too. Government representatives 
describe “free zones” exclusively as a project that attracts 

17 Sjaj i beda vranjske industrije, Danas, March 16th 2015.
18 “Geox” also acquired around 11 hectares of land for free, and was exempt from paying 
building land development fee and sign board fee. Besides, a traffi  c road of 200 meters was 
built, connecting the location of “Geox” with Bunuševac’s road.
19 Štrajk radnika koji grade “Geox”, OK radio, March 20th 2015.
20 Razvoj industrije i promocija investicija u Vojvodini – priručnik za lokalne samouprave, Na-
led, 2014.
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foreign investments and leads to opening of new jobs, while 
persistently ignoring the facts that many workers in those 
companies are exposed to extremely inhuman treatment, that 
they are ruthlessly exploited and underpaid, and that some of 
them even died in the workplace – and that precisely in those 
companies cited as examples of successful investment. 

That corporate profi t is the primary aim of “free zones” is 
proved also by absence of union organizing in almost all com-
panies operating there – with the exception of those previously 
owned by the state, whose unions actually date back from that 
time. In all the other, “originally” private companies, there is 
no any trace of trade unions. According to the words of Ištvan 
Huđi from the Confederation of Autonomous Trade Unions for 
the town of Subotica: “There is always fear of being fi red be-
cause of union activities and also employees working in com-
panies within the “free zone” are the most often hired for a lim-
ited time only, which reduces their interest in forming trade 
unions”. The President of the Confederation of Autonomous 
Trade Unions for the town of Zrenjanin Nikola Kovačević says 
that in the majority of companies operating in the “free zone” 
there is no union organizing: “In the previous period there were 
several attempts to organize trade union organizations by our 
trade union, but, out of fear that they can easily lost their job 
because of union affi liation, employees were not in the mood 
for this, and also employers themselves are not too glad to see 
trade union in their companies”.  

In the company “Tigar Tyres” d.o.o.,21 which is in 100-per-
cent ownership of “Michelin Finance (Pays-Bas) B.V. ” from 

21 Serbian Government has committed to invest 30 million euros in the period 2015-2018 as 
a support to this company, within the framework of the “Big Tigar” project in the Munici-
pality of Pirot (with the total value of 215 million), whereby the company has obliged to em-
ploy 500 workers for an indefi nite period of time, and not to reduce the total number of em-
plyees in the next fi ve years.
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Netherlands, and in “free zone” Pirot operates since year 
2000, although union organizing held on yet from the time 
before privatization, work conditions are at a very low lev-
el; thus on April 23rd 2015 there occurred a work accident 
which resulted in the death of three workers a couple days 
later, while the other three suffered severe injuries.22 All this 
happenned in the factory presented in public as “the success-
ful project in Serbia” and in the “free zone” declared by the 
Financial Time magazine for one of the 50 best “free zones” 
in the whole world.23    

Free zone “Zrenjanin” was established, on its private proper-
ty, by Slovenian company “Kolpa” from Metlika, the foreign 
company that has until then alredy operated for two years in 
the territory of the Municipality of Zrenjanin, since in 2003 
it bought out shares and became majority owner of the Zren-
janin furniture factory “Žarko Zrenjanin”. In 2005, “Kol-
pa”, together with the Municipality of Zrenjanin, formed the 
“free zone” in Zrenjanin, the third in Serbia. This company 
is at the same time user of this zone and founder of the Free 
Zone Management Company with 90% share. Since the “free 
zone” was established in the territory that is in its property, 
the other companies lease their space from it. 

22 Freedom Fight Movement requested from the Pirot Labor Inspection the report from the 
scene of the accident, as well as information about the measures taken, but these data were 
denied to us. Appeal against the decision of the Inspection is still pending, so we expect that 
we will, in the next edition of this publication, be able to present this case in more detail.
23 On the basis of municipal decisions, companies in Pirot “free zone” are off ered the follow-
ing benefi ts: 

• - For the construction of new facilities, investors in the zone are exempt from paying: 
city building land development fee, taxes and expenses of the municipal administra-
tion fee, city building land usage fee, connections to local water and sewer infrastruc-
ture usage fee and zoning requirements and approvals fee.

• - For exploitation of existing facilities, users are for fi ve years exempt from paying: lo-
cal utility taxes, city building land usage fee and 50% of the prices of utilities (taking 
out the trash etc.).
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In the year 2012 in the “free zone” in Zrenjanin the German fi rm 
“DAD Draxlmaier Automotive” d.o.o. began its business opera-
tions, with 3,300 workers producing electrical installations for var-
ious car manufacturers. Th is company is one of the most notorious 
in Serbia for a high degree of exploitation and violation of work-
ers’ rights24 so that many workers had to seek justice through the 
courts. A large number of workers got sick due to the hard working 
conditions, while some have acquired permanent disability, a cer-
tain number of workers were illegally fi red, and overtime work has 
not been adequatly paid. Th e most common health issue causing 
disability is overtime work on repetitive tasks which leads to the hy-
perextension injuries. Workers were fi red even because of absence 
from work caused by occupational and other diseases.25

Although in 2012, during establishment of the free zone “Smedere-
vo”, which was participated in by the Belgian company “Metech”, the 
arrival of fi ve more Belgian companies was announced,26 this did 
not happen. “Metech” began its business operations in Smederevo 
in 2005, when there still was no any free zone there, attracted by “a 
good climate for investment and high expertise of metal industry 
workers”.27 Its Managing Director Edward Ruten however states: 
“What is extremely important and represents part of our strategy 
is to make our products in Europe, not in India and China, and the 

24 It is interesting that local director Boris Malagurski in one of his TV shows addressed 
working conditions in the South Korean company “Yura” operating in Niš, while he com-
pletely neglected working conditions in the German company “Draxlmaier” operating in 
the “free zone” in Zrenjanin, although both companies simultaneously gained negative pub-
licity in the media for mistreatment of their workers. Whether it has something to do with 
the announcement that Slovenian company “Kolpa”, which is the founder of “free zone” in 
Zrenjanin, will fi nance his upcoming movie about Belgrade, or perhaps both of these facts 
have something to do with the circumstance that his father Branislav Malagurski is the exec-
utive of a limited liability company for managing free zone Zrenjanin?
25 Th e attitude of “Draxlmaier” towards its workers is not a bit better than in neighboring 
Macedonia, which can be seen in the text: Marija Biševska, Tekstilna industrija: plakatni 
primjer nesigurnih oblika rada, Bilten – regionalni portal, July 24th 2015.
26 Osnivanje slobodne zone – nova radna mesta, Web Portal of the Municipality of Smedere-
vo, March 25th 2010.
27 Otvorena fabrika “Meteh” u Smederevu, Web Portal of Government of Serbia, November 
14th 2005.
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only way for us to do so is by operating in the free zones, free of ad-
ditional expenses that burden production”.28  

Free zone “Kragujevac” was established by “Fiat automobili Srbi-
ja”, a joint venture established in 2008 by the Italian company “Fiat 
Group Automobiles”, which has a majority ownership in it (67%), 
and the Republic of Serbia (33%). Contract on the Establishment 
of this company is to this day shrouded in darkness and inaccessi-
ble to the public under the pretext of trade secret. Anti-Corruption 
Council requested this contract for review, under the Law on Free 
Access to Information of Public Importance, but the state delivered 
it with all the provisions completely crossed out with black marker. 
Due to the fact that “Fiat” took over the factory “Zastava automo-
bili”, the existing trade union continued to work in the new owner-
ship arrangement. However, all the other companies operating in 
this “free zone” are “Fiat’s” subcontractors, with salaries noticeable 
lower than its own and without union organizing. Th e contract be-
tween the Government of Serbia and this Italian manufacturer ex-
pires in December 2018, so it is possible for it to depart unless pro-
duction of the new car model is started.

Regional “Racing to the Bottom”
Constant rush in establishing “free zones” within entire region re-
duces their competitive potential to the extent that states are forced, 
if they want to continue with the policy of attracting foreign invest-
ments, to off er continuously more and more privileges to corpo-
rations. Hence in Article 1 of the Decision for Establishing Limit-
ed Liability Company for Managing of Free Zone Apatin, adopted 
by the Municipality of Apatin, it is clearly stated that the purpose 
of the company is “allowing business entities to operate with lower 
operating expenses so that their competitiveness on the world mar-
ket would be enhanced”.

Th e more competition in attracting investments between countries 
in the region intensifi es, the more corporations are being guaran-

28 Bez investiranja nema razvoja, Naše novine, Smederevo, September 24th 2014.
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teed increasing number of reliefs, incentives and privileges for do-
ing business in the free zones. Th e most common and all-pervasive 
method of lobbying to obtain greater corporate privileges consists, 
as already said above, in pointing out incentives off ered by neigh-
bouring countries and in conditioning arrival or stay of the compa-
nies by enabling these same incentives for corporations investing in 
Serbia too. On this occasion we will mention just a couple of such 
conditioning. For instance, the President of the Group of Free Zones 
in the Serbian Chamber of Commerce Dragan Kostić, who is also 
the Chief Executive Offi  cer (CEO) of Free Zone Pirot, in December 
2014 professed that “it should continue to develop the concept of free 
zones in Serbia, especially in the form of the tax reliefs expected to 
be introduced in 2015, considering that at the moment free zones in 
Macedonia have better conditions than ours. Th ey keep all zero tax-
es, while we have profi t tax of 15 percent in free zones. Recently one 
German company decided to realize its investment in Macedonia in-
stead of in Serbia, for these reasons exactly. I think that the Minis-
try of Finance and the Ministry of Economy became fully aware of 
this, so I expect new tax reliefs and for concept of free zones to get 
its true meaning, as it is in the world”.29 Th en in October 2015 Kostić 
proposed “that profi t tax in all free zones be ‘zero’” and added that in 
Macedonian free zones “all state taxes are ‘zero’, beside state also giv-
ing additional resources to those willing to invest in that country”.30 
Th e same month, tabloid “Kurir” greeted the dawn with panic head-
line: “Serbia, 11 companies you gave away to Macedonia!”     

In the same spirit, in already mentioned Free Zones Development 
Strategy, introduction of new stimulative measures for their users 
in the form of new tax reliefs is suggested – being justifi ed by the 
example of Croatia, where the Law on Amendments and Supple-
ments to the Law on Free Zones, which provides more tax reliefs 
for their users, was already passed.31

29 Piroćanac među sedam dobitnika na svetu, Tanjug, December 24th 2014.
30 Slobodna zona Pirot među 50 najboljih u svetu – Neophodne dodatne pogodnosti za investi-
tore, Ekapija, October 20th 2015.
31 Free Zones Development Strategy in the Republic of Serbia for the period 2011-2016, Govern-
ment of Serbia, March 24th 2011, p. 11.
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Th ose who are amongst the most vigorous in lobbying for great-
er incentives are of course directors / CEOs of involved compa-
nies. Th us we have a statement of the director of Belgian “Metech”, 
in which it asserts that their business plans “are being disturbed by 
the decision of the Government of Serbia from the end of last year 
to reduce tax credit on the basis of new investments to 0%”. “For the 
sake of comparison”, adds Belgian director, “in Romania their Gov-
ernment returns 50% of invested resources for every investment in 
cash and in that way advances investing in their country. Th ere is 
no such thing in Serbia”.32

In the company of fans of this “who gives more” approach we fi nd, 
fi nally, the Serbian Prime Minister Aleksandar Vučić himself, tell-
ing investors that: “We do not ask for charity, but to compete with 
everyone, to show you we have better conditions than others, so 
you can earn more money and make more profi t”.33 “If some of 
surrounding countries off er you some conditions, come to Ser-
bia where you will get at least 10 percent better conditions than in 
any other place in the neighborhood” – said the Prime Minister at 
the Serbo-Italian business forum in the Serbian Chamber of Com-
merce.34 Vučić, in other words, urged investors to invest in Serbia 
by stressing that in our country companies can rest assured they 
will be subsidized with “10 dollars more than elsewhere in the re-
gion”.35 “If you get off er from Macedonia, Romania, Croatia, BiH, 
know that you can always get 10 dollars more from Serbia. Just 
come to Serbia, and you will get it”, said Vučić, adding that in this 
kind of self-deprecation no one can outrun us.36

Still, one cannot said that the Prime Minister is not aware of the dif-
fi culties of such approach, having in mind that a few months earli-

32 Nove investicije i zapošljavanja u fabrici “Metech” u Smederevu, Naše novine, Smederevo, 
September 30th 2014.
33 Vučić: Srbija nudi najbolje uslove investitorima na Balkanu, Tanjug, March 24th 2015.
34 Vučić italijanskim investitorima: Dođite, dajemo 10 odsto bolje uslove, Tanjug, Novem-
ber 12th 2015.
35 Vučić Švajcarima: Dajemo 10 dolara više od komšija, samo dođite!, Kurir, October 30th 
2015.
36 Ibid.
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er, in April 2015, he recognized impropriety of criticizing loss of for-
eign investors in instances when some rival country promisses them 
astronomical assistence, such is the case with Macedonia, where for-
eign investors get two and a half times more money than the invest-
ment’s worth. In Serbia it makes 50 percent of its worth relative to the 
total investment, explained the Prime Minister, referring to the laws 
and regulations passed by the Government of Serbia.37 “We think it 
is a big help. I believe we have better conditions than Macedonia. [...] 
We do our best, but can we race against someone who will give two 
or three times more money than the worth of investment... I am not 
able to it and it is not good”, said he on that occassion.   

Unfortunately, cooperation in establishing and respecting interna-
tional standards in protection of workers’ rights in companies op-
erating within “free zones”, as well as joint determining the upper 
limit in providing privileges to corporations at the expense of the 
workers, still does not exist among politicians in the region, not 
even as an idea, let alone as a reality

“Free Zones” in the World
It is estimated that in the world today there are between 3 and 5 
thousand of “free zones”.38 Th ey began appearing aft er WWII,39 and 
experienced their bloom in eighties with the beginning of domi-
nation of market economy and trade liberalization. In the period 
from 1999 to 2002, 43 million workers40 were employed in them, 
the majority of which woked in Chinese Special Economic Zones, 
which started to fl ourish aft er Chinese shift  towards market liberal-
ization in 1979. Th e other study from 2008 estimates that around 68 
million people work in free zones.41 More than 1, 200 of “free zones” 
are in the private property, i.e. more than 3 thousand if we count the 

37 Vučić: Investitori mogu da računaju na podršku države, RTS, April 22nd 2015.
38 Lotta Moberg, Political economy of special economic zones, Lund University, Sweden, 2010, 
p. 6.
39 Th e fi rst free zone was formed in 1959, at the airport Shannon in Ireland.
40 Free Zones Development Strategy in the Republic of Serbia for the period 2011-2016, Govern-
ment of Serbia, March 24th 2011, p. 3.
41 Political priority – economic gamble, Th e Economist, April 4th 2015.
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zones with just one active company too.42 In the Middle East and 
North Africa there are in total 73 “free zones”, and more than a third 
of them are located in the United Arab Emirates.43 Th e countries of 
the West Africa in which the regime of “free zones” exists did not at-
tract a larger number of foreign direct investments than the coun-
tries without this regime. In the Sub-Saharan Africa the concept of 
“free zones” is supported in 33 out of 48 countries, but the number 
of investments is negligible. 

Th e forerunner of the “free zones” was the investing of multina-
tional corporations in the “banana republics”, which have given 
land, cheap labor and infrastructure, for export-intended agricul-
tural production. Th ese plantations became a symbol of exploita-
tion of poor countries workforce. According to Jesper Nielsen, the 
International Adviser of the United Federation of Danish Workers, 
when in some of these countries small export tax was introduced, 
instead of stagnation or deterioration there occurred a social devel-
opment. By him, the fi rst wave of unionization gave a human face 
to foreign investments, despite strong opposition of corporations.

Th e most common objections against the “free zones” are that their 
administration is legally complicated and confl icting, that they are 
not worth of loss of income they enable, that they promote unfair 
competition and speed up lowering of standards, lead to the deni-
al of basic workers’ rights, do not pay the social costs of production 
and may represent a health and ecological “ticking bomb” in the de-
veloping countries. Th e incentives off ered to companies imply that 
they will not pay the full cost of their production; especially regard-
ing social and reproductive costs of labor, health and environment 
protection, but also of maintenance of the infrastructure.44     

It is not unusual that employees work 12 to 14 hours a day, some-
times 6 or 7 days in a week.45 Th is outrageous exploitation destroys 

42 Special Economic Zones, International Finance Corporation – World Bank.
43 Free zones: Benefi t and costs, OECD Observer, No. 275, November 2009.
44 Export Processing Zones or Free Zones – the experience seen from a trade union point of view, 
Jesper Nielsen, International advisor of the United Federation of Danish Workers.
45 Ibid.
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health and social life of workers, since these additional working 
hours pass at the expense of their rest and the time spent with the 
family. Workers quickly develop occupational diseases and due to 
the health issues are soon being forced to abandon these jobs.

Some of the methods of suppressing workers resistance, popular in 
the “free zones” all around the world, are creating non-collegial at-
mosphere permeated by fear and distrust, forming private workers’ 
organizations that imitate trade unions for the sake of signing col-
lective agreements in the interest of employer (it even happened that 
presidents of those organizations were managers for human resourc-
es), immediate fi ring of all employees who discuss formation of the 
real trade union with their colleagues, signing fi xed-term contracts 
which is suffi  cient not to renew to get rid of inconvenient workers 
etc.46 It is noticed that the governments of many countries give up on 
enforcing their own labor and environmental laws when it comes to 
the foreign corporations. Besides, the existence of special free zones 
management companies prevents access of the state control institu-
tions to the companies operating in “free zone” regime, while their 
autonomy hinders the establishment of trade unions in them since 
the access is denied to outside organizations.      

It should also mention reports that in the “free zone” regime there 
occurs corruption in the form of bribing administration, as well as 
money loundering through false export invoicing and exaggerat-
ing its value etc.47

Corporate “Legal Security”
An increasing number of “free zones” is in the private property, 
which futhered the formation of the idea that they are themselves 
competent for setting their own rules of doing business and labor 
legislation. From the concept of “free zones”, based on the principle 
of exterritoriality – exemption from the measures of economic pol-

46 Ibid.
47 Political priority – economic gamble, Th e Economist, April 4th 2015; Special economic zones 
– not so special,Th e Economist, April 4th 2015.
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icy in eff ect in the rest of the state – there naturally developed the 
concept of “charter cities”, a kind of state within the state, which has 
the right to create its own laws, that is to, according to the words of 
Lotta Moberg from the George Mason University, “regard the law 
as a service demanded by the companies”.48

Even outside “charter” cities there is a noticeable tendency of ad-
justing the law to the interests of political and economic elite, which 
allows corporations at the international level to operate without 
regulatory control and exempted from the law, thus being also 
guaranteed the unlimited profi ts. Th is is why many of them have 
annual income much higher than the gross domestic product of 
some rich countries. By privatizing legal norms and institutions, 
in order to “encourage investments”, in the interest of corporations 
the laws detrimental to the nature and workers’ rights have been 
passed, thereby eroding the rule of law, democratic institutions and 
popular sovereignty.   

Interests of the corporations are being protected by a global legal 
framework based on the trade, investment rules and a multitude 
of regulations and agreements constituting a global corporate law. 
Whenever there occurs some attempt to rehabilitate state sover-
eignty over natural resources transnational corporations resort to 
the invocation of the legal security.49 Corporations more and more 
oft en request damage compensation from the states before the in-
ternational arbitration courts under the charges that by certain leg-
islative changes damage was made to their business and that they 
were deprived of the right to make profi t. Th e very change of the 
state policy is restricted by their insistence on legal security and 
on agreements signed with the previous governments. However, 
these agreements very oft en violate human rights and national sov-
ereignty so it is completely legitimate for some political faction to 
come to power with the program for their termination, thus ex-
panding the concept of legal security likewise to the human, and 

48 Ibid.
49 Juan Hernández Zubizarreta, Th e new global corporate law; in: State of Power – An annu-
al anthology on global power and resistance, Transnationale Institute, Amsterdam, 2015, p. 7.



29

not just corporate rights. Th is situation demands a necessary re-
striction of power of transnational corporations and putting the 
rights of the most of society above the rights of an insignifi cant 
number of owners of big capital.

Corporate Imperialism
In the development strategies externally oriented towards foreign 
investments a signifi cant role is played by local comrador elite, 
made up of both politicians and businessmen, and dependent on 
transnational capital whose interests it supports. Precisely this re-
lationship with transnational capital gives it ability of shaping state 
policies and strategy. Welth and market dominance allow corpo-
rations to handle economic policy in their own interest. Th e main 
feature of the “free zones” is a high degree of exploitation, as in 
the form of workforce exploitation, so in the form of exploiting 
the high unemployment rate and general poverty in the “develop-
ing countries” like Serbia.  Corporations increase their profi ts low-
ering the costs of business operations by relocating production to 
poor and underdeveloped countries where the workforce is much 
cheaper and where legal frameworks are more fl exible. High un-
employment rate forces workers to seek their job in these sweat-
shops in order to ensure at least minimum means of subsistence for 
themselves. Tolerating corporate profi t increase at all costs entails 
irresponsible attitude towards workers’ rights but also towards nat-
ural environment. Positive sides of the “free zones” are being ex-
aggerated by the authorities for which workers’ rights are not im-
portant priority and which struggle against unemloyment base 
on short-term investments. Th e price that society pays for arriv-
all of the companies operating in the regime of free zones is great-
er than the benefi t from the jobs they provide. In order to attract in-
vestments state relinquishes its income frequently also in the cases 
when the investment would take place without any additional in-
centives. On the other hand, competition in attracting investors be-
tween various states leads to increasing reduction of standards in 
protection of workers’ rights and preservation of the environment. 
By this study we wanted to present a part of the picture of corporate 
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business in Serbia, and have pointed out what further researches 
could fi ll out this picture, while in subsequent editions of this book 
we will update presented information and include the new ones 
we can gather. Also, author hopes that this book will make at least 
small contribution to the emergence of so indispensable anti-colo-
nial movement in this region.    

Map 1. “Free Zones” in Serbia
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Table 1. Total Number and the Year of Establishment 
of “Free Zones” in Serbia

Year City In total

1998. Pirot and Subotica. 2

2005. Zrenjanin, Pirot and Subotica. 3

2009. Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, Pirot 
and Subotica. 5

2010. Šabac, Užice, Kragujevac, Novi Sad, 
Zrenjanin, Pirot and Subotica. 7

2012.
Smederevo, Kruševac, Šabac, Užice, 
Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, Pirot 
and Subotica.

9

2013.
Svilajnac, Niš, Smederevo, Kruševac, 
Šabac, Užice, Kragujevac, Novi Sad, 
Zrenjanin, Pirot and Subotica.

11

2014.
Apatin, Svilajnac, Niš, Smederevo, 
Kruševac, Šabac, Užice, Kragujevac, 
Novi Sad, Zrenjanin, Pirot and 
Subotica.

12

2015.
Priboj, Vranje, Apatin, Svilajnac, Niš, 
Smederevo, Kruševac, Šabac, Užice, 
Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, Pirot 
and Subotica.

14
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Table 2. Total Number of Companies in “Free Zones”

Total number of companies in “free zones’’

Num-
ber of 
em-

ploy-
ees

Increase of 
the num-
ber of em-

ployees 
(relative to 
the previ-
ous year)

Domestic Foreign In total

Ser-
vice 
com-
panies

Pro-
duction 
compa-

nies

Pro-
duc-
tion 
com-

panies

Service 
compa-

nies

Pro-
duc-
tion 
com-

panies

2010.
106 105 211

7.853 +59,78% 50

n/a n/a n/a n/a 192 19

2011.
94 67 161

7.929 +1%
n/a n/a n/a n/a 134 27

2012.
89 84 173

14.579 +83,87% 51

n/a n/a n/a n/a 145 28

2013.
126 100 226

18.313 +25,61%
n/a n/a n/a n/a 182 44

2014.
164 98 262

19.255 +5,14%
148 16 67 31 215 47

50 This increase in the number of employees in free zones is the result of the beginning of 
the work of “FAS free zone” from Kragujevac and free zone “Užice”, which already em-
ployed 2,900 workers.
51 This growth in the number of employees in free zones is the result of the increase of the 
number of employed in free zone “Zrenjanin” (additional 2,058 workers), in “FAS” free 
zone from Kragujevac (additional 2,317 workers), in free zone “Subotica” (additional 507 
workers), in free zone “Novi Sad” (additional 24 workers), in free zone “Šabac” (addition-
al 49 workers), in free zone “Užice” (additional 137 workers), while in free zone “Pirot” the 
number of employees is reduced by 214 workers, that is by 5.20%.
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Table 3. Producers in “Free Zones” (in 2014)

Free zone “Pirot”
• -“TIGAR TYRES” d.o.o. – production of pneumatics. Owned by 

“Michelin Finance (Pays Bas) B.V.” from Netherlands.

• -“TIGAR” A.D. – Th e founder of Free Zone “Pirot” Management 
Company, with majority ownership.

• -“TIGAR OBUĆA” d.o.o. – production of rubber footwear. 
Owned by “Tigar” A.D from Pirot.

• -“TIGAR TEHNIČKA GUMA” – rubber products. Owned by 
“TIGAR” A.D from Pirot.

• -“TIGAR zaštitna radionica”.

• -“TERI ENGINEERING” d.o.o. from Belgrade – End-to-End 
solutions.

• -“BEST TOBACCO” d.o.o. – production of blank ciggarete tubes. 
Owned by Bulgarian citizen.

• -“D COMPANY” from Babušnica – production of tools for rub-
ber industry.

• -“MOTUS PLUS” d.o.o. from Belgrade. 

• -“NOVADIS” d.o.o. – production of sports equipment. Owned by 
French citizen.

• -“ZELENI PUT - PRO” d.o.o. – ecological products for household 
cleaning and natural cosmetics. Owned by Serbian citizen.

• -“SERBPAKIDŽING” d.o.o. from Bulgaria – production of plas-
tic bags, sacks and bags. Th ey lease knitwear facility from “Prvi 
Maj” from Pirot. 
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• -“SARLAH” d.o.o. – owned by workers’ consortium. Company 
for producing machine tools.  

• -“PIROTEX TRIKO” d.o.o. – owned by Republic of Serbia. Com-
pany for vocational rehabilitation and employment of persons 
with disability.

Free zone “Subotica”
• -“SIEMENS LOHER ELEKTRO” d.o.o. – production of wind tur-

bine parts and electric motors. Owned by “SIEMENS” AG from 
Austria.

• -“DUNKERMOTOREN” d.o.o. – production of blinds motors. 
Owned by “Dunkermotoren” GmbH from Germany. 

• -“NORMA GRUPA JUGOISTOČNA EVROPA” – products 
for industrial purpose and distribution. Owned by “NORMA 
GROUP HOLDING” Gmbh from Germany.

• -“CONTITECH FLUID SERBIA” d.o.o. – production of parts for 
automobile industry. Owned by “CONTITECH RUBBER IN-
DUSTRIAL KFT” from Hungary.

• -“SWAROVSKI SUBOTICA” d.o.o. – production of jewelry. 
Owned by “SWAROVSKI INTERNATIONAL HOLDING” AG 
from Switzerland.

Free zone “Novi Sad”
• -“BELARUS-AGROPANONKA” d.o.o. – assembly and storage 

tractors. Owned by “Minski traktorski zavod (MTZ)” from Be-
larus (51%) and by “Agropanonka MTZ Finke” d.o.o. from Novi 
Sad (49%).

• “NIS Gasprom Njeft ” – part of the “Rafi nerija naft e Novi Sad ” 
(Oil refi nery). Majority owned by ,,Gasprom Njeft ” from Russia.
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• -“CONQUEST SRB” d.o.o. – production of communal equip-
ment, equipment for arranging and maintenance of green are-
as, equipment for summer and winter road maintenance, urban 
furniture and equipment for children’s playgrounds. Branch of 
French group “Conquest”.

• -“FROBAS” d.o.o. – design, development and manufacture of elec-
tronic devices. Owned by German company “FROBAS” GmbH.

Free zone “Zrenjanin”
• -“KOLPA” d.o.o. – production of shower kabines, baths and hy-

dro massagers. Th e founder of Free Zone “Zrenjanin” Manage-
ment Company with 90% of founding capital. Owned by Sloveni-
an company “Kolpa holding” d.o.o. from Metlika.

• -“LK Armatur” d.o.o. – production of steel pipes. Owned by “LK 
Armatur Aktiebolag” from Sweden.

• -“DAD DRAXLMAIER Automotive” d.o.o. – production of parts 
for automobile industry. Owned by “Lisa Draxlmaier” Gmbh 
from Germany.

• -“Dat DRAEXLMAIER Automotivetechnik” GmbH – branch of 
German company in Zrenjanin.

Free zone “Šabac”
•  -“SBE SERBIA” d.o.o. – production of parts for automobile indus-

try. Owned by Italian “Vescovini group”.

“Fiat Automobiles Serbia Free Zone Kragujevac” 
• -“FIAT AUTOMOBILI SRBIJA” d.o.o. – production of automo-

biles. Owned by “FIAT Group Automobiles” from Italy (67%) 
and Republic of Serbia (33%). Because of merging of “FIAT” and 
“Chrysler” the group’s name is now “FIAT Chrysler Automobiles 
(FCA)”, and in 2015 “Fiat Automobili Srbija” d.o.o. also changed its 
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name into “FCA Srbija” d.o.o. Th e founder of Free Zone “Kraguje-
vac” Management Company with 100% of founding capital

• -“MAGNETI MARELLI” d.o.o. Owned by “Magneti Marelli” 
s.p.a. from Italy.

• -“MAGNETI MARELLI AUTOMOTIVE” d.o.o. Owned by 
“Magneti Marelli” s.p.a. from Italy.

• -“SIGIT” d.o.o. Owned by “S.I.G.I.T.-Societa’ Italiana gomma in-
dustriale Torino” s.p.a. from Italy (51%) and “Simest” s.p.a. from 
Italy (49%).

• -“JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE” d.o.o. Owned by 
“Johnson controls investments (UK) Limited” from Great Britain. 

• -“JCMM AUTOMOTIVE” d.o.o. Owned by “Johnson controls 
automotive” s.r.l. from Italy (50%) and “Plastic components and 
modules automotive” s.p.a. from Italy (50%).

• -“PMC AUTOMOTIVE” d.o.o. Owned by “PMC automotive” 
s.p.a. from Italy and “Simest” s.p.a. from Italy (16,98%).

Free zone “Užice”
• -“VALJAONICA BAKRA SEVOJNO” a.d. – copper production. 

Majority owned by “East point metals” ltd from Cyprus, which is 
a branch of “East Point Holdings”, whose owners are investment 
funds “RC2” from Cyprus and “Darby” from USA.  

• -“IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA A.D. SEVO-
JNO” a.d. Majority owned by Slovenian company “Impol” d.d. 
from Slovenska Bistrica. 

• -“IMPOL SEVAL TEHNIKA” d.o.o. Owned by “Impol Seval Val-
jaonica aluminijuma a.d. Sevojno” a.d. 



37

• -“ATLAS” d.o.o. – production of furniture. Owned by domestic 
natural persons.

• -“COPPER COM” d.o.o. – trading and production of copper. 
Owned by domestic natural persons.

• -“MONTAJN” d.o.o. – Owned by domestic natural person.

Free zone “Smederevo”
• -“METECH” d.o.o. – production of sheet metal. Owned by “Me-

techco” from Belgium. Th e founder of Free Zone “Smederevo” 
Management Company with 30% of founding capital.

• -“PKC WIRING SYSTEMS” d.o.o. – production of cable compo-
nents for commercial vehicles. Owned by “PKC wiring systems 
oy” from Finland. 

• -“UNITEH” d.o.o. – production of compressor and equipment. 
Owned by “Uni comp.trade” d.o.o. from Smederevo, whose own-
er is a domestic natural person.

• -“MS-TECNOLOGIE” d.o.o. Owned by Serbian citizen.

Free zone “Kruševac”
• -“TRAYAL KORPORACIJA” a.d. – production of rubber and 

chemical products. 

Free zone “Svilajnac”
• -“PANASONIC LIGHTING DEVICES SERBIA” d.o.o. – pro-

duction of electronic components for lighting and LED lighting. 
Owned by “Panasonic Lighting Europe” Gmbh from Germany.
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Table 4. Date of Foundation and Beginning of the Work 
of “Free Zones”

“Free zone” Date of foundation of 
the “free zone” Beginning of the work of the “free zone”

Pirot August 8th 1996 April 1st 1998

Subotica July 2nd 1996 December 22nd 1998

Zrenjanin July 21st 2005 September 19th 2005

Novi Sad Octobar 25th 2007 March 21st 2008/December 23rd 2009 52

Kragujevac November 5th 2009 December 18th 2009

Šabac Decembar 24th 2009 February 25th 2010/December 22nd 201153

Užice June 24th 2010 September 28th 2010

Smederevo April 20th 2012 July 23rd 2012

Kruševac May 30th 2012 November 28th 2012

Svilajnac March 22nd 2012 March 21st 2014

Niš Decembar 23rd 2011

Cancelled by the decision of the Serbian Govern-
ment since no company started working there in 
two years aft er obtaining the grant for beginning 
of its work.

Apatin January 14th 2014 May 27th 2014

Vranje January 20th 2014 September 1st 2014

Priboj March 23rd 2015 October 15th 2015

52 Th ey were given temporary (21st March 2008) and soon aft er that permanent solution (23rd 
December 2009) for beggining of the work.
53 Th ey were given temporary (25th February 2010) and soon aft er that permanent solution 
(22nd December 2011) for beggining of the work. 
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Table 5. Th e Founders of the Free Zone Management Company 
and Th eir Share in the Founding Capital

“Free zone’’ Th e founders of the Free Zone Manage-
ment Company and their share in the 
founding capital

Th e founding cap-
ital

Pirot “Tigar” AD, Pirot – 918.017,54 euros
HK “Progres”, Pirot – 30.568,74 euros
Municipality of Pirot – 166.217,54 euros
“Eksplozivi Rudex”, Pirot – 67.346,76 euros
“Unimetal”, Pirot - 53.017,66 euros

1.235.168,24 euros

Subotica Assembly of the City of Subotica – 42,84%
“ATB Sever”, Subotica – 42,84%
“Javna skladišta” AD, Subotica - 1,79%
“Bratstvo” AD, Subotica – 1,79%
“Zorka-Klotild 1904”, Subotica – 1,79%
“Magnotron” d.o.o., Subotica – 1,79%
“Agroseme-Panonija”, Subotica – 1,79%
“Pan-trade” d.o.o., Subotica - 1,79%
“Yucom” AD, Donji Tavankut - 1,79%
“D.O.O. za upravljanje slobodnom zonom 
Subotica” -  1,79%

25.290,26 euros

Zrenjanin “Kolpa” d.o.o., Slovenia – 90%
Municipality of Zrenjanin – 10%

1.000 euros

Novi Sad “Javno skladište slobodna carinska zona 
Novi Sad” AD, Novi Sad – 25%
“Petar Drapšin” AD, Novi Sad (in restruc-
turing) – 25%
“Asco Vidak” d.o.o., Futog (in bankrupt-
cy) – 25%
“Metals-komerc” d.o.o., Novi Sad – 25%

6.000 euros

Kragujevac “FIAT Automobili Srbija d.o.o., Kragujevac 500 euros
Šabac Municipality of Šabac 500 euros
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Užice Municipality of Užice – 33,33%
“Valjaonica Bakra Sevojno” AD, owned by 
a consortium from Cyprus - 33,33%
“Impol Seval Valjaonica Aluminijuma” 
AD, Slovenia - 33,33% 

3.000 euros

Smederevo Municipality of Smederevo – 30%
“Metech” d.o.o., Belgium – 30%
“Tomi trade” d.o.o., Smederevo – 10%
“Mitrašinović” d.o.o., Smederevo – 10%
“Inter-Mehanika” d.o.o., Smederevo – 
10%
“Nafta” AD, Belgrade – 10%

25.000 euros

Kruševac Municipality of Kruševac – 40%
“HI Župa u restrukturiranju” AD, 
Kruševac – 30%
“Trayal korporacija” AD, Kruševac – 30%

50.000 dinars

Svilajnac Municipality of Svilajnac 500 euros
Niš

Apatin Municipality of Apatin – 100%
In early March 2015, distribu-
tion of the ownership capital 
changed:
Municipality of Apatin – 70%
Municipality of Odžaci – 25%
“Standard Gas” d.o.o., Novi Sad – 5%

100.000 dinars

142.857 dinars

Vranje Municipality of Vranje 10.000 dinars

Priboj Assembly of the City of Priboj – 100% 100.000 dinars
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Table 6. General Incentives Provided to the Foreign Investors 
by the Republic of Serbia

- Location on corridor X connecting Europe with Near 
and Middle East;

- Free Trade agreement with SouthEast Europe countries - 
CEFTA, with the market of 60 million citizens;

- Free trade agreement with EFTA countries;
- Free trade agreements with Belarus and Kazakhstan;
- Free trade agreement with Turkey;
- Free trade agreement with Russian Federation;
- Unemployed, educated and cheap labor force; 
- Simplifi ed regulations on foreign trade and foreign in-

vestments;
- Shortened procedure for the establishment of companies 

- 15 days. 

1. Low tax rates, and that: 
- VAT - 18% (in free zones - 0%);
- property tax - 0,4%;
- capital gains tax - 20%;
- corporate income tax - 10%;
- earnings tax - 12%. 

2. Special tax reliefs:

- Investments that are over 7.5 million USD and 100 additional 
employees are not subject of income tax for a period of 10 
years;

- Investment loans are given for a maximum of 10 years and 
with 20% tax reductions;

- Tax benefi ts for employing new workers;
- A loan in the amount of 40% of the investment value for in-
vestments in fi xed assets;

- Exemption from income tax for a period of fi ve years for rev-
enue from concessions;
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- Exemption from income tax for investing in vocational train-
ing, vocational rehabilitation and employment of disabled 
persons;

- Two-year loans for undeveloped areas; 
- Grants from funds for the development of agriculture, ecolo-
gy, environmental protection, scientifi c research, etc.

3. Financial incentives

Th e Republic of Serbia provides fi nancial assistance to potential 
investors. Based on the Decree on Conditions and Method for At-
tracting Direct Investments (“RS Offi  cial Gazette”, No. 34/10 and 
41/10), the funds for attracting direct investments are provided in 
the budget of the Republic of Serbia. Th e funds can be used for fi -
nancing investment projects in the manufacturing and service sec-
tors which may be subject of international trade and for fi nancing 
investment projects in the fi elds of agriculture, catering and trade.

Th e total funds that can be allocated are determined according to 
the creating of new jobs within the period of three years, and that 
for the investments in the production sector:

- from 4.000 to 10.000 euros in the devasted areas and areas 
of special interest,

- from 5.000 to 10.000 euros in car and electronic industry 
or industry of information and telecommunication tech-
nologies, and in the areas of special interest,

- from 2.000 to 5.000 euros in the other areas of Republic 
of Serbia.

For investments in the services sector that are or may be the sub-
ject of international trade from 2.000 to 10.000 per new job creat-
ed in a period of three years.

4. Benefi ts to the business provided by the Law on Free Zones:

-  Th e imports of goods and services into the zone and exports 
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of goods and services from the zone are unrestricted;

- Exemption from duties, VAT and other importing duties on 
the production material intended for exporting;

- Exemption from duties, VAT and other importing duties on 
the imported equipment, machines and construction mate-
rial;

- Th e rights of the free zone users established by the Law on 
Free Zones can not be reduced by any other regulations;

-Import of all kinds of goods is exempted from customs duties. 
Th e goods from free zones can be placed on the local market 
if customs and other duties are paid. If the goods entering the 
customs area of the Republic of Serbia are produced in a free 
zone or subjected to manipulation with the participation of 
local component, duty is to be paid at the prescribed rate only 
for the foreign component in the goods;

- Import into the zone and export from the zone are unrestrict-
ed, that is the quotas, import or export licenses or other re-
strictions on foreign trade are not applied;

- Th e goods can be temporarily taken out from the zone to the 
other part of local territory, or brought into the zone from 
the other part of local territory for the purpose of refi ning 
(treatment, fi nishing, processing, installation, repair, quality 
control, marketing presentations etc) which allows great op-
portunities to connect with the local economy.

- Free transfer of profi t made by performing activities in the 
free zone;

- Th e users of free zone can rent, bye or build themselves pro-
duction, storage or business facilities;
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- Using services of logistics center;

- Effi  cient administration in the free zone (one stop shop).

5. Possible stimulative measures of local self-governments (the 
example of free zone “Pirot”):

А. For construction work within the boundaries of free zone users 
are exempt from paying:

- fee for regulation of urban construction land;
- fee and expenses of municipal administration and issuance 
of documentation (public utility fees, town planning permit, 
consent, approval for construction, etc.);

- fees for the issuance of the conditions for joining the network 
infrastructure;

- fee for issuing approval for connection to infrastructure net-
works;

- fees for connection to infrastructure networks.

Б. While exploiting facilities within a free zone for a period of 10 
years from the time of issuance of the occupancy permit for the 
built facility users are exempt from paying:

- local utility taxes;
- fee for using of urban construction land;
- fee for utility services.

В. Special incentives for increasing employment in the free zone 
by granting subsidies based on the number of newly employed in 
the free zone user company.
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Тable 7. Additional Incentive Measures Proposed by the Free Zones 
Development Strategy in the Republic of Serbia for the Period 

2011-2016

- To work with local governments on introducing exemp-
tions from local taxes and taxes (package of incentives and 
tax exemptions from local governments);

- Exemption from VAT on usage of electricity, water, gas, 
and other utilities for production in the free zone regime 
intended for export; 

- In the budget of the Republic of Serbia to plan means that 
the Free Zones Administration would provide to the pro-
jects, studies and infrastructural equipping of land for the 
purposes of free zones;

- To work with the relevant ministries on exploring possibili-
ties of changing systemic laws that provide additional fi scal 
incentives for users of the free zone engaged in production 
activities;

- To provide benefi ts for the work of the users of free zones at 
local, regional and national level, and that:

- fi nancial – directly provided by the state, such as 
incentive loans or investment exemptions,
- fi scal - exemption from the tax burden for direct 
foreign investment, import duties, taxes on capital 
gain etc; while proposing changes to the law of the 
tax system to include tax reliefs for users of free 
zones, namely: reduction of existing income tax 
rate, property tax and personal income tax,
- indirect - providing the land and infrastructure at 
prices more favorable than market;

- To consider the possibility of changing systematic laws 
that provide additional fi scal incentives for users of the free zone 
engaged in production activities.

- To recommend to the local authorities to provide incen-
tives for the development of free zones and industrial parks (ex-
emption from municipal charges for the construction and exploita-
tion of facilities in the free zone);
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Chart 1. Number of “Free Zones” in the World
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“Free Zones” Paradox

he book of Milenko Srećković “Corporate Imperial-
ism” poses numerous questions very important for our 
society and our state, addressing the problem about 
which in the local public as well as in the academic cir-
cles, unfortunately, it has been said very little or in a 

very one-sided manner. Th e concept of the “free zones” itself may 
under superfi cial consideration seem logical and justifi ed – they 
are certain areas in which state reduces or abolishes taxation and 
other legislation, thereby attracting foreign and domestic invest-
ments, developing economy and opening new jobs. But if one just 
scretches a little bellow the surface of this rhetoric, it is easy to no-
tice the complex and paradoxical nature of the “free zones”. Th ere 
are many questions that can be posed and which may cast doubt 
upon justifi cation of existence of such zones. Why the investment 
infl ow is categorically set as the most important goal, valuable in it-
self, and why one does not take into account the real signifi cance 
these investments have for the state and its population? 

Whether the arrival of foreign companies is automatically a posi-
tive thing and what are the benefi ts the state gets if it gives up on 
taxes? Is the opening of jobs at all costs really necessary or should 
it pay more attention to the quality of their working conditions? 
Whether the opening of free zones is justifi ed if their business is not 
“transparent”, not controlled by the relevant state authorities, and if 
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the contribution of those companies operating in them to the do-
mestic economy cannot be directly and precisely assessed? Is there 
a reasonable suspicion that the causes of formation of these zones 
are the corruption of state authorities or international pressures?  

Transitional rhetoric that is in eff ect the last 15 years is arrogant 
enough not to feel any need to justify certain actions before the lo-
cal public. Hence the “free zones” are being presented as a great 
opportunity for the local economy, and what has been complete-
ly overlooked is the fact that opening a few thousand of underpaid, 
insecure jobs, with no full benefi ts, goes much more in favor of 
the corporations, being allowed to operate in extremely privileged 
conditions, than it would represent any long-term and proper solu-
tion to the problem of soaring unemployment. Unemployment in 
Serbia is a great social structural problem, and although the major-
ity of the unemployed is happy if they fi nd any job at all, the task of 
the state should not be seeking temporary solutions and one-time 
“patching holes”, but fi nding long-term systemic solutions that can 
guarantee stable and quality jobs, as well as prescribing appropri-
ate standards in the protection of workers, socially endangered and 
everybody else’s rights, on the state level. In reality, unfortunately, 
the processes are taking place in a completely opposite direction.   

“Free zones” represent just one of the problems caused by transi-
tion and adoption of the neoliberal paradigm. Privatization, start-
ed in agriculture, and slowly but surely spreading to all sectors 
of social life (education, health care, culture), in the “free zones” 
reaches some kind of symbolic climax. It turns out that what can be 
privatized are not just companies and assets used to be publicly or 
socially owned, but also the state sovereignty itself. By relinquish-
ing some of its authorities, the state in fact waives its own sover-
eignty and consents to a sort of practical suicide (even just regard-
ing a part of its territory). “Free zones” can therefore be seen as the 
ultimate instance of the process of liberalization, like the miniature 
dystopias where a full deregulation is implemented, where capital 
domination at last ended up in utmost deterritorialization, com-
plete instrumentalization of all legal regulations and in a situation 
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where workers and citizens are left  on their own in their struggle 
for bare survival.

Th is book should point out to some of the problems related to the 
nature and legitimacy of the “free zones”, while the following pub-
lications will certainly raise even much more extensive questions 
concerning transition, growing deprivation of workers, repeal of 
various forms of social protection, increase of poverty, unemploy-
ment and inequality. To initiate discussion on these issues is the 
fi rst step in the process of raising awareness and opening dialogue 
which should involves various social strata, groups and individuals 
ready to engage in struggle for thoroughgoing reform of the socie-
ty and radical rethinking of the existing order. 

Saša Perić
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Freedom Behind the Fence

he book of razor-sharp title, “Corporate Imperialism”, 
and of equally sharp subtitle, “Th e Zones of Ehploi-
tation in Serbia”, plainly by its theme – which are so-
called “free zones” – pierces into the hub of key transi-
tional problems. Th e very name “free zones” begs the 

question of from what these zones are exactly free and in what way? 
Th en, not less important, why in commercial, business spheres the 
word “freedom” is so frequently used? And fi nally, when they al-
ready exist in such a great number – why so little is known about 
them?

To the fi rst question there is no doubt the reader will get the an-
swer right away from the book before him – as he will get quite a 
clear picture about possible reasons of the other, even without ex-
plicitly going into details and their implications, which could be the 
subject of a separate study. But the last one – why so little is known 
about the free zones – remains shrouded in secrecy, and that, as 
it were, twofold: as consealed consealment, the issue so out of the 
public sight that one is not aware even how, or why, to formulate it. 
And the whole thing is, actually, just the other way to ask the ques-
tion: what is the essence of transition and the role of the media in 
that process? For, concealment in this case does not mean that free 
zones are not seriously and thoroughly analyzed at some confer-
ence, very possibly at multiple of them, and that certain papers are 
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not published in professional journals for social theory, or in pro-
ceedings from the aforementioned conferences. But, in mass me-
dia we are unlikely to fi nd any suffi  ciently serious and clearly word-
ed article that would explain to a wider reading audience, i.e. to the 
general public, what this is about and what it means precisely to 
have a “free zone” in one’s surroundings – and least of all the main 
thing: whether we become more free with a larger number of these 
“free” zones?     

Namely, it is clear that, historically speaking, “free zones” are a phe-
nomenon of more recent date. Th ey make up one of the inventions 
of modern capitalism, whose basic tendency is to reduce the rights 
of the majority of “common” people – practically all who are not 
in possession of some more signifi cant capital, i.e. means of pro-
duction – to the minimum. Th eir purpose is, along with the oth-
er proven, traditional methods, to help the capital owners to max-
imize their profi ts with no major obligations to those who earn 
these profi ts for them. Under the sweet-sounding titles of “liber-
alisation”, relieving, fl exibilization and so on, the old drama of in-
justice, exploitation and social crisis is being played out, only on 
slightly changed, strictly parceled stage, and with even more per-
fi dious whisperings behind the scene. Th e biggest mistery is how 
they manage to pull off  all that so impeccably, to make it function 
despite all its inner dysfunctionality, and avoid any more serious 
attempt of struggle and resistance? How it does not come to a halt 
even when the cogs of bodies, screwed into this hybrid of humans 
and machines, overstrain and compress themselves up to the point 
of rupture? Of course, the key for this answer is in organization, 
that is, in diff erent degrees of organization between exploiters and 
the exploited. In short, these fi rst, the exploiters, have better organ-
ization, which implies total control over the entire state-ideologi-
cal apparatus, while these others, we, the most of the society, em-
ployed, unemployed, retired, and more and more of those without 
any status, have nothing of the sort. We are left  with nothing but 
staggering within increasingly narrower space, choking in debt or 
in hopeless destitution, and gleaning crumbs of indefi nitely grow-
ing profi ts, for the sake of nothing but a bare survival.         
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Th at is why it is for all of us of burning importance that transition 
processes be analyzed on suffi  ciently serious and understandable 
level. In order for those others, all of us, to have an idea of what is 
happening to them, an awareness of what aff ects our everyday life, 
how and to what extent it has been determined, and for how long. 
Because some of neoliberal measures implemented all around the 
world sometimes at fi rst show positive macroeconomic results – or 
at least the ones capable to be presented as such. And aft er the in-
itial statistical jump in most, if not all, the cases what follows is a 
brutal disenchantment and facing the truth that cannot be embel-
lished or ignored even by the most biased and one-sided research-
es: the more of these measures, the more poverty, the more injus-
tice. 

Th e study we have before us delves behind the propaganda fa-
cade consecrated by the ruling class media and examines the “free 
zones” from the perspective from which spokesmen of the system 
at all costs avoid to show them to us. Here we are presented, in oth-
er words, with concrete data on eff ects of this freedom, which is 
clearly, as the law prescribes, fenced with wire or some other sol-
id material. Th e mentioned lobbyists and spin masters as the main 
motive for creation of these zones tirelessly emphasize propelling 
the economy and reducing unemployment – which, by the logic of 
things, must force us to wonder: why then the already existent eco-
nomic capacities are being brushed off  and workplaces shut down, 
only for much larger funds, usually from the budget, to be issued 
aft erwards to foreign companies, which will employ a much small-
er number of workers? Whereby, oft en, these fi rms are being sub-
sidized per employee, while these employees in fact never see, nor 
have any use of these funds, which management and owners sim-
ply appropriate. Th is model is not restricted just to “free zones”, but 
applies to the majority of foreign “investors”: “zones” are there only 
to additionally increase the attractiveness of the country for the al-
mighty foreign capital. Th eir true vocation is, therefore, to prove to 
all doubting Th omases that, in a wide range of possibilities of prof-
it-making in the already ruined economy, but which can fall into 
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yet even greater disrepair, there is still one more model on which 
the owners of capital and their representatives can count.   

Yet, although the “free zones” are a relatively new historical lega-
cy, it certainly does not mean that they have not already shown all 
their capabilities and eff ects. So let us look at what of these eff ects 
is listed in this book, that is to what one could get for an exempla-
ry display (and we are sure that there is still more of interesting, but 
unavailable matter): for the start, rights of employees at a low lev-
el – reported abuses, including even death cases; signifi cant prof-
its of foreign companies operating in these zones, which in no way 
refl ect on the salaries of employees; a cursory glance at the records 
of the National Employment Service, from which it is more than 
clear that there is no increase in employment either – on the con-
trary, unemployment rises. In a word, in everything cited as the 
reason for establishing these zones there is no any improvement; 
it is possible to ascertain only decline. It should, of course, expect 
that there will be those who will defend all implemented measures 
to the end, contrary to the facts and to common sense, while blam-
ing for their failure our Balkan mentality, communist heritage, or 
yet something from the inexhaustible racist repertoire: our back-
wardness, laziness, corruption... And there is also always welcome 
excuse that it takes time to catch up with modern achievements of 
economy and civilization, aft er years of languishing in unEurope-
an darkness. However, as in the case of the most of other measures 
prescribed as the recipes for fast and happy recovery, it is practi-
cally impossible to fi nd the place where these achievements were 
“caught up with”, racial backwardness overcomed, and where pre-
scribed therapies bore some signifi cantly diff erent fruit. 

Propaganda and structure of the ruling class is surprisingly shal-
low, but it does not mean it is easy to cope with its eff ects. It replac-
es profundity and serious argumentation with publicity and mas-
siveness, with Goebbelsian broken records and cynicism, which is 
possible only because of the lack of serious organized resistance. In 
this context, 500 copies of this book will not make some signifi cant 
and tangible diff erence. But it should also have in mind that aware-



57

ness, an exact knowledge of things, is the best weapon for attack 
and the most reliable stronghold for defense. Besides, thing has al-
ready gone so far that one must fi ght, literally, for every individu-
al: and when we look at things from that perspective, these texts 
appear to us in a diff erent light – as a very important incentive for 
building future resistance to the system of injustice. Even more im-
portant as the facts are presented understandably, for the wide au-
dience, but not in the superfi cial manner. What should be there – it 
is there. On the one hand offi  cial data, on the other interpretation 
of all of their meanings, and that without primitive, tendentious 
“drawing water to one’s mill”. It all looks like a return to the good old 
rule – the truth is the strongest weapon.  

And the truth of this world and this book, what should be insist-
ed on, is: all of us, those others, deprived, disempowered, impover-
ished, fi red – we are all just currency in negotiations among the bu-
reaucrats of international capitalism and owners of big capital. We, 
well-trained workforce which does not ask for high salaries, thank-
full for the opportunity not to starve to death, happy to kick off  at 
work, we who are expected to work in free zones, behind barbed 
wire or some other clearly set up fence, where some other laws ap-
ply and freedom means something else. 

What freedom means in these places, behind these fences, you are 
welcome to read in this book. And do not hasitate to share this 
knowledge with others, and take it to the streets.

Nenad Glišić
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