
Предлог 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 75. Статута општине Кањижа („Сл. 

лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст), а у вези са чланом 6. став 2. тачка 6) 

Закона о слободним зонама („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006), Скупштина општине Кањижа на 

седници одржаној __. _____________ 2021. године, донела је  

МИШЉЕЊЕ 

I 

Даје се позитивно мишљење о оправданости оснивања слободне зоне BordoLine 

Slobodna zona Doline DOO Doline, у насељеном месту Долине, Петефи Шандора бр. 89, 

сагласно Елаборату о постојању економске оправданости за отварање слободне зоне који је 

израдио Silvester Varga PR KONSALTING AGENCIJA SOLUTION-C.A.A. од 23. септембра 

2021. године.   

II 

Ово мишљење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа      Роберт Лацко 

Скупштина општине Кањижа 

Број: __-__/2021-I 

Дана: __.__.2021. године  

Кањижа 

О б р а з л о ж е њ е 

Предлагач: Општинско веће 

Правни основ:  Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о слободним зонама („Сл. гласник РС“, бр. 

62/2006), Статут општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

Разлози: Одредбама члана 4. Закона о слободним зонама прописано је да се подручје зоне 

одређује давањем сагласности Владе, те да се захтев за давање сагласности за одређивање 

подручја зоне привредно друштво за управљање зоном подноси Влади преко министарства 

надлежног за послове финансија. У члану 6. став 1. наведеног Закона прописано је да захтев из 

члана 4. садржи: 

1) назив, седиште и ПИБ оснивача зоне;

2) назив, седиште и ПИБ привредног друштва за управљање зоном;

3) податке о оснивачком капиталу привредног друштва за управљање зоном;

4) назив зоне и подручје зоне са дефинисаним границама;

5) податке о реструктурирању, ако се на подручју зоне налази привредни субјекат који је у

поступку реструктурирања; 

6) елаборат о постојању економске оправданости за одређивање подручја зоне са посебним

освртом на процену страних улагања, процену очекиваних ефеката, а нарочито у погледу 

производње робе и пружању услуга, запошљавања и трансфера савремених технологија, уз 

навођење делатности које ће се обављати у зони; 

7) друге податке које подносилац захтева сматра битним за доношење одлуке.

У ставу 2. прописано је да се уз захтев прилажу докази, а поред осталих и  мишљење органа 

локалне самоуправе о оправданости оснивања зоне. 

Одредбама члана 7. Закона о слободним зонама прописано је да министарство надлежно за 

послове финансија оцењује економску оправданост поднетог захтева и своје мишљење 



доставља Влади, те да је одређивање подручја зоне економски оправдано ако се на основу 

приложеног елабората и других приложених доказа може оценити да ће се постићи позитивни 

ефекти у погледу привлачења страног капитала, производње робе и пружања услуга, 

запошљавања, трансфера савремених технологија, привредног реструктурирања, и ако ће 

пословање у зони допринети остварењу стратегије развоја и мера економске политике Владе.  

Привредно друштво BordoLine Slobodna zona Doline DOO Doline поднело је захтев за издавање 

мишљења о оправданости отварања слободне зоне на територији насељеног места Долине, на 

адреси Петефи Шандора бр. 89, у површини од 131.000 м² уписане у ЛН бр. 2597 к.о. Ором, 

које обухватају парцеле 4740/1-4740/14 и парц. бр. 4741/15. Вредност инвестиције је 5.800.000 

евра, а предвиђен број запослених око 130. На наведеној површини се планира изградња 

постројења за прераду муља од отпадних вода и другог органског пољопривредног отпада од 

којег би се уз примену савремене технологије згушњавања, третмана воде и термолизе добио 

као крајњи производ био угаљ, с високим садржајем азота, фосфора и калијума који би се 

пласирао на домаће и инострано тржиште. Досадашња искуства су показала да се приноси на 

ораницама третираним био угљем повећавају за 10-15%. У захтеву се наводи да је за 

пословање у слободној зони у насељеном месту Долине интересовање показало више 

субјеката. Сагласно наведеном, предлаже се усвајање мишљења у предложеном тексту.  

Ознака извршиоца и рок за извршења: Скупштина општине Кањижа – ___. седница  

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију утврђују се у буџету 

општине  


























