
Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                 
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Скупштина Општине Кањижа 

Број: 06-35/2021-I 

Дана: 10.11.2021. године  

К а њ и ж а 

 

На основу члана 84. став 4. и става 7. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 9/19 и 30/20) 

 

С   А   З   И   В   А   М 

 

IV.  ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

КОЈА СЕ ОДРЖАВА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 17. НОВЕМБРА 2021. године  

(СРЕДА) У 12.00 ЧАСОВА  

 

За ову седницу предлажем следећи   

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д :  

 

1. Предлог Мишљења о оправданости оснивања слободне зоне BordoLine Slobodna zona 

Doline DOO Doline (представник предлагача: marijam@kanjiza.rs)        

 

 У складу са чланом 101а Пословника о раду Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 9/19 и 30/20) обавештавам Вас, да Ваша питања везанe за тачке 

дневног реда можете доставити до 15. новембра 2021. године до 12 часова на адресу 

електронске поште који се налази у загради после сваке тачке дневног реда. 

Овлашћени предлагачи су дужни да одборнику дају одговор и објашњење најкасније 

24 сата пре завршетка гласања који је у позиву наведен као час завршетка гласања. 

 

Образац за гласање који се налази у прилогу овог мејла одборници Скупштине 

општине треба да доставе до 17. новембра 2021. године (среда) до 12.00 часова на 

адресу електронске поште: mdiana@kanjiza.rs 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 84. став 4. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 9/1019) утврђено је да у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 

седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 

24 часа од пријема захтева, а ставом 7. истог члана утврђено је да седнице Скупштине сазивају 

се електронским путем, достављањeм позива, материјала и обрасца за гласање на електронску 

адресу сваког одборника. О оправданости да се седница Скупштине одржи електронским 

путем одлучује председник Скупштине.  

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. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

       Роберт Лацко с.р. 

 

 

На седницу се позивају:  

1. Одборници СО 

2. Валерија Денч, заменик председника СО 

3. Роберт Фејстамер, председник општине 

4. Небојша Ракић, зам. председника општине 

5. Роберт Коња, помоћник председника општине 

6. Жолт Барат, помоћник председника општине 

7. Марија Миловановић, начелник Општинске управе   

8. Диана Рац Мајор, секретар СО  

 

 

 

О седници се обавештавају: 

1. чланови Општинског већа (1-7)   

2. представници акредитованих јавних гласила 

3. представници предлагача 

 


