
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК „СМАЛЛ СТЕПС“ У ФЕКЕТИЋУ ЈЕ ОСНОВАН И ФУНКЦИОНИШЕ 

ПО ЗАКОНСКИМ УСЛОВИМА И ПРОПИСИМА  

Оснивање Индустријског парка „Смалл Степс“ у Фекетићу обезбеђено је на основу  Одлуке о 
просторном плану аутопута, и на основу  уредбе Владе. Уредба Владе пружила прилику за 
формирање посебног простора за за реализацију индустријског парка у дужини од 10 километара и 
ширине од 1 км са западне стране аутопута, укупне површине од око 1000 хектара. На основу 
документа објављеног у Службеном гласнику РС на овом простору пружила се прилика за 
изградњу индустријског парка, туристичког објекта, објекта за логистичко-трговинско пословање, 
као и објеката за друге инвестиције са циљем за отварање нових радних места. 

У општини Мали Иђош највећи проблем чини незапосленост.  Из ових разлога у првој фази 
реализације пројекта приоритет је добила изградња индустријског парка, на територији који се 
налази у троуглу између међународног пута, аутопута и Бечејског пута у Фекетићу на делу 
аутопута који по прописима одговара за изградњу.  

Од 2000. године низ заинтересованих улагача се јављао локалној самоуправи Мали Иђош. 
Најбољу понуду је дала инвеститорска група из Аустрије, на челу са Алеxандром  Самонигом. Са 
улагачем склопјен је споразум уз сагласност Скупштине општине на основу следећих начела: 

-куповину земљишта за потребе изградње индустријског парка реализује улагач из Аустрије, 
сопственим средствима, и постаће власник земљишта, сноси канцеларијске трошкове израђене за 
потребе индустријске зоне и функционисања. По потреби доприноси развијању инфраструктуре и 
по пружању разних услуга привуче нове инвеститоре. 

-Локална самоуправа општине Мали Иђош обезбеђује партнеру канцеларије у згради општине и 
услуге за инвеститоре. Са новим инвестицијама стварају се нова радна места, што ће резултирати 
повећање прихода самоуправе. Према потреби самоуправа улаже у инфраструктуру на територији 
индустријског парка, средствима добијеним на конкурсима, и која остају под контролом 
самоуправе. После добијања сагласности од Скупштине општине Мали Иђош на основу наведених 
начела, у сарадњи  са Удружењем пољопривредника „Газдакöр“ из Фекетића започета је куповина 
земљишта, потребна за функционисање индустријског парка, по повољним ценама за купце, 
средствима партнера из Аустрије. 

До данашњег дана имамо три инвеститора. „Јулиа Млин“ која је у функцији, Фабрика тестенине и 
кекса „Ренесанса“ која још није почела са радом, и „Раваго Премиx“ који планира инвестицију 
реализовати ове године. 

Слободне, неоткупљене парцеле, инвеститор из Аустрије издао их је у закуп уговором на годину 
дана, по тржишној цени.У давању у закуп земљишта учествовало је Удружење пољопривредника. 
Земљишта су дата у закуп локалним пољопривредним произвођачима. Број закупца се мења, 
углавном се смањи. У 2015. години имамо 10 закупаца, закуп износи 1000 кг пшенице по хектару, 



који је у складу са ценом закупнине у селу. Никад није била тајна да један од закупаца је Пал 
Карољ оснивачки члан Удружења пољопривредника „Газдакöр“ (у ствари син његов који се бави 
пољопривредом), који је био председник СО Мали Иђош и био је један од иницијатора оснивања 
индустријског парка. Није тајна ни то да је сваке године уплатио вредност уговорене закупнине, 
која се сматра једним од највећих износа на територији катастарске општине Фекетић. На 
земљиште који је издато на основу уговора о закупу не добија се никаква државна субвенција. 

Током формирања Индустријског парка „Смалл Степс“ у смислу основних начела дошло је до 
инфраструктурних и осталих инвестиција, која су финансирана из државних субвенција, и зато 
треба истакнути да: изграђени инфраструктурни објекти, и објекти који су у изградњи ни дан 
данас нису у приватној својини. Објекти који су финансирани из државних средстава у 
зависности од броја инвеститора и њихових економских снага повећаће приход буџета 
општине. Споменут уговор из 2007. године између Смалл Степса и општине сачињен је на 
основу тадашњих правних аката, управо из разлога да не би дошло до мешања приватних и 
државних средстава. У протеклим годинама од оснивања до данас због познате економске 
ситуације у нашој држави, приватни капитал улажен од стране аустријског партнера, односно  
државни капитал уложен за инфраструктуру, чини посебну власничку целину, и до данас није 
остварио профит ни за једну страну!!! 

Основни принцип током изградње инфраструктуре је била законитост. Локална самоуправа има 
потребне дозволе, које могу проверити у службама Самоуправе. Правни процес експропријације и 
изградња инфраструктуре је у потпуности легална. 

2012. године општина Мали Иђош и Смалл Степс доо имали су контролу надлежних органа и 
током контроле потврђено је да су процедуре биле законите. Функционери наведени у споменутом 
чланку су обављали послове у складу са законом и на основу одлука СО Мали Иђош. 

Овим путем молимо новинаре, да се у будућности суздржавају од злонамерних чланака, који 
су поткрепљени непримерним политичким намерама јер руше кредибилитет општине, и са 
тиме знатно угрожавају интересе грађана Општине Мали Иђош. 

 


