СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVIII–Број 4.

ТЕМЕРИН 25. 03. 2015.

Примерак 100,00 динара

71.
На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени гласник Републике
Србије'' број 61/05,107/09 и 78/2011), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став
1. тачка 17. Статута Општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист
Општине
Темерин'',
број
6/2014
и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта 2015.
године, донела је

OДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Члан 1.
Општина Темерин задужиће се код домаћих или иностраних пословних
банака у износу од: 83.000.000,00 динара (словима: осамдесеттримилионадинара).
Задуживање из претходног става вршиће се по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финасија Републике Србије, Управе за трезор, Сектора за
управљање јавним дугом број: 401-621-1/2015-001 од 19.марта 2015. године

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке, намењена су за финасирање капиталних
инвестиција:
- финансирање радова на изградњи канализационе мреже - IV и V фазе Јужног
колектора у износу од 72.200.000,00 динара,
- набавка камиона-аутосмећара у износу од 10.800.000,00 динара.
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Члан 3.
У циљу спровођења ове Одлуке, овлашћује се председник Oпштине, да у
складу са Законом о јавним набавкама, покрене поступак јавне набавке за
финансијску услугу и образује Комисију за јавне набавке, која ће спровести
поступак набавке средстава из члана 1. oве Одлуке, у складу са законом.

Члан 4.
Овлашћује се председник Oпштине да закључи Уговор о задуживању са
најповољнијим понуђачем – пословном банком, након спроведеног поступка јавне
набавке и извештаја Комисије за јавне набавке.

Члан 5.
Рок за измирење дуга по основу задуживања не може бити дужи од 66
(шездесетшест) месеци.

Члан 6.
Контролу наменског располагања средствима из члана 1. oве Одлуке,
вршиће председник Oпштине и Одељење за буџет, финансије и трезор, о чему ће
информисати Скупштину једном годишње.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Oпштине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-2/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 3

72.
На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 10/2016), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'', број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта
2015. године, донела је

OДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КОЈИ ДОНОСИ И УПРАВЉА
СРЕДСТВИМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Одређује се Општинско веће Општине Темерин за надлежни орган који
доноси и управља средствима Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у Општини Темерин (у даљем тексту:
Програм).
Члан 2.
За финансирање Програма, на начин и под условима утврђеним
законом Општинско веће Општине Темерин планира и обезбеђује средства у
буџету Општине Темерин.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове Одлуке користе се на основу Програма
донетог од стране Општинског већа Општине Темерин уз претходну сагласност
надлежног министарства.
Извештај о коришћењу средстава Програма Општинско веће Општине
Темерин доставља надлежном министарству најкасније до 31. марта текуће године
за претходну годину.
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-3/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.
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73.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 72. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став
1. тачка 6. и члана 96. Статута Општине Темерин – пречишћен текст (''Службени
лист
Oпштине
Темерин'',
број
6/2014
и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта 2015.
године, донела је

OДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама (''Службени лист Општине Темерин'', број
12/2006 и 12/2012) мења се члан 31. став 4. тако да гласи:
'' Месна заједница подноси Скупштини општине извештај о свом раду,
остваривању програма месне заједнице и коришћење средстава. Контролу
финансијског пословања врши законом одређени орган.''
Члан 2.
Мења се члан 31а тако да гласи:
''За обављање стручних, административних, техничких и других послова за
потребе месне заједнице, месна заједница може ангажовати лица која заснивају
радни однос у месној заједници, у складу са законом о раду и Правилником о
систематизацији радних места. На Правилник о систематизацији радних места
претходну сагласност даје председник општине.
Лица за обављање наведених послова у ставу 1. се могу ангажовати и
закључењем уговора о делу и уговором о обављању привремених и повремених
послова у складу са законом.
Одлуку о пријему запосленог или ангажовањем лица из претходног става
доноси Савет месне заједнице у складу са Уредбом о поступку за прибављање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава уз претходну сагласност председника општине.
Свако анагажовање лица супротно одредби става 2. овог члана од стране
месне заједнице је ништавно.
Запослена лица не могу бити чланови органа месне заједнице.''
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Члан 3.
Мења се члан 34.а став 1. тако да гласи:
''Месне заједнице ће ускладити своје статуте у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове Oдлуке.''
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-4/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

74.
На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Темерин – пречишћем текст
(''Службени лист општине Темерин" број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта 2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Програм уређивања грађевинског земљишта
општине Темерин за 2015. годину (у даљем тексту: Програм ).
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Члан 2.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима,
одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и
грађења.
Члан 3.
Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта на
територији Општине Темерин, и то: инвестициона улагања у објекте комуналне
инфраструктуре и јавне површине и трошкове реализације Програма.
Члан 4.
Реализацију овог програма врши Јавно предузеће «Дирекција заизградњу и
урбанизам општине Темерин» Темерин (у даљем тексту: Дирекција),
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим
програмом, Дирекција има право да као инвеститор, предузима све прописане
радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања сагласности, одобрења
за изградњу, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне дозволе, у
циљу његовог уређивања.
Члан 5.
Врсту и обим програмских задатака опредељује планирани прилив буџетских
средстава, стање реализације инвестиција и изградње објеката комуналне
инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде започете
планске и техничке документације, као и стање обавеза по Програму пословања
Дирекције за 2015. годину.
Одређене планиране, као и започете активности из Програма пословања
Дирекције за 2014. годину преносе се као приоритетни радови у 2015. годину.
Избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране
активности утврђени су по следећим основним критеријумима:
-завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току,
-континуитет изградње комуналних објеката значајних за развој Општине Темерин у
целини,
- изградња објеката који су неопходни за реализацију на започетим и новим
локацијама,
-стању уговорених обавеза са корисницима грађевинског земљишта,
-израде планске и техничке документације за просторе и објекте чија је реализација
извесна, као припрема за реализацију Програма у наредним годинама,
- и стања имовинске припреме објеката.
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Члан 6.
Решавање ванредних проблема који нису обухваћени Програмом вршиће се
на основу посебне одлуке Надзорног одбора Дирекције уз сагласност Председника
општине.
Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени
Програмом, могу се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за
финансирање и да ти радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом.
Члан 7.
За потребе изградње јавних објеката од општег интереса, када је то
неопходно, урбанистички планови могу се израђивати и када њихова израда није
предвиђена Програмом, под условом да се обављањем тих послова не ремети
реализација овог Програма.
Члан 8.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за
уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге
радове.
Опремање
земљишта
обухвата
изградњу
објеката
инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

комуналне

1.Припремање грађевинског земљишта чине:
1.1.припремни радови
,-истражни радови (анализе, елаборати и друго),
-геодетске и геолошке подлоге и ситуације,
-урбанистички планови,
-информација о локацији, услови, сагласности, , таксе РГЗ и сл.,
-израда програма за уређивање грађевинског земљишта.
1.2.Имовинско правни послови
-пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог,
-решавање имовинско - правних послова (решење о јавном интересу, провођење у
катастар непокретности, експропријација).
1.2.техничка припрема
- локацијски услови,
- техн. документација (Главни пројекти),
- техничка контрола техничке документације,
- јавне набавке, уговарања, гађевинска дозвола и пријава радова.
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2,опремање грађевинског земљишта:
1.1. извођење радова и надзор над извођењем,
2.2,. технички преглед и пријем радова,
2.3. употребна дозвола, укњижење и таксе.
Члан 9.
Јавно предузеће ће приступити опремању грађевинског земљишта, по
прибављању грађевинског земљишта за површине јавне намене и уколико
инвеститори уплате 70% од средстава потребних за реализацију одређене
врсте радова на уређивању на локалитетима на којима су изграђени објекти без
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и на грађевинском
земљишту које није уређено.

II ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 10.
Програмским активностима одређује се планирана врста радова за
2015. годину у Општини Темерин.
Члан 11.

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину у складу
са оствареним приливом средстава реализоваће се према следећем
редоследу:
1. обезбеђење функционисања комуналних и других и инфраструктурних
система,
2. пренети радови из претходних година,
3. уговорене обавезе,
4. наставак активности на континуитету припреме земљишта,
5. остали радови.
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1.ПРИБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.

Прибављање земљишта за саобраћајнице
предвиђење за изградњу или реконструкцију.

2.

За потребе изградње канализације у делу блока 78 – улица Вука
Караџића
За гробље у МЗ Старо Ђурђево, гробље у МЗ Бачки Јарак и гробље у
Првој месној заједници Темерин
Друге јавне површине ( реализација ПДР-а)

3.
4

које

су

У

програмом

2. ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА
1

2.

Израда катастарско топографског плана за јавну канализацију II
деоница фаза 5 (од Темерина до Младена Стојановића), улица 23.
Октобра, улица Партизанска у Темерину (источно од Новосадске) и
дела Новосадске улице од улице Змај Јовина до улице Народног
фронта у Темерину.
Снимање и израда катастарско топографских планова за планиране
Планове детаљне регулације.

3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
3.1.ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ
ДОНЕСУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНОВА
1. Израда Плана детаљне регулације дела блокова 74, 78 и 80 у насељу Темерин
(гробље у Колонији).
2. Израда Плана детаљне регулације блока 16 и 17 у насељу Бачки Јарак.
3. Израда Плана детаљне регулације радне зоне у ванграђевинском рејону насеља
Бачки Јарак, источно од државног пута IIa реда бр. 102.
3.2.НАСТАВАК ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЂЕН
КОНЦЕПТ ПЛАНА
1. Нацрт Плана детаљне регулације дела радне зоне ван граница грађевинског
подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи) - концепт усвојен и припрема за израду
нацрта плана - сопствена израда.
2. Израда и усвајање нацрта Плана Генералне регулације насеља Темерин.
Израда Урбанистичких пројеката - број зависи од поднетих захтева за
израду.
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Израда урбанистичко-техничке документације - број зависи од поднетих
захтева за израду
Израда пројектно-техничке документације - број зависи од поднетих захтева
за израду.
Израда катастарско- топографских планова - број зависи од поднетих захтева
за израду.
3.3. ПЛАНИРАНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У 2015. ГОДИНИ:
1.

План генералне регулације насеља Темерин.-наставак израде
2.

3.
4.
5.

План детаљне регулације дела радне зоне ван граница
грађевинског подручја насеља Темерин (пут ка Иланџи )
-наставак израде.
План детаљне регулације дела блокова 74, 78 и 80 у насељу
Темерин ( гробље у Колонији).
Пан детаљне регулације блока 16 и 17 у насељу Бачки Јарак.
План детаљне регулације радне зоне у ванграђевинском рејону
насеља Бачки Јарак, источно од државног пута IIa реда бр. 102.

сопствена
израда

сопствена
израда

сопствена
израда
сопствена
израда
сопствена
израда

4. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1.

2.
3.

Израда /ажурирање Главног пројекта за ЈК II, деоница фаза 5
(од Темерина до Младена Стојановића), пројектне
документације секундарне фекалне канализације у улици 23.
Октобра, дела улице Новосадске и дела улице Партизанска у
Темерину.
Изарада техничких решења канализационих прикључака
Изарада остале техничке документације по захтеву физичких
лица и оснивача

5. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
5/1. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

сопствена
израда

сопствена
реализација

сопствена
реализација
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Изградња ЦС2 на основу закљученог уговора са извођачем
радова број: 4-32 од 19.02.2015. године у вредности од
9.940.087,79 са
8.283.406,49 без пдв-а, 9.940.087,79 динара са пдв-ом.
пдв-ом.
-спровођење јавне набавке према плану,
-именовање надзорног органа,
-именовање координатора за безбедност и заштиту на раду,
-технички пријем,
-употребна дозвола.
Планирана јавна набавка за 2015. годину.
а) Изградња Јужног колектора II деоница фаза 4
78.010.000
-Предрачунска вредност објекта 31.738.399,25 РСД без ПДВ--са пдв-ом.
Техничка документација: -израђен главни пројекат.
б) Изградња Јужног колектора II деоница фаза 5.
-у току прибављање локацијских услова,
-потребно је извршити усклађивање израђене пројектне
документације са новим условима.
- За објекат под а и б планирана јавна набавка за 2015. годину.
Изградња канализационих прикључака на основу закључених
уговора из текуће године са власницима објеката који се
прикључују.

3.000.000
са пдв-ом.

Планирана јавна набавка за 2015. годину

4.

Изградња Западног колектора фаза 1 канализационе мреже у Темерину:
-издата грађевинска дозвола,
-вредност инвестиције 52.770.459,52 РСД без ПДВ-а.

Реализација пројекта зависи од расписаног конкурса надлежних
организација и финансирања које није обухваћено Одлуком о буџету
општине Темерин.
5.

Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Темерин и Бачки
Јарак (I етапа) капацитета 18. 092 еквивалената.
Вредност инвестиције 134.399.183,96 РСД без ПДВ-а према пројекту из октобра
2007. године.
-издато Одобрење за изградњу од 28.06.2007. године.
Реализација пројекта зависи од расписаних конкурса надлежних организација и
финансирања које није обухваћено Одлуком о буџету општине Темерин.

5.2. ИЗРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА
1.
Изградња сервисне саобраћајнице Блок 38-39 Бачки
Јарак

5.000.000
са пдв-ом

Планирана јавна набавка за 2015. годину.
2.

Изградња тротоара
Планирана јавна набавка за 2015. годину.

15.000.000
са пдв-ом
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5.3. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
1.
Изградња топловода

5.200.000
са пдв-ом

Планирана јавна набавка за 2015. годину.
2.

Изградња капеле на Западном гробљу

5.000.000
са пдв-ом

Планирана јавна набавка за 2015. годину.

6) ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
6/1РЕДОВНО
И
ПЕРИОДИЧНО
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНАРехабилитација, ојачање и појачано одржавање одржавање
локалних ( општинских ) путева.
Планирана јавна набавка за 2015. годину.

1.

2.

Рехабилитација, појачано
путева ( пољски путеви) .

одржавање

некатегорисаних

3.

Планирана јавна набавка за 2015. годину.
Рехабилитација и појачано одржавање бициклистичке стазе.
Планирана јавна набавка за 2015. годину.

4.

Одржавање атмосферске канализације и канала
Планирана јавна набавка за 2015. годину.

5.

Зимско одржавање путева-чишћење снега са коловоза
локалних улица, путева и аутобуских стајалиша.

ПУТЕВА,

са пдв-ом
20.000.000
са пдв-ом
19.255.000
са пдв-ом
3.100.000
са пдв-ом
3.000.000
са пдв-ом
3.000.000

Уговор се закључује са ЈКП „ТЕМЕРИН“ Темерин и другим
правним лицима на основу Одлуке о обављању комуналних
делатности.

6/2 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
1.

Одржавање саобраћајне сигнализације – хоризонтална
сигнализација: Планирана јавна набавка за 2015. годину

2.500.000
са пдв-ом

2.

Одржавање-набавка саобраћајне сигнализације- вертикална
саобраћајна сигнализација.
Планирана јавна набавка за 2015. годину.
Одржавање семафорске сигнализације.
Планирана јавна набавка за 2015. годину.

2.000.000
са пдв-ом

3.

4.

Одржавање путних прелаза-укрштања са железничком
мрежом у нивоу.

2.500.000
са пдв-ом
500.000
ослобођено
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пдв-а
5.

Постављање саобраћајне сигнализације и опреме на
територији општине Темерин.
-Уговор се закључује са ЈКП „ТЕМЕРИН“ Темерин на основу
Одлуке о обављању комуналних делатности.

500.000
са пдв-ом

6/3 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
1.

Одржавање јавне расвете на кандилаберским и
стубовима НН мреже.

3.000.000
са пдв-ом

Уговор се закључује са ЈКП „ТЕМЕРИН“ Темерин на основу Одлуке
о обављању комуналних делатности.
2.

Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету
Планирана јавна набавка за 2015. годину.

16.500.000с
а пдв-ом

6/4 ОДРЖАВАЊЕ ПРЕЧИСТАЧА
1.

1.

Одржавање опреме постројења за пречишћавање отпадних вода
-Планирана јавна набавка за 2015. годину.
Анализа отпадне воде
−

-Уговор се закључује се ПМФ-ом-набавка на коју
се Закон о јавним набавкама не примењује.

1.500.000
са пдв-ом
383.328
са пдв-ом

6.5. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.

Одржавање и уређење јавних зелених површина
-Уговор се закључује са ЈКП „ТЕМЕРИН“ Темерин на
основу Одлуке о обављању комуналних делатности.

3.000.000с
а пдв-ом

7. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА.
Трошкови Програма, односно трошкови Дирекције на припреми и реализацији
Програма дати су кроз Одлуку о Буџету Општине Темерин за 2015. годину.

III МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
1.Основни носилац организације извршења и реализације Програма је Дирекција.
2.Да би се Програм што ефикасније реализовао, сарадњом свих надлежних
органа, уз поштовање прописаних процедура, обезбедити ефикасан трансфер
средства.
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3. Носиоци појединих стручних послова за реализацију су Служба за катастар
непокретности Темерин, надлежна оделења општинскле управе Општине Темерин
и остали учесници на реализацији Програма изабраних на основу Закона о јавним
набавкама.
4. Реализација овог Програма дефинисаће се по потреби динамичким плановима.
5. Приоритет у реализацији позиција Програма имаће области према следећем
редоследу:
- наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза, на
њима,
- извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања за
накнаде или доприносауређивање градског грађевинског земљишта,
- израда документације,
- решавање имовинско правних односа,
- изградња недостајуће комуналне инфраструктуте у постојећим насељима,
- изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.
6. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа планираних и
остварених средстава за поједине намене предвиђене Програмом.
7. У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду
искоришћена планирана средства, део тих средстава може се преусмерити на
друге позиције из Програма, у оквиру исте економске класификације, а за које су
планирана средства недовољна и то у износу до 10% планираних средстава за ту
позицију.
8. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног,
сразмерно ће се смањити и планирани физички обим Програма.
9.Председник општине или лице које он овласти, може да покрене иницијативу за
реализацију свих позиција Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.
годину.
10.О извршењу Програма Дирекција ће према потреби извештавати надлежне
Општинске органе, а по истеку године поднеће извештај Скупштини општине.
11. У случају да се до краја 2015. године не донесе Програм уређивања
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину, до
доношења Програма створене финансијске обавезе из Програма за 2015. годину
могу се преузимати и плаћати до нивоа планираних средстава Програма за 2015.
годину, а исте садржаће се у Програму за 2016. годину.
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Саставни део овог Програма је Финансијски план Дирекције за 2015. годину.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу
општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-5/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

75.
На основу члана 15. став 1. тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник Републике Србије'' број 111/2009) и члана 35. став 1. тачка 6.
Статута Општине Темерин – пречишћени текст (''Службени лист Општине Темерин“
број 6/2014 и 4/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној
25. марта 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1
Овом Одлуком одређују се субјекти система заштите и спасавања на
територији Општине ТЕМЕРИН (у даљем тексту: Општина), уређују надлежности
органа Општине, организација и функционисање цивилне заштите, образовање
јединица цивилне заштите опште намене, уређује финансирање система заштите и
спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне
заштите, односно система заштите и спасавања, прописане Законом о ванредним
ситуацијама («Сл.гласник Републике Србије» бр. 111/2009) и другим ближим
прописима, који регулишу ванредне ситуације и област заштите и спасавања.
Члан 2
Субјекти заштите и спасавања на територији Општине ТЕМЕРИН су:
1. Скупштина Општине,
2. Председник Општине,
3. Општинско веће,
4. Општинска управа и службе,
5. Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
Општине,
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.

II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

1. Скупштина Општине
Члан 3
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва,
материјалних и културних добара на територији Општине, а у складу са одредбама
Закона о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина Општине,
врши следеће послове:
- Обезбеђује изградњу јединственог система заштите и спасавања на
територији општине и Републике Србије, у складу са Законом о ванредним
ситуацијама и другим прописима, као и програмима, плановима и другим
документима којима се уређује организација, развој, припремање и употреба снага
и средстава заштите и спасавања;
- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом
заштите и спасавања у Републици Србији,
- доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији
Општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике
Србије,
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- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање
задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и
задатака цивилне заштите на територији Општине,
- образује Општински штаб за ванредне ситуације,
- утврђује основе за одређивање оспособљених правних лица од значаја за
заштиту и спасавање,
- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве
за помоћ Влади Републике Србије,
- разматра извештаје председника Општине и Општинског штаба за ванредне
ситуације, о битним питањима за заштиту и спасавање и др.,
- даје сагласност на годишњи план рада и усваја годишњи извештај о раду
Штаба за ванредне ситуације,
- извршава и друге задатке, у складу са Законом и другим прописима, који утврђују
обавезе јединицама локалне самоуправе.

2. Општинско веће
Члан 4
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и
материјалних и културних добара, на територији Општине, Општинско веће врши
следеће послове:
- доноси Процену угрожености за територију Општине,
- доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
- доноси План заштите од удеса,
- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, на
територији Општине, у складу са Законом,
- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
- доноси одлуке о накнади штете настале од последица елементарних и других
несрећа,
- прати реализацију превентивних мера заштите,
- предлаже акта, која доноси Скупштина Општине, а односе се на систем заштите и
спасавања и др.
- образује и стара се о опремању јединица цивилне заштите опште намене,
- стара се о набавци и одржавању средстaва за узбуњивање, у оквиру система
јавног узбуњивања у Републици Србији, и учествује у изради Студије покривености
система јавног узбуњивања за територију Општине,
- обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.
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3. Председник Општине
Члан 5
Председник Општине је командант Општинског штаба за ванредне ситуације,
по положају, и обавља следеће послове:
- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
- у сарадњи са замеником команданта и начелником Штаба предлаже постављење
осталих чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини, на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације,
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим
прописима,
- усмерава и усклађује рад органа општинске управе, служби и правних лица, чија
је Општина оснивач, у спровођењу мера заштите и спасавања,
предлаже Општинском већу, План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, на усвајање,
- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
- наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог
подручја и стара се о њиховом збрињавању,
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара, у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања,
- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица
цивилне заштите опште намене и грађана, који учествују у заштити и спасавању
становништва и материјалних добара у Општини,
- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у
ванредној ситуацији,
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама,
- остварује сарадњу са суседним општинама, Градом Новим Садом, Министарством
унутрашњих послова и Војском Србије, у циљу усклађивања активности у
ванредним ситуацијама,
- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из
своје надлежности,
- извештава Скупштину Општине, о стању на терену и о предузетим активностима
у ванредној ситуациј,
- стара се о обезбеђењу средстава у Буџету Општине, за рад Општинског штаба
за ванредне ситуације и за ванредне ситуације,
- обавља и друге послове и задатке, у складу са Законом и другим прописима.
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4. Органи Општинске управе
Члан 6
Органи општинске управе, у оквиру својих надлежности у систему заштите и
спасавања обављају следеће послове и задатке:
- прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и
предузимају мере за заштиту и спасавање,
- учествују у изради Процене угрожености територије Општине,
- израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
- израђује План заштите од удеса,
- учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације
становништва,
- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва,
- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације и предлажу председнику Општине, начин обезбеђивања
средстава,
- врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања, из своје надлежности,
- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке, за
потребе заштите и спасавања,
- организују, развијају и воде личну, узајамну и колективну заштиту,
- учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите
опште намене,
- остварују сарадњу са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације,
Управом за ванредне ситуације у Новом Саду,
- обављају и друге послове заштите и спасавања, прописане Законом о ванредним
ситуацијама и другим прописима.

4.1. Стручна служба за послове заштите и спасавања
Члан 7
Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама за територију Општине, обављају се у
Општинској управи надлежној за послове заштите и спасавања и то: стручна
служба.
Стручна служба надлежна за заштиту и спасавање врши следеће послове:
- израђује предлог Процене угрожености територије Општине, у сарадњи са
Општинским штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима Општине и
предлаже Општинском већу његово доношење,
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- израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у сарадњи са
Општинским штабом за ванредне ситуације и предлаже Општинском већу његово
доношење,
- израђује Предлог Плана заштите од удеса
носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и
система осматрања и обавештавања (као део Плана одбране Општине),
- обавља послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне
заштите опште намене,
- планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у
ванредним ситуацијама, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и
у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
- води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и
средствима и опреми у цивилној заштити,
- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
обавља послове у
вези са набављањем и одржавањем средстава за
узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији и учествује у
изради Студије покривености система јавног узбуњивања за територију Општине,
- организује, развија и води личну, узајамну и колективну заштиту на територији
Општине, у складу са прописима,
- усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе,
- остварују непосредну сарадњу са организационом јединицом МУП-а, Сектором за
ванредне ситуације-Управом за ванредне ситуације у Новом Саду,
- израђују План мобилизације јединица и организује извршење мобилизације
јединица цивилне заштите опште намене,
- обавља стручне и административно-техничке послове, потребне за рад
Општинског штаба за ванредне ситуације
- врше и друге послове из области заштите и спасавања, у складу са Законом и
другим прописима.

5. Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама, као стручно-оперативно тело, Скупштина Општине образује
Општински штаб за ванредне ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик
команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
Командант Општинског штаба је председник Општине, а заменик команданта
је заменик председника Општине, односно члан Општинског већа.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 21

Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за
ванредне ситуације, у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду, кога за
постављење предлаже начелник Управе.
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације су:
1) чланови Општинског већа, у чијем делокругу су послови из области:
здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике,
заштите животне средине.
2) Запослени у општинској управи у чијем делокругу су послови из области:
саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга;
3) руководиоци јавних предузаћа, привредних друштава, руководиоци
организациаоних јединица одбране, полиције, хуманитарних организација,
удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од
значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације образује, посебним актом, по
потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и
спасавања.
Члан 9

Поред надлежности дефинисаних Законом и Уредбом, Општински штаб, у
случају ванредне ситуације обавља следеће послове:
− руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
− руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
− разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
4) рати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
спровођење,
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама,
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о
ризицима и опасностима и предузетим мерама,
7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите
опште намене и, оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
8) сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних
држава, у ванредним ситуацијама,
9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
10) сарађује са Градским штабом за ванредне ситуције, Окружним штабом за
ванредне ситуације и штабовима суседних јединица локалне самоуправе,
11) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељеним
местима,
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12) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања
на територији Општине,
12а) подноси скупштини општине, на усвајање предлог годишњег плана рада и
годишњи извештај о раду
12б) спроводи годишњи план рада;
13) наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и
категоријама становништва које се евакуише,
14) наређује приправност - спремност за ванредне ситуације;
15) ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на
територији Општине,
16) доноси наредбе, закључке и препоруке,
17) обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.

III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 10
Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци
цивилне заштите, повереници цивилне заштите, заменици повереника и јединице
цивилне заштите опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања,
оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и
оспособљене за заштиту и спасавање, и с тим у вези, скуп активности, која се
односе на попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање,
мобилизацију и активирање цивилне заштите.

1. Лична, узајамна и колективна заштита
Члан 11
Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите, органи Општине,
привредна друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању
потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку
запослених из области цивилне заштите.
Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и
држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и
колективну заштиту, у складу са Законом и другим прописима.
Општинска управа надлежна за послове заштите и спасавања, у сарадњи са
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације-Управом за ванредне
ситуације у Новом Саду, припрема упутства и друге публикације, којима ће се
вршити едукација становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији.
У реализацију наведених активности, укључују се и повереници цивилне
заштите.
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2. Мере цивилне заштите
Члан 12
У остваривању Законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти
система заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и
другим прописима припремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито:
- превентивне мере,
- мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и
других несрећа,
- мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће,
- мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних
непогода и других несрећа.

3. Задаци цивилне заштите
Члан 13
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од
опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији
Општине, спроводе се следећи задаци цивилне заштите и то:
1) узбуњивање
2) евакуација
3) склањање и урбанистичке мере заштите
4) збрињавање угрожених и настрадалих
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
6) заштита од техничко-технолошких несрећа,
7) заштита од рушења и спасавање из рушевина,
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
9) заштита и спасавање од пожара и експлозија,
10) заштита од НУС,
11) прва и медицинска помоћ,
12) асанација терена,
13) очување добара битних за опстанак,
14) хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
Наведени задаци се спроводе, у складу са Законом о ванредним ситуацијама
и ближим прописима, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине
задатке цивилне заштите.
Осим наведених задатака, Општина може планирати, припремати и
спроводити и друге задатке и активности у заштити и спасавању.
У спровођењу задатака цивилне заштите учествују сви органи предвиђени
овом Одлуком, у оквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са
надлежним органима државне управе и другим надлежним органима.
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4. Повереници цивилне заштите
Члан 14
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите
постављају се ради обављања послова заштите и спасавања у Општини (месним
заједницама у седишту Општине) и насељеним местима (селима) и то: у стамбеним
зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима, по улицама.
Основни критеријум за одређивање броја повереника и њихових заменика је
тај, да се повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно,
најмање на 1000 становника.
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите
постављају се и у Општинској управи.
Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама (у седишту
општине) и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне
ситуације, на предлог Општинске управе надлежне за послове заштите и
спасавања.
Повереници и заменици повереника, предузимају непосредне мере за
учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и
колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене, које
образује Општина.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, на територији Општине,
дужни су да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.

5. Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 15
За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују
се, опремају и оспособљавају јединице цивилне заштите опште намене.
Јединице опште намене се образују као привремени састави од
добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање
једноставнијих послова заштите и спасавања.
Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање
сложених задатака, а нарочито: локализовање и гашење почетних и мањих пожара
и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи,
одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у
асанацији терена и обављање других активности по процени Општинског штаба за
ванредне ситуације.
На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене,
ранга вода, тако да се јединице образују у свим насељеним местима (селима) и
месним заједницама у седишту Општине.
Основни критеријум за утврђивање врсте, величине и броја јединица је
степен угрожености територије Општине од елементарних непогода, техничко-
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технолошких несрећа и других већих несрећа, укључујући и последице ратних
дејстава:
- у месним заједницама у седишту Општине, које имају до 5000 становника,
образовати најмање 1 јединице ЦЗ опште намене ранга вода,
- у месним заједницама у седишту Општине, које имају преко 5000 становника,
образовати најмање 3 јединица ЦЗ опште намене ранга вода,
- у насељеним местима (селима) до 3000 становника, образовати најмање 1
јединице ЦЗ опште намене ранга вода,
- у насељеним местима (селима) од 3000-5000 становника, образовати најмање 1
јединица ЦЗ опште намене ранга вода,
- у насељеним местима (селима) од 5000-10.000 становника, образовати најмање 2
јединица опште намене ранга вода.
Јединице цивилне заштите опште
критеријумом, образоваће Општинско веће.

намене,

у

складу

са

утврђенм

6. Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
Члан 16.
У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања,
обавештавања и узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе
предвиђене Законом о ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу
ову област.
Општина, у оквиру својих Законом предвиђених права и дужности, извршава
следеће послове:
- обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и
спасавања, као и укључење у телекомуникациони и информациони систем
јединствене службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и повезује се са
њим,
- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
- набавља и одржава средства за узбуњивање, у оквиру система јавног
узбуњивања у Републици Србији,
- израђује Студију покривености система јавног узбуњивања за територију
Општине,
- доноси решење о постављању сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање,
- формира Ситуациони центар за праћење стања и управљања у ванредним
ситуацијама и исти увезује са Оперативним центром 112, који формира надлежни
орган,
- извршава и друге задатке, у складу са прописима и техничким нормативима за
планирање, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање.
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7. Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 17
Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
Општине, одређује посебним актом Општинско веће.
Оспособљена правна лица су привредна друштва и друга правна лица на
територији Општине, која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање,
као што су: комунална, грађевинска, водопривредна, предузећа која газдују
шумама, угоститељска и транспортна привредна друштва, као и друга правна лица,
привредни субјекти из области приватног обезбеђења, привредне авијације,
удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кинологије,
ронилаштва, наутике, алпинизма, радио-аматерства, горска служба спасавања,
извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање.
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних
и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним
непогодама и другим несрећама, у складу са својом делатношћу, као и задацима,
које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације.
Активирање оспособљених правних лица налаже председник Општине, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Општинско веће, правним лицима из става 1. овог члана, уговором
обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у
извршавању мера и задатака цивилне заштите.
Уговор из става 4. овог члана закључује председник Општине, или лице које
он овласти у складу са Уредбом о начину ангажовања ствари за потребе заштите и
спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих
("Службени гласник РС", број 10 од 30. јануара 2013.).

8. Обучавање и оспособљавање
Члан 18
У Општини се врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне
заштите, заменика повереника цивилне заштите и јединица опште намене, као и
обучавање становништва.
Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним
плановима и програмима и другим критеријумима, које доноси надлежни орган.
Поред обучавања и оспособљавања повереника, заменика повереника
цивилне заштите и јединица опште намене, Општина организује и обуку
Општинског штаба за ванредне ситуације и других субјеката и правних лица, који се
укључују у систем заштите и спасавања.
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9. Ознаке припадности, функција и дужности
Члан 19.
Подлога за ознаке припадности, функција и дужности у штабовима за ванредне
ситуације и јединицама цивилне заштите израђује се у виду правоугаоника тамно
плаве боје, димензија 50х80 mm.
Припадност се означава на доњем делу подлоге, хоризонталним тракама
златно жуте (за штаб за ванредне ситуације), односно сребрне боје (за јединице
цивилне заштите), са растојањем између трака од по 5 mm.
Функција и дужност се на подлози означава изнад хоризонталних трака,
четворокраким звездицама златно жуте (за штаб за ванредне ситуације), односно
сребрне боје (за јединице цивилне заштите). Звездице су максималног распона
кракова 18 mm, постављају се на међусобном растојању од по 2 mm и на 20 mm
мерено од горњег руба подлоге.
Ознаке припадности, функција и дужности носе се у висини груди, са десне
стране, пришивене, причвршћене чичак траком или одштампане у сито штампи.

Члан 20.
Ознаке за припадности штабу за ванредне ситуације су у виду:
1) три хоризонталне траке, димензија 50х10 mm – за Републички штаб,
2) две хоризонталне траке, димензија 50х10 mm – за покрајински штаб,
3) једне хоризонталне траке, димензија 50х10 mm и једне хоризонталне
траке, димензија 50х5 mm – за окружни штаб и штаб за ванредне ситуације града
Београда,
4) две хоризонталне траке, димензија 50х5 mm – за градски штаб,
5) једне хоризонталне траке, димензија 50х5 mm – за општински штаб.
Ознаке функције и дужности у штабу за ванредне ситуације носе командант,
заменика команданта, начелник и члан штаба, у виду:
1) четири звездице – за команданта штаба,
2) три звездице – за заменика команданта штаба,
3) две звездице – за начелника штаба,
4) једне звездице – за члана штаба.
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Члан 21.
Ознаке припадности у јединицама цивилне заштите носе командант и заменик
команданта одреда, командир и заменик командира чете, командир и заменик
командира вода, командир одељења и вођа тима у виду:
1) три хоризонталне траке, димензија 50х10 mm – за одред,
2) две хоризонталне траке, димензија 50х10 mm – за чету,
3) једне хоризонталне траке, димензија 50х10 mm и једне хоризонталне
траке, димензија 50х5 mm – за вод,
4) једне хоризонталне траке, димензија 50х10 mm – за одељење,
5) једне хоризонталне траке, димензија 50х5 mm – за тим.
Ознаке функције и дужности у јединицама цивилне заштите носе се у виду:
1) две звездице – за команданта одреда, командира чете, командира вода,
командира одељења и вођу тима,
2) једне звездице – за заменика команданта одреда, заменика командира
чете и
заменика командира вода.
Члан 22.
Ознака функције повереника и заменика повереника цивилне заштите израђена
је у виду једнакостраничног троугла плаве боје, смештеног у кругу пречника 60 mm,
на подлози наранџасте боје. У доњој страни троугла налази се хоризонтална трака
златно жуте боје, димензија 40х10 mm (Прилог 3. слика 27.ПРАВИЛНИКА о
униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и
личној карти припадника цивилне заштите).
Ознака функције повереника и заменика повереника цивилне заштите носи
се у висини груди са леве стране, пришивена, причвршћена чичак траком или
одштампана у сито штампи.
Члан 23.
Ознака специјалности припадника цивилне заштите је у виду једнакостраничног
троугла, плаве боје, смештеног у кругу пречника 60 mm, на подлози наранџасте
боје. У средини троугла налази се знак специјалности, и то за припаднике:
1) јединица заштите од пожара – стилизовани пламен црвене боје,
2) јединица за спасавање на води и под водом – стилизовани чамац са веслачем,
3) јединица за спасавање на неприступачним теренима – стилизован планински
врх,
4) јединица за пружање прве помоћи – знак црвеног крста,
5) јединица на пословима откривања и уништавања НУС-а – стилизована авио
бомба,
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6) јединица на пословима РХБ заштите – стилизована детелина,
7) јединица за спасавање из рушевина – стилизовани зупчаник са котурачом,
8) јединица на пословима осматрања – стилизовани двоглед,
9) јединица на пословима узбуњивања – стилизована сирена,
10) центара 112 – стилизоване муње са натписом 112,
11) јединица на пословима збрињавања – стилизовани шатор,
12) јединица за телекомуникације – стилизоване укрштене муње,
13) јединица за откривање дубоко затрпаних – стилизована глава пса.
Ознака специјалности припадника цивилне заштите носи се у висини груди са
леве стране, пришивена, причвршћена чичак траком или одштампана у сито
штампи.

IV ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 24
Планирање и програмирање система заштите и спасавања, на територији
Општине, врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим
прописима, који регулишу планирање и програмирање система заштите и
спасавања.

У планирању и програмирању, Општина извршава следеће послове:
- доноси План и програм развоја система заштите и спасавања, на
територији Општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања
Републике Србије,
- усклађује своје планове заштите и спасавања са Планом заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије,
- израђује и доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама,
- усклађује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе.
У планирању и програмирању система заштите и спасавања, Општина
остварује сарадњу са надлежном службом МУП-а и другим надлежним органима
државне управе, као и надлежним органима АП Војводине.
Поред Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, у Општини се израђује и посебан План функционисања цивилне
заштите, као део Плана одбране, по посебним прописима, односно Упутством о
методологији за израду планова одбране у Републици Србији, које је донела Влада
Републике Србије.
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V ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 25
Систем заштите и спасавања финансира се из буџета Општине и других
извора, у складу са законом и другим прописима.
Из буџета Општине финансира се:
1) припремање, опремање и обука Општинског штаба за ванредне ситуације,
јединица цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови
спровођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака
цивилне заштите,
2) трошкови ангажовања оспособљених правних лица, у складу са уговором за
извршавање задатака заштите и спасавања,
3) изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине,
4) прилагођавање подземних објеката (подземни пролази, тунели и други), за
склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у
складу са законом,
5) обука становништва из области заштите и спасавања,
6) санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са
материјалним могућностима,
7) друге потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима.

VI ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 26
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите
и других послова у области заштите и спасавања, у привредним друштвима и
другим правним лицима, органима општинске управе, у раду Општинског штаба за
ванредне ситуације, и стручно-оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне
заштите опште намене, повереницима цивилне заштите и заменицима повереника,
као и другим припадницима и заслужним појединцима, на територији Општине,
додељују се признања и награде.
Признања и награде се уручују поводом Светског дана ЦЗ – 1.Марта, или на
други дан, који одреди председник Општине (командант Општинског штаба за
ванредне ситуације).
Предлоге за признања и награде, доставља Општинском већу, Општински
штаб за ванредне ситуације, а признања и награде уручује председник Општине,
као командант Општинског штаба за ванредне ситуације.
Општинско веће ће посебним актом, ближе уредити врсту награда и
признања, као и критеријуме за њихову доделу.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 31

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27
Постављање повереника и заменика повереника цивилне заштите извршиће
Општински штаб за ванредне ситуације, у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Општинско веће ће донети акт о одређивању оспособљених правних лица од
значаја за заштиту и спасавање на територији Општине, у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Општинско веће ће образовати јединице опште намене, у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Процена угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
урадиће се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину
израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама («Сл.гласник
Р.Србије» бр.8/11).
Општинско веће ће посебним прописом, утврдити врсту награда и признања,
као и критеријуме за њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења
одговарајуће прописа, од стране надлежног органа у Републици Србији.
Финансирање система заштите и спасавања уградђује се у буџет Општине.
Члан 28
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији
и функционисању цивилне заштите на територији општине Темерин број 06-322/2011-01 од 22.12.2011. године.
Члан 29
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
БРОЈ: 06-4-6/2015-01
ДАНА: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.
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76.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 6.
Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'',
број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта 2015.
године, донела је

OДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.
У Одлуци о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 1/2009) мења се члан 4. тако да
гласи:
''Чланови радних тела имају право на накнаду за учествовање у раду седнице
радних тела у висини од 25% од накнаде утврђене у члану 2. ове одлуке. Чланови
радних тела који су запослени у Општинској управи Темерин, јавним службама и
установама и јавним предузећима чији је оснивач општина Темерин имају право на
накнаду за рад на седницама радних тела ако се оне одржавају ван радног времена
на радним местима где су запослена.
Лица одређена за припремање седница радних тела, израду предлога и
мишљења, вођење записника и известиоци на седници Скупштине општине тачака
дневног реда које се разматрају на седницама радних тела, имају право на накнаду
у висини накнаде из претходног става у току једног радног дана, ако се једна или
више седница одржавају ван радног времена Општинске управе Темерин''.
Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-7/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.
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77.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 6.
Статута општине Темерин - пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'',
број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта 2015.
године, донела је

OДЛУКУ
О НАКНАДАМА ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ СЛУЖБИ И УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се висина накнаде председника, заменика
председника и чланова управних и надзорних одбора јавних служби и установа
чији је оснивач општина Темерин.
Члан 2.
Накнада чланова управних и надзорних одбора јавних служби и установа
чији је оснивач општина Темерин износи 25% од висине накнаде одборника у
Скупштини општине, утврђене одлуком,
Накнада председнику и заменику председника управних и надзорних одбора
увећава се за 50% у односу на висину накнаде одређене за члана Управног
односно Надзорног одбора.
Ова накнада утврђена у ставу 1. и 2. овог члана припада за учествовање у
раду седнице Управног односно Надзорног одбора.
Члан 3.
Средства за накнаде председника, заменика председника и чланова
управних и надзорних одбора јавних служби и установа чији је оснивач општина
Темерин обезбеђују се у буџету општине Темерин.
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-8/2015-01
Дана: 25.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.
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78.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007, 83/2014) и члана 35. став 1.
тачка 4. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин“ број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25. марта
2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗА ПЕРИОД 2016-2020

Члан 1.
Приступа се изради ''Стратегије локалног одрживог развоја општине
Темерин за период 2016-2020''.
Члан 2.
Процесом израде ''Стратегије локалног одрживог развоја општине
Темерин за период 2016-2020'' руководиће Иницијативна група (ИГ) на чијем је челу
председник општине.
ИГ je састављена од искустних људи из општинске администрације,
јавних предузећа и институција, као и репрезентативних представника НВО
сектора, са задатком координације процеса израде ''Стратегије локалног одрживог
развоја општине Темерин за период 2016-2020'' и установљавања Плана
мониторинга и евалуације стратегије.
Састав иницијативне групе (ИГ) :
-

Председник Oпштине
Заменик председника Oпштине
Чланови Oпштинског већа
Начелник Oпштинске управе
Начелници Oдељења и служби у општинској управи
Директори ЈП и ЈКП
Директори јавних установа и институција (КИЦ, Библиотека, ЦСР,
ТО, КЗМ, школе, ПУ, Агенција за развој ....)

Број 4

Службени лист општине Темерин

-

-

-

-

-

25.03.2015.

Страна 35

Представници свих политичких странака који имају одборнике у
Скупштини општине (корисно би било и оних који немају одборнике
у СО)
Представници државних институција које имају седиште у општини
(МУП, Пореска управа, Катастар, ПИО, НСЗ, Војводина воде, ,
Војводина шуме, ПТТ, Телецом, Железница, Електродистрибуција,
Црвени крст ....)
Представници привреде, пољопривреде и МСПП (пре свега:
производња, пољопривреда, услуге, трговина, собраћај,
угоститељство, банке, осигурања...
Представници организација цивилног друштва или НВО и УГ
(култура, спорт, жене, млади, екогија, заштита ж/с, социјална и
здравствена заштита, угрожене и маргинализоване групе,
пензионери, пчелари, ловци и риболовци и сл.)
Независна и самостална лица (уметници, истакнути научници и
истражицачи, иноватори и сл.).

Члан 3.
За стручну и административну подршку ИГ у процесу израде стратегије
одеђује се Агенција за развој општине Темерин.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
БРОЈ: 06-4-9/2015-01
ДАНА: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 36

79.

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПОСЛОВАЊА КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''
ТЕМЕРИН ЗА 2015.ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијског пословања за
2015.годину, усвојен на седници Управног одбора Културно информативног центра
''Лукијан Мушицки'' Темерин, одржаној 16.03.2015. године.

II

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-10/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 37

80.

На основу члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ЗА
2015.ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм рада са финансијским планом
здравствених установа Дома здравља ''Темерин'' Темерин за 2015.годину, усвојен
на 1. седници Управног одбора.

II

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-11/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 38

81.
На основу члана 50. став Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 73. став 3. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Утврђује се да је Мирославу Монар престао мандат члана Општинског већа
општине Темерин, дана 25.03.2015.године на основу поднете оставке.

II

Oво решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 09.03.2015.године Мирослав Монар поднео је оставку на функцију
члана Општинског већа општине Темерин.
Писмена оставка је поднета између два заседања Скупштине општине.
Сходно члану 73. став 3. Статута општине Темерин, Скупштина општине
Темерин је на својој првој наредној 29. седници одржаној дана 25.03.2015.године
донела Одлуку о престанку мандата члана Општинског већа даном одржавања
седнице обзиром да у оставци није утврђен други датум.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-1-1/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 39

82.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 129/07) и члана 66. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст број 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I

За чланa Општинског већа општине Темерин бира се Aна Лукач.

II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
Образложење

На 29. седници Скупштине општине Темерин, дана 25.03.2015.године
председник општине Ђуро Жига поднео је у складу са законом, Статутом и
Пословником Скупштине општине Темерин предлог за кандидата за члана
Општинског већа са образложењем.
Тајним гласањем одборници Скушптине општине Темерин изабрали су Ану
Лукач за члана Општинског већа општине Темерин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-1-2/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 40

83.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 115. став 1.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин, на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ О четвртој ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Мења се тачка 5. подтачка 4. Решења о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне
ситуације ( '' Службени лист општине Темерин'' број 3/11, 8/12,
3/2014,14/2014) тако да гласи:
'' У Штаб се именују:
1) за чланове Штаба:
- др. Перо Крчмар, директор Дома здравља ''Темерин'' Темерин
- Ана Лукач, члан Општинског већа за ресор заштите животне средине
- Соња Тодоровић, члан Општинског већа за ресор пољопривредe
- Мира Родић, члан Општинског већа за ресор привреде
- Стеван Томић, члан Општинског већа за ресор комуналних делатости,
урбанизма и просторног планирања,
- Милорад Устић, вд директор ЈП ''Гас'' Темерин,
- Светомир Стојановић, вд директор ЈКП ''Темерин'' Темерин,
- Зоран Свитић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Темерин'',
- Јасна Алић, вд директор Центра за социјални рад општине Темерин
- Миленко Василић, начелник Министарства одбране за општину
Темерин,
- Милорад Шикман, начелник ПС Темерин,
- Јасмина Божичић, Црвени крст општине Темерин
- Данило Бобић, руководилац пољочуварске службе
- Ласло Елек, командир Ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а РС за
Темерин.
2. У осталом делу Решења одредбе остају непромењене.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-1/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 41

84.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број
6/2014 – пречишћен текст и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I
Разрешавају се дужности у Општинској изборној комисији:
1. БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ-члан
На предлог Одборничке групе Независна одборничка група - Темерин
2. НИКОЛА БЈЕЛАЈАЦ-заменик члана
На предлог Одборничке групе Независна одборничка група – Темерин
II
Именују се у Општинску изборну комисију:
1. Сузана Цапик – члан
На предлог Одборничке групе – Социјалдемократска странка- СДС
2. Весна Савић – заменик члана
На предлог Одборничке групе – Социјалдемократска странка- СДС
III
Oво Решење објавити у ''Службеном листу оштине Темерин''.
OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,34/2010одлука УС и 54/2011) у члану 14. је прописано да Општинску изборну комисију у
сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које именује Скупштина
јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група у Скупштини јединице
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. Даље је прописано да изборна
комисија има секретара кога именује Скупштина јединице локалне самоуправе.
Председник, чланови и секретар имају заменике.
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За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара
изборне комисије именује се лице које је дипломирани правник.
У члану 13. ставу 4. Закона о локалним изборима је прописано:
''У решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена
његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на
чији предлог је именован''.
На основу чл. 33 Статута општине Темерина (''Сл.лист општине Темерин''
број 6/2014-пречишћен текст и 14/2014) и чл- 42. Пословника о раду Скупштине
општине Темерин (''Сл.лист општине Темерин бр.9/09,2/10 и 7/2014) у Скупштини
општине Темерин је образовано девет одборничких група са следећим бројем
одборника: Одборничка група ''Покренимо Темерин'' – десет одборника,
Одборничка група Социјалдемократска странка- СДС – три одборника, Одборничка
група Заједно за промене – три одборника, Одборничка група Социјалистичкa
партијa Србије, Партија уредињених пензионера Србије – три одборника,
Одборничка група Демократска Странка Војвођанских Мађара – три одборника,
Одборничка група Савез Војвођанских Мађара – Пастор Иштван Vajdasági Magyar
Szövetség – Pásztor István – три одборника, Одборничка група Демократска странка
Србије, Нова Србија – три одборника,
Одборничка група Српска Радикална
Странка – два одборника, Одборничка група Независна Темеринска одборничка
група – два одборника.
Закључком Скупштине општине на XV седници одржаној 29.11.2013. године
је утврђено да Општинску изборну комисију у сталном саставу чини председник
комисије, десет чланова и секретар са заменицима. Сразмерно броју одборника и
то:
1. Одборничка група Социјалдемократска странка

1 члан
и 1 заменик члана
2. Одборничка група ''Покренимо Темерин''
3 члана
и 3 заменика члана
3. Одборничка група Заједно за промене
1 члан
и 1 заменик члана
4. Одборничка група Демократска Странка Војвођанских Мађара
1 члан
и 1 заменик члана
5. Одборничка група Савез Војвођанских Мађара –
1 члан
Пастор Иштван Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István и 1 заменик члана
6. Одборничка група Социјалистичкa партијa Србије,
1 члан
Партија уједињених пензионера Србије
и 1 заменик члана
7. Одборничка група Демократска странка Србије, Нова Србија
1 члан
и 1 заменик члана
8. Одборничка група Српска радикална странка
1 члан
и 1 заменик члана
9. Одборничка група Независна Темеринска одборничка група 1 члан
и 1 заменик члана
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Сходно наведеној структури и броју чланова изборне комисије, ново
одборничке групе су дале своје предлоге за именовање председника и чланове
Комисије уз прилагање потребних докумената.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења допуштена је жалба
Управном суду у Београду, која се подноси у року од 24 часа од доношења Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-2/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

85.
На основу члана 32. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 35. тачка 23. и члана 40. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014
и 14/2014) и члана 2. Одлуке о оснивању Општинског штаба за безбедност
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 4/2010),
Скупштина општине Темерин, на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА И ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I
Разрешавају се дужности у Општинском Савету за безбедност:
1. Гајо Козомора – координатор
2. Данило Бобић - члан

Број 4
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II
Именују се у Општинском Савету за безбедност:
1. Душан Батинић – координатор
2. Сандра Ковачевић Тасовац - члан

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-3/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

86.
На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени
гласник Републике Србије'', број 45/2013),члана 35. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст број
6/2014 и 14/2014), и члана 3. Одлуке о образовању Локалног савета за здравље
( '' Службени лист општине Темерин'' број 12/2013),
Скупштина општине Темерин, на XXIX седници одржаној 25.03.2015.
године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ О

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 45

Стојанка Јаноши Зељковић разрешава се дужности члана Савета за
здравље општине Темерин.

II

Сања Драгићевић именују се за члана Савета за здравље општине Темерин.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-4/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

87.
На основу члана члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014)
Скупштина општине Темерин, на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

I
Јожеф Брежњак разрешава се дужности члана Локалног савета за
запошљавање.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 46

II
Ана Весков именује се за члана Локалног савета за запошљавање.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-5/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

88.
На основу члана 2. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(''Службени лист општине Темерин'' бр. 15/2006) и члана 35. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Јожеф Брежњак се разрешава се дужности члана Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 47

II
Данило Тасовац се именује за члана Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-6/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

89.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07), члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/10 – Одлука УС и 24/11) и члана
40. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Здравко Вашалић се разрешава дужности члана Комисије за планове
општине Темерин.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 48

II
Милица Торбица се бира за председника
Темерин.

Комисије за планове општине

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-7/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

90.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

I

Божидар Тодоровић разрешава се дужности члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 49

II

Ана Весков се бира у Комисију за кадровска, административна питања и
радне односе Скупштине општине Темерин.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-8/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

91.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Божидар Тодоровић разрешава се дужности заменика председника
Комисије за статутарна питања, организацију и прописе.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 50

Роланд Талпаи разрешава се дужности члана Комисије за статутарна
питања, организацију и прописе.
II
У Комисију за статутарна питања, организацију и прописе Скупштине
општине Темерин бирају се:
1. Родни Заварош, заменик председника
2. Немања Обрадовић, члан
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-9/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

92.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Јожеф Брежњак разрешава се дужности члана Савета за буџет и финансије.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 51

II
Владислав Цапик се бира за члана Савета за буџет и финансије Скупштине
општине Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-10/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

93.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07) и члана 41. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
I
Немања Обрадовић разрешава се дужности члана Савета за друштвене
делатности Скупштине општине Темерин:

II
Лаура Миљковић се бира у Савет за друштвене делатности Скупштине
општине Темерин.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 52

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-11/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

94.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Ивана Јерков разрешава се дужности члана Комисије за популациону
политику.
II
Ева Заварош се бира у Комисију за популациону политику Скупштине
општине Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

Број 4

Службени лист општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-12/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

25.03.2015.

Страна 53

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

95.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 35. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр.
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Тина Поткоњак се разрешава дужности члана Комисије за представке и
жалбе.
II
Весна Савић се бира у Комисију за представке и жалбе Скупштине општине
Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-13/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 54

96.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 107/2005.....и 93/2014) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен
текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
Васка Томић разрешава се дужности председника Управног одбора Дома
здравља ''Темерин'' Темерин из реда оснивача.
II
Милан Ђумић се именује за председника Управног одбора Дома здравља
''Темерин'' Темерин из реда оснивача.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-14/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 55

97.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин"
пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

I
Оливера Болманац разрешава се дужности члана Управног
одбора Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин из реда оснивача.

II
Маја Вишнић именују се за члана Управног одбора Јавне
библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин из реда оснивача.

III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-15/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 56

98.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 5. став 2.
Одлуке о оснивању Културног центра општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 17/2014) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута
општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" пречишћен текст број
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
Ивана Јерков се разрешава дужности члана
центра општине Темерин из реда оснивача.

Управног одбора Културног

II
Именују се у Управни одбор Културног центра општине Темерин и то:
Представник општине:
1. Драган Ракић, члан
Представници запослених:
1. Богданка Рађеновић, члан
2. Жужа Фодор, члан
3. Сања Крајишник, члан
III

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-16/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 57

99.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 6. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'', број 6/2006 и 8/2007) и члана 35. став 1. тачка 9.
Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" пречишћен
текст број 6/2014 и 14/2014)
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Немања Обрадовић разрешава се дужности заменика председика у
Управном одбору Туристичке организације општине Темерин.

II
Лаура Миљковић се именује за заменика председника Управног одбора
Туристичке организације општине Темерин.

III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-17/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 58

100.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за
развој општине Темерин (''Службени лист општине Темерин, бр. 15/2008) и члана
35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Никола Бјелајац разрешава се дужности члана у Управном одбору Агенције
за развој општине Темерин.
II
Данило Тасовац именује се за члана у Управни одбор Агенције за развој
општине Темерин.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-18/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 59

101.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 9. Одлуке о
оснивању Центра за за социјални рад (''Службени лист општине Темерин'',
број 7/92 и 7/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин
("Службени лист општине Темерин"пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Ивана Јерков разрешава се дужности члана у Управном одбору
Центра за социјални рад општине Темерин из реда оснивача.

II
Илија Лукач се именује у Управни
општине Темерин из реда оснивача.

одбор

Центра за социјални рад

III

Oво Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-19/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 60

102.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 5. став 2.
Одлуке о оснивању Културно-информативног центра општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', број 6/2006, 14/2006, 14/2010 и 4/2011)
и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист
општине Темерин" пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
I
Ивана Јерков разрешава се дужности члана у Управном одбору Културно
информативног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин из реда оснивача.

II
Именују се у Управни одбор Културно информативног центра ''Лукијан
Мушицки'' Темерин:
Представници општине:
1. Ирена Генић, члан
Представници запослених:
1. Чила Адам, члан
2. Илдико Шетало, члан
3. Јелена Стојановић, члан
III
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-20/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 61

103.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин"
пречишћен текст број 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

I
Роланд Талпаи разрешава
се дужности председника
Надзорног одбора Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин из реда
оснивача.
II

Катарина Малићи именују се за председника
Надзорног
одбора Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ" Темерин из реда оснивача.

III

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-21/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 62

104.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 19. став 2. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист општине Темерин, бр. 12/2006 и 12/2012) и члана 35.
став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРВЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕМЕРИН

I
Роланд Талпаи разрешава се дужности члана Надзорног одбора Прве Месне
заједнице Темерин.

II
Спасоје Веселиновић се именују за члана Надзорног одбора Прве Месне
заједнице Темерин.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-22/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 63

105.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 19. став 2. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист општине Темерин, бр. 12/2006) и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен
текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ
I
Илија Лукач се разрешава дужности члана Надзорног одбора Месне
заједнице Сириг.
II
Милисав Јефтић се именује за члана Надзорног одбора Месне заједнице
Сириг.
III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-23/2015-01
Дана: 25.03.2015.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 64

106.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије,
бр.72/2009,52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК

I
Маријана Танкосић разрешава се дужности члана Школског одбора Основне
школе ''Славко Родић'' Бачки Јарак из реда представника општине.

II
Лаура Миљковић именује се за члана Школског одбора Основне школе
''Славко Родић'' Бачки Јарак из реда представника општине.

III
Члан Школског одбора Основне школе ''Славко Родић'' Бачки Јарак:
именује се дана 25.03.2015. године и мандат јој траје до 11.06.2018. године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-24/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 65

107.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 5. став 2.
Одлуке о оснивању Културног центра општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', број 17/2014) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута
општине Темерин ("Службени лист општине Темерин" пречишћен текст број
6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
Драгана Дебељак се именују за члана Надзорног одбора Културног центра
општине Темерин из реда запослених.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-16-25/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 66

108.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије,
бр.72/2009 и 52/2011) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'', бр. пречишћен текст 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници одржаној 25.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ '' ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ'' СИРИГ

I
Разрешава се Ана Лукач са дужности члана Школског одбора Основне
школе '' Данило Зеленовић'' Сириг, из реда представника општине.

II
Ђуро Вишнић се именује за члана Школског одбора Основне школе '' Данило
Зеленовић'' Сириг, из реда представнка општине.
III
Чланови Школског одбора Основне школе '' Данило Зеленовић'' Сириг
именују се дана 25.03.2015. године и мандат им траје до 11.06.2018. године.

IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06- 4-16-26/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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109.
На основу члана 35. тачка 11. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници разматрала Извештај о
раду са Извештајем о финансијском пословању Дома здравља ''Темерин'' Темерин
за 2014.годину одржаној 25.03.2015. године, и донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању
Дома здравља ''Темерин'' Темерин за 2014.годину, усвојен на седници Управног
одбора Дома здравља ''Темерин'' Темерин, одржаној дана 13.03.2015.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-12/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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110.
На основу члана 35. тачка 11. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници разматрала Извештај о
раду и пословању Културно информативног центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин за
2014.годину одржаној 25.03.2015. године, и донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Културно информативног
центра '' Лукијан Мушицки'' Темерин за 2014.годину из разлога непотпуности.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-13/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 69

111.
На основу члана 35. тачка 11. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници разматрала Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне библиотеке '' Сирмаи Карољ'' Темерин за
2014.годину одржаној 25.03.2015. године, и донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Јавне
библиотеке '' Сирмаи Карољ'' Темерин за 2014.годину, усвојен на седници
Управног одбора Јавне библиотеке '' Сирмаи Карољ'' Темерин, одржаној
19.02.2015.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-14/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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112.
На основу члана 35. тачка 11. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXIX седници разматрала Извештај о
раду са финансијским извештајем за 2014. годину Центра за социјални рад
општине Темерин одржаној 25.03.2015. године, и донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем за 2014.
годину Центра за социјални рад општине Темерин, усвојен на седници Управног
одбора Центра за социјални рад општине Темерин, усвојен на 44. седници
Управног одбора одржаној дана 12.02.2015.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-4-15/2015-01
Дана: 25.03.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 71

113.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007), члана 68. Статута Општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и 4/2014), члана
38. Одлуке о Општинској управи (''Службени лист општине Темерин'' број 1/09) и
члана 45. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин (''Службени лист
Општине Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 22. седници одржаној
26.03.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
O СЛУЖБЕНОЈ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују радна места на којима запосленима у
Општинској управи припада службена и радна одећа и обућа, њихова врста, начин
и период употребе.
Члан 2.
Општинска управа врши набавку службене и радне одеће и обуће у оквиру
финансијских средстава обезбеђених у буџету општине Темерин.
Члан 3.
Службена и радна одећа и обућа припада запосленим распоређеним на
следећим радним местима:
Ред.бр. Радно место
1.

2.

Комунални,
грађевински,
еколошки,
саобраћајни
инспектор
Физичко
обезбеђењепортир

Служ. радна
одећа
Кишни мантил

Количина и
век трајања
1/2 година

одело, кошуља,
кравата

летње 1/2
године
зимско1/2
године

Обућа
Заштитне
ципелечизме

Количина и
век трајања
1/3 година
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3.

Сервирка

бела кошуља

2 /1 година

Папуче са
улошком

1/2 године

4.

Достављач

панталоне,
кошуља

2 (летње,
зимско)/2
годинe
1/3 године
1/3 године
1/2 године

Ципеле

1/2 године

Папуче са
улошком

½ године

5.

Спремачица

јакна
торба
радни мантил

Члан 4.
Службена и радна одећа и обућа се користи у току радног времена.
Није дозвољена употреба службене и радне одеће и обуће у приватне сврхе.
Члан 5.
Запослени који намерно или крајњом непажњом оштети службену и радну
одећу и обућу, дужан је да исту набави о свом трошку.
Члан 6.
За сваку календарску годину начелник Општинске управе ће утврдити
решењем који запослени имају право на службену и радну одећу и обућу у складу
са овим Правилником.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-27-3-01
Дана: 26.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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114.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 68. Статута Општине Темерин – пречишћен текст
(''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и 4/2014), и члана 45. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Темерин (''Службени лист Општине
Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 22. седници одржаној
26.03.2015. године, доноси

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Поглавље 1: Опште информације
1.1.Анализа постојећег стања

УВОД
1.1.1. Географске и административне карактеристике
Општина Темерин је лоцирана у југоисточном делу Бачке, на лесној тераси и
припада јужнобачком округу. На северу се граничи са општином Србобран, на
истоку општином Жабаљ, на југу општином Нови Сад, док се западно од ње налази
општина Врбас (карта 1). Општина Темерин заузима површину од 168,88 км2, што
представља само 0,8% територије Војводине (Републички завод за
статистику,2004). Њених 29.232 становника чини 1,4% војвођанског становиштва.
Према густини насељености,општина Темерин са 173,1 ст/км2 је скоро дупло
насељенија (1,8 пута) него Покрајина Војводина (94,5 ст/км2).
У Општини Темерин налазе се три насеља: Темерин, Бачки Јарак и Сириг.
Близина Новог Сада, покрајинског средишта и комуникација различитог нивоа, чине
један од елемената који чине географски положај општине Темерин повољним.
Општинску територију пресецају четири друмске саобраћајнице:
•
Међународни пут Е-75, на делу од Новог Сада ка Суботици, прелази преко
југозападног дела општине;
•
Од 1984,саобраћајница М-22 пролази кроз Сириг и пресеца западни део
општине спајајући Нови Сад и Србобран;
•
Регионални пут Р-120 тангира Бачки Јарак и Темерин и води ка источном
делу Бачке, односно Бачком Градишту, Бечеју, Ади, Сенти и Кањижи;
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•
Регионални пут Р-104 трасиран је нормално на све поменуте саобраћајнице и
спаја Оџаке, Змајево, преко Сирига и Темерина са Жабљем и Зрењанином
(Географска карта Војводине, 2001).
Железничка пруга се налази у југоисточном делу општине и њоме се одвија теретни
саобраћај између Новог Сада и Сенте, преко Жабља и Бечеја.
1.1.2. Природни услови и животна средина
Рељеф - Целокупна површина општине Темерин се налази на југоисточном делу
јужно бачке лесне терасе. Просечна висина терена се креће од 81 до 83 м н.в, док
висину 84-86 метара достижу хумови у северно и југоисточном делу општине
(Ристановић, Јокић,200б, 15). На неким потезима измерена је апсолутна висина и
од 78 метара (Топографска карта, 1981). Према кретању водених токова, може се
закључити да је терен на територији општине Темерин нагнут од запада према
истоку. Од геоморфолошких елемената уочљиви су речне долине, предолице,
хумови и лучна удубљења. Настали су процеђивањем атмосферске воде кроз лес
или су предиспониране облицима прелесног рељефа.
Клима - Општине Темерин има степско-континенталне одлике. Као и на подручју
Војводине, лета су топла, зиме хладне, а прелазна годишња доба су изразита.
Температурне амплитуде су велике. Просечна годишња температура ваздуха,
према метеоролошкој станици Римски Шанчеви, која је израчуната за период 19482000, износи 10,9°С. Најучесталија и најјача ваздушна струјања долазе из
југоисточног квадранта. По јачини на другом месту је јужни ветар, а по учесталости
северозападни. Просечна годишња количина излученог воденог талога износи
580,3 мм (Метеоролошки годишњаци, 1948-2000).
Хидрографија - Воде у општини Темерин јављају се у виду подземних и
површинских. Подземне имају облик фреатских, артешких и термоминералних
вода.
Фреатске се налазе на дубинама од 300 до 150 м. На површини се ретко појављују.
Најчешће се виђају у време најинтензивних излучивања падавина, у виду бара,
мочварних терена и по подрумима кућа. У прошлости су коришћене за
водоснабдевање, али се касније прешло на екплоатацију артешких вода, које су
према физичким и хемијским својствима квалитетније.
Артешке воде су константоване на пет различитих дубина, али је у њима утврђено
и присуство повећане количине амонијака, калијумперманганата и арсена, што
указује на то да су извесни проблеми у будућем водоснабдевању (Ристановић,
Јокић, 2006).
До изградње водовода, становништво се снабдевало са 25 субартешких бунара
дубине 80-120м, од којих је 16 било у Темерину, 5 у Бачком Јарку и 4 у Сиригу.
Водовод је у општини Темерин изграђен током седамдесетих година XX века. Он се
снабдева водом са више артешких бунара која долази са 125-187 м дубине.
На северном делу територије општине Темерин налази се 18 км или 28% речне
долине Јегричке или Велике баре. Општини припадају јегричкине десне притоке,
као што су Каналић (Кисачки канал), Мала бара и Бели канал са Циганском баром.
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Сви површински водени токови општине Темерин су измењени хидротехничким
радовима и укључени у хидросистем Дунав - Тиса - Дунав.
На територији општине Темерин постоје три водене акумулације. Настале су
приликом експлоатације геолошког састава за производњу цигле. Јамура бачког
Јарка је у функцији рибњака. Источно од Темерина је порибљена јамура димензија
250x150м, а у парку Каштела налази се језерце величине 17 ари и 98 м2.
Термоминералне воде су нађене на дубинама 200-300 метара. Температура им се
креће од 20 до 270 степени и нису за пиће, јер им минерализација прелази 1 дг/1.
Експлоатишу се од 1914. године. Године 1968, из бушотине дубоке преко 1650 м
добијена је вода температуре 960 степени.
Од хемијско-минеролошког састава воде, зависи њено балнеолошко дејство а да ли
ће и колико бити коришћено зависи од многих других фактора.
Темеринска вода не само да је богата различитим минеролошким елементима, чија
концентрација је изнад нивоа лековитости и спада у групу топлих вода.Темеринску
воду купатила, чија температура износи 26,5 °Ц сврставамо у групу хипотерми, док
вода у отвореном базену са температуром воде од 40 °Ц, представља хипертерму.
Стални пратилац темеринске термоминералне воде је метан, који је коришћен и за
загревање просторија.
Хемијско-минеролошки састав темеринске термоминералне воде анализирани су:
А. Леко (1917), истраживачи Ин-ститута за физику Природно-математичког
факултета Универзитета у Новом Саду (Јањић и др. 1979); Нафтагас РО за
истраживање и производњу нафте и гаса-ООУР"Техника", 1984).
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Према резултатима пописа становништва, од краја Другог светског рата, број
становника у општини Темерин се увећавао. Смањен интензитет увећавања уочен
је у попису становништва из 1971. године. Број становника општине је од 1948. до
2002. године, према методологији пописа становништва који су претходили попису
2002. године, дуплиран, односно порастао је 1,9 пута. Уколико се увећање, добијено
одузимањем броја становника општине Темерин 1948. од истог за 2002, подели по
годинама, добија се податак да је у просеку сваке године општина Темерин расла за
око 258 становника.
Становништво општине Темерин је у време пописа 1953. године чинило 1%
становништва Војводине. Од пописа 1981. он се увећава, тако да је према попису
становништва 2002. године представљао 1,4% (табела 1).
Анализа кретања броја становника у насељима општине Темерин показује да се од
1948. до 2002. године у Бачком Јарку број становника више него удвостручио (2,6),
као и Сиригу (2,2), док је у насељу Темерин порастао 1,7 пута. Увећање броја
становника у свим насељима неке општине није честа појава на територији
Војводине. Претпоставља се да је близина Новог Сада позитивно утицала на то да
се становништво одлучује за насељавање овога простора.
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Табела бр. 1: Кретање броја становника у општини Темерин и његовог удела у становништву Војводине, према резултатима
пописа становништва

Насеље
Бачки Јарак
Сириг
Темерин
Укупно
Војводина
Удео општинског
становништва у становништву
Војводине

1948
2438
1381
11438
1 5257
1640599

1953
2544
1992
11621
16157
1698640

0,9

1,0

Године пописа
1961
1971
3362
3858
2269
2201
12705
13584
18336
19643
1854971 1952560
1,0

1,0

1981
5396
2286
14875
22557
2034782

1991
5426
2542
16971
24939
2013889

1,1

1,2

Извор: Републички завод за статистику. Становништво. Попис становништва, домаћинства и станова у 2002.Упоредни
прегледброЈа становника - 1948, 1953 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002 године. Подаци по насељима. Књига бр. 9. Република
Србија. Београд. 2004

1.1.4. Диверзификација руралне економије
Структуру привреде неког привредног подручја одређује учешће појединих
привредних грана у привредној активности тог подручја.
У недостатку података о доприносу појединих привредних грана формирању
друштвеног производа и народног дохотка, анализа привредне структуре по
делатости може се заснивати на подацима о броју привредних субјеката (предузећа
и предузетничких радњи) по привредним гранама, као и броју запослених у
привредним субјектима по појединим привредним гранама. У том смислу, у Табели
3 приказани су најважнији подаци за сагледавање структуре привреде Општине
Темерин и њену компаративну анализу. Пре тога ради стицања опште слике у
Табели 2 дати су упоредни подаци по годинама посматраног периода о броју
предузећа, установа и других правних лица за Србију, Војводину и Општину
Темерин.
Као што се из података Табеле 2 може закључити број правних лица у Општини
Темерин током посматраног периода најпре расте, све до2005.год. а затим након
наглог смањења њиховог броја у 2006. г. поново почиње континуирано да расте,
тако да је у 2008. год. у Општини Темерин било регистровано 498 правних лица.
Како се слична тенденција може уочити и за укупан број правних лица у Србији и
Војводини, то је учешће Општине Темерин у Србији и Војводини, посматрано по
броју правних лица, прилично стабилно и креће се од 0,99 до 1,07% у односу на
Србију и од 0,22 до 0,28%у односу на Војводину.
Табела бр. 2: Предузећа, установе и друга правна лица

Србија
Војводина
Темерин

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
181.048 166.585 152.918 263.748 246.979 243.558 258.157 249.085
49.311 45.561 41.448 65.816 60.734 59.704 57.362 54.882
498
471
445
674
608
596
566
546

* Односи се на средину године
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Највећи број правних лица у општини Темерин у 2008. год. су друштвено-политичке
организације и заједнице (108 или 33,54% у укупном броју правних лица), а затим
следе организације и институције из области образовања и културе (71 или
22,05%), док су на трећем и четвртом месту по броју предузећа из области трговине
(44 или 13,66%) и индустрије (36 или 11,18%), респективно. Слична стуктура може
се уочити и током посматраног периода, са изузетком да је број предузећа из
области трговине значајно смањен током посматраног периода, са 226 у 2002.год.
на 44 у 2008. год. Ако се, међутим, из укупног броја правних лица издвоје установе
и друге непривредне организације, које иначе чине већину укупног броја правних
лица у Општини Темерин у 2008. години (184 или 57,14%), може се стећи
прецизнија слика о структури привреде по делатностима.
Судећи по броју предузећа у укупном броју предузећа, најразвијеније привредне
делатности у Општини Темерин у 2008. као и у свим годинама посматраног периода
су трговина (44 предузећа или 31,88% у укупном броју предузећа) индустрија и
рударство (36 или 26,09%), пољопривреда и рибарство, као и финансијске и друге
услуге (свака са 18 предузећа или са учешћем од 13,04% у укупном броју
предузећа). Следе сабраћај и везе (9 или 6,52%), занатство и личне услуге (7 или
5,07%) и грађевинарство (5 или 3,62%). Уколико се, међутим, анализирају подаци о
броју запослених по делатностима (Табела 3) долази се до другачијег закључка о
значају појединих привредних делатности у Општини Темерин.
Далеко највећи значај по броју запослених у укупном броју запослених у
предузећима Општине Темерин (без запослених у предузетничким радњама) у
2008. год. има прерађивачка индустрија (57,63% од укупно запослених у привредим
предузећима), следи трговина са 19,43% у укупном броју запослених у привредним
предузећима, док су на трећем и четвртом месту по овом показатељу прозводња
енергената (7,21%) и пољопривреда, шумарство и водопривреда (5,50%). Остале
делатности учествују испод 5% у укупном броју запослених у предузећима
ОпштинеТемерин у 2008. год.
Табела бр. 3: Запослени по делатностима у Темерину (годишњи просек]

УКУПНО
Запослени
у
предузећима,
установама,
задругама
и
организацијама
Пољопривреда, шумарство и
водопривреда
Рибарство
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња електричне енергије,
гаса и воде
Грађевинарство
Трговина на велико и мало, оправка
Хотели и ресторани

2008 2007 2006 20058 2004 2003 2002 2001
7.078 6.831 6.447 6.071 5.788 5.210 5.194 4.772
3.464 3.261 3.084 3.088 3.106 2.614 2.864 3.088

144

187

240

237

290

396

511

551

0
0
1.510
189

0
0
1.383
26

0
0
1.216
25

0
0
1.224
24

0
0
1.261
22

0
0
1.166
22

0
0
1.290
21

0
0
1.454
21

150
509
0

161
426
1

146
392
1

155
408
0

170
385
0

73
126
0

86
138
0

104
142
7
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Саобраћај, складиштење и везе
Финансијско посредовање
Послови
с
некретнинама,
изнајмљивање
Државна
управа
и
социјално
осигурање
Образовање
Здравствени и социјални рад
Др. комуналне, друштвене и личне
услуге
Приватни предузетници и запослени
код њих
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94
24
47

90
16
205

91
15
228

96
22
188

91
21
155

38
20
104

42
16
118

44
25
116

168

166

163

163

156

148

140

136

348
264
20

326
244
33

305
235
29

301
236
34

292
228
36

267
225
30

266
206
29

266
194
30

3.614 3.570 3.363 2.983 2.682 2.596 2.330 1.684

Послове од јавног интереса обављају три јавна предузећа, ЈКП "Темерин"
(комуналне делатности), ЈП„Гас" (дистри-буција гаса и сервисирање опреме и
инфраструктуре за дистрибуцију гаса), и ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу"
(послови пројектовања и урбанизма).
Општина Темерин и сада има релативно добро развијену саобраћајну
инфраструктуру (железничка пруга, два регионална пута, ченејски аеродром у
близини), а просторним планом Републике Србије предвиђен је интезивни развој
друмског и железничког саобраћаја.
Пословно окружење првенствено је условљено факторима који су изван контроле
локалне самоуправе, пре свега привредно-системским прописима (законским и под
законским) и мерама економске политике Републике и Покрајине. И поред тога, у
постојећим законским оквирима постоје бројне могућности да јединице локалне
самоуправе подстицајно делују на пословање локалне привреде. Уобичајено те
мере су:
•
подстицање развоја малих и средњих предузећа,
•
подстицање оснивања нових предузећа,
•
промоција страних и домаћих инвестиција (промоцијом, оснивањем
индустријских зона, комуналним опремањем грађевинског земљишта и сл.),
•
развој "тешке" пословне инфраструктуре (изградња и поправка локалних
путева, изградња и реконкструкција пословног простора, изградња и реконструкција
комуналне инфраструктуре и сл.)
•
развој "меке" пословне инфраструктуре (обезбеђење образовања и тренинга
потенцијалним и актуелним предузетницима или власницима малих предузећа),
•
подршка истраживању и развоју,
•
пружање услуга пословног саветовања,
•
обезбеђење лакшег приступа финансијским средствима, подршка оснивању и
развоју пословних асоцијација (као нпр.Удружење занатлија и Асоцијација
привредника ),
•
омогућавање пословног повезивања,
•
побољшање квалитета живота, побољшање услуга локалних органа управе,
•
развој кластера итд.
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Наравно, побројане мере подршке нису и не треба да буду једина обавеза локалне
самоуправе. Без партнерског приступа, кооперација и партиципације различитих
актера, локалних, али и на вишим новоима власти, није могуће створити
конзистентан систем подршке локалном економском развоју.
Од бројних могућих мера за стварање подстицајног пословног амбијента за локалну
економију, Општина Темерин определила се за оснивање институција за пружање
подршке локалном развоју и пословању привреде. Тако је, нпр. општина Темерин
оснивач Агенције за развој општине Темерин. За сада је Агенција конкурисала за
неколико пројеката. Јадан од планираних пројеката Агенције је и формирање базе
података о ресурсима Општине.
Такође на иницијативу Општине у просторном плану ОпштинеТемерин предвиђене
су различите варијанте за нове радне зоне, али се до сада није започела изградња
планираних радних зона. Подручје могуће изградње радних комплекса планирано је
уз државни пут II реда Жабаљ-Темерин-Врбас бр.104 и то: између насеља Темерин
и Сириг (са обе стране државног пута II реда) и западно од насеља Сириг па све до
краја Катастарске општине Сириг, са северне стране државног пута II реда, према
државном путу I реда-ауто путу Е-75.
Подручје могуће изградње обухвата појас од регулационе линије наведеног пута, у
дубини од максимално 150 м. Подручје могуће изградње радних зона планирано је
уз регионални пут Р-120, обострано, између катастарске општине Нови Сад и
почетка грађевинског реона Бачки Јарак у дубини од око 150 метара,такође је
планирано подручје радних зона под именом„ИЛАНЏА" и налази се западно од
насеља Темерин између регионалног пута Р-120 и регионалног пута Р-104,уз
новопланирану обилазницу.У овом подручју приоритет за изградњу имају радни
комплекси планирани као пратећи садржаји јавног пута, као и они радни комплекси
чија је делатност везана за максимално коришћење саобраћајне инфраструктуре.
Планирано је да сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе
одвијања производног процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора
задовољити противпожарне услове и услове заштите животне средине. Да би се
приступило реализацији радних комплекса морају се обезбедити услови за
сервисну саобраћајницу у коридору јавног пута у складу са условима надлежне
дирекције за путеве.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Општина Темерин заједно са атаром има 71 км асфалтираног пута. Кроз Темерин
пролазе два регионална пута: Р-120 који води од Новог Сада, преко Бачког Јарка и
Темерина ка Бачком Градишту, Бечеју, Ади, Сенти, и Р-104 Оџаци, Змајево, Сириг,
Темерин, Жабаљ. Близу Темерина пролази међународни пут Е-75, као и
саобраћајница М-22 која је сада део међународног пута Е-5. Једна од основних
предности географског положаја је близина града Новог Сада. На 2 км од Темерина
пролази река Јегричка, а за насеље је карактеристично и постојање
термоминералних извора. Водоводна мрежа која пролази кроз цело насеље, а
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материјал од којег је изграђена је ПВЦ и азбест-цемент. Водовод у Темерину се
снабдева из три бунара дубине од 130 до 165 метара, капацитета 20 литара по
секунди. Изградња канализационе мреже је започета 1994 године и још увек је у
току. Изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска. На удаљености
од око 1500 метара од насеља налази се једна градска депонија. Мрежа фиксне
телефоније присутна је у потпуности у свим насењеним местима опшине Темерин.
Мобилна телефонија приступачна је такође у свим деловима насељених места у
Општини темерин као и интернет.

АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Стање пољопривредних ресурса

Општина Темерин располаже повољним природним условима (земљиште, клима,
водни ресурси) за пољопривредну производњу. Нема развијену прехрамбену
индустрију. Општина није изразито рурална средина, удео пољопривредног
становништва у укупном је испод 7% . У структури пољопривредних површина
оранице учествују са 97%.
Пољопривредна производња је екстензивна по начину коришћења земљишта (мало
учешће воћњака и винограда) а интзензивна по структури ратарске производње
(велико учешће индустријског биља, нарочито соје) и приносима (углавно мзнатно
виши од просека Војводине).
У сточарству значајнија је концентрација свиња и живине (индустријска сточарска
производња) као и говедарска производња. Значајне су производње соје, кукуруза и
пшенице, које чине 79% ораничних површина Општине. Мало је коришћење водних
ресурса за наводњавање, а тиме и коришћења земљишних површина за пострну и
накнадну сетву. Мали поседи, доминантних сељачких газдинстава и њихова
неорганизованост, негативно утичу на ефикасност и конкурентност пољопривреде.
Развој треба да буде усмерен на стварање услова за боље коришћење природних
ресурса (пре свега водних ресурса), што би подстакло интензивирање структуре
производње (даље повећање учешћа индустријског биља, поврћа и производње
семена), интензивирање појединих линија производње и боље коришћење
земљишта, даљи развој сточарства, првенствено говедарства.
Осим интензивирања конвенционалне пољопривреде и прехрамбене индустрије, и
потреба
за
мултифункционалним
развојем
пољопривреде
постоји.
Мултифункционалност
пољопривреде
подразумева
коришћење
ресурса
пољопривреде не само за производњу хране, већ и за друге намене које воде
бржем привредном развоју, односно за производњу енергије, органске
пољопоривреде, услуге у сфери туризма, угоститељства, здравства, риболова,
лова.
Интересно (струковно и репродукционо - кластери) организовање пољопривредних
произвођача, као и активна аграрна политка развоја пољопривредних ресурса и
агробизниса, морају бити праћени адекватним образовањем пољопривредних
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произвођача и предузетника, као и даљим развојем институција (уз већ присутни
Фонд за развој пољопривреде Општине).
Стварање повољних услова за развој МСП у агрокомплексу значајно би повећало
пољопривредну производњу, економске ефекте, запосленост и конкурентност
агрокомплекса Општине Темерин.

1.1.6.1 Земљиште
Биљна производња у Општини Темерин обавља се на око 15.600 хектара
пољопривредних површина (Табела 7), што чини око 0,87% пољопривредног
земљишта у Војводини (око 1,79 милиона хектара). Од тога, око 15.400 хектара (око
96,7%) чине оранице, док су воћњаци и виногради симболично заступљени (0,4%,
односно 0,15%). У структури ораница и башти најзаступљеније су производња
индустријског биља и жита (просечно са по 45%) на по око 6.900 хектара. Затим
следе крмно биље са око 4 % и поврће са око 3%. У односу на Војводину у
структури ораница заступљеност жита је знатно испод војвођанског просека (65%),
заступљеност индустријског биља је значајно већа (25%) а крмног биља и поврћа
незнатно мања (по 5% Војводина). На основу ових података, може се закључити да
Општина Темерин има повољнију- интензивнију структуру ораничних површина у
односу на Војводину у целини. У Општини Темерин има и око 280 хектара ливада и
120 хектара пашњака.

Табела бр. 7: Структура земљишних капацитета према начинукоришћења и организационим облицимауОпштиниТемерин
периоду 2003-2007. година

Катеорија
2003
Укупно:
Пољопривредно 15.773
Оранице и
15.264
баште
Жита
7.218
Индустри. биље 6.710
Поврће
554
Крмно биље
662
Воћњаци
59
Виногради
59
Ливаде
204
Пашњаци
162
Рибн. трст. и
58
баре
Сељачка газдинства
Пољопривредно 11.303
Оранице и
11.104

2004

2005

2006

2007

Просек

15.657 15.668 15.355 15.347 15.560
15.203 15.310 14.719 14.744 15.048
7.637
6.280
554
703
60
60
148
162
58

7.192
7.142
481
463
60
60
148
108
16

6.200
7.403
479
461
66
66
443
98
7

6.465
7.310
421
514
71
71
443
67
-

6.942
6.969
498
561
63
63
277
119
35

11.309 11.309 11.035 10.984 11.188
11.110 11,110 10.650 10.605 10.916
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баште
Жита
5.224 5.682 5.113
Индустри. биље 4.710 4.293 5.029
Поврће
504
484
481
Крмно биље
638
622
458
Воћњаци
54
55
55
Виногради
26
26
26
Ливаде
7
6
6
Пашњаци
106
106
106
Рибн. трст. и
6
6
6
баре
Пољопривредна предузећа и задруге
Пољопривредно 4.470 4.348 4.359
Оранице и
4.160 4.093 4.200
баште
Жита
1.994 1.955 2.079
Индустри. биље 2.000 1.987 2.113
Поврће
50
70
Крмно биље
24
81
5
Воћњаци
5
5
5
Виногради
Ливаде
197
142
142
Пашњаци
56
56
2
Рибн. трст. и
52
52
10
баре

25.03.2015.

4.341
5.353
479
441
61
22
271
25
6

4.550
5.131
421
469
&3
22
270
24
-

4.982
4.903
474
526
58
24
112
69
6

4.320
4.069

4.363
4.139

4.372
4.132

1.859
2.050
20
5
172
73
1

1.915
2.179
45
8
173
43
-

1.960
2.066
24
35
&
165
50
29
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Пољопривреду ОпштинеТемерин, као и пољопривреду Војводине, карактерише
постојање два огранизациона типа пољопривредних произвођача: сељачка
газдинства и пољопривредна предузећа (и земљорадничке задруге).
Сељачка газдинства, са око 11.200 хектара заузимају око 72% укупног
пољопривредног земљишта у Општини (у Војводини око 65%), што чини око 1%
пољопривредног земљишта сељачких газдинстава у Војводини. Оранице и баште
на сељачким газдинствима, са око 10.900 хектара, чине око 98% њихових
пољопривредних површина (у Војводини око 95%), односно учествују у ораничним
површинама Општине Темерин са око 72%, и у ораницама сељачких газдинстава
Војводине са око 1%. У структура коришћења ораничних површина сељачких
газдинстава, равномерно су заступљена жита и индустријско биље са по око 5.000
хектара (око 44%). Крмно биље се гаји на око 520 хектара (5%) и поврће на око 470
хектара (4%). Целокупне површине винограда и преко 90% воћњака припадају
сељачким газдинствима.
Пољопривредна предузећа и задруге у општини Темерин са око 4.400 хектара
учествују са 28% у пољопривредним и са око 27% (4.100 хектара) у ораничним
површинама. У структури коришћења ораничних површина, као и код сељачких
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газдинстава, најзаступљенија су жита и индустријско биље, са око 2.000 хектара (по
48%). У Општини Темерин има 10 пољопривредних предузећа и 7 земљорадничких
задруга (Табела 8).
Табела бр. 8: Пољопривредна предузећа и земљорадничке задруге у општини Темерин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„Петефи" АД
„Агропромет" Бечеј, ПЈ
„Сточар ЦООП" Д00
„Агро Бјелић - Екстра" Д00
„Млиностеп" Д00
„7Јули" ДП
„Агродинамика" Д00
„Динамика" Д00
„Милдок" Д00
„Агро Савић" Д00
ЗЗ „Сириг"
ОЗЗ „Жуњи Силак"
ОЗЗ „Темерин"
ОЗЗ „Агро ЗОЛ"
ОЗЗ „Фехир И Син"
ЗЗ „Лешник"
ЗЗ „Аграр"
Вуксановић Агра ДОО

Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Сириг
Сириг
Сириг
Бачки Јарак
Бачки Јарак
Сириг
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин

Задруге су углавном локалног типа. Осим пољопривредних предузећа у Општини су
присутна и два научно-истраживачка института у области пољопривреде: Научни
институт за ратарство и повртарство и Научни институт за репродукцију и вештачко
осемењавање домаћих животиња.
Основна производна специфичност Општине Темерин је семенска производња
житарица, што је непосредна заслуга присуства Института за ратарство и
повртарство. У Општини Темерин, у посматраном периоду, производња хлебног
жита - пшенице, обавља се на просечно око 2.500 хектара, што чини преко 16%
ораничних површина Општине, односно око 0,8% површина под пшеницом у
Војводини (330.000 На). Површине под пшеницом нису стабилне (Ој = 25,6%), крећу
се у интервалу од 1.900 - 3.300 ха, и показују благу тенденцију смањивања, по
просечној годишњој стопи од -10,5% (Табела 9).
Табела бр. 9: Кретање производних параметара пшенице у општини Темерин у периоду 2003/2007. година

20032007
Обележје
Просек

Мин

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

2.462

1.922

3.283

25,65

Принос (т/ха)

4,440

2,744

5,454

23,06

Производња (т)

10.863

8.207

17.906

37,18
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Просечан принос од 4,44 т/ха виши је од просечног приноса у Војводини (3,7 т/ха) за
око 20%. У посматраном периоду принос има тенденцију повећања по стопи од
14,4%,у изражену варијабилност (Су = 23,1%) и креће се у инервалу од 2,74 т/ха у
2003. години, до 5,45 т/ха у 2004. години.
Просечна годишња производња пшенице у Општини Темерин износила је 10.800
тона, што чини око 0,9% производње пшенице у Војводини. Изразито су изражене
годишње осцилације у производњи пшенице (цв = 37,2%) а последица су, како
колебања у засејаним површинама, тако и колебања у приносима. Годишња
производња пшенице кретала се у интервалу од 8.200 т у 2003. години, до 17.900 т
у 2004. години. У посматраном периоду годишња производња пшенице благо је
расла по просечној стопи 2,46% годишње.
Као и у Војводини, и у општини Темерин, кукуруз је најзаступљенија биљна врста.
Просечно се производио на 4.500 ха, што чини око 30% ораничних површина
Општине и око 0,7% укупних површина под кукурузом у Војводини. Површине под
кукурузом су нешто стабилније него површине под пшеницом (0/= 15,1%) и крећу се
у интервалу од 4.100 ха у 2003. до 5.700 ха у 2005. години, и у посматраном
периоду имају тенденцију благог пораста по просечној годишњој стопи од 2,14%
(Табела 9). Остварени просечан принос у посматраном периоду (2003-2007) од 6,97
т/ха виши је од просека Војводине (4,9 т/ха) за чак 42%. Изражене су релативно
мале варијације приноса (О/ = 17,1%), односно од 5 т/ха у 2003. до 8 т/ха у 2004.
години. Принос кукуруза у посматраном периоду, има тенденцију пораста по високој
просечној стопи од 7,84% годишње.
Просечна годишња производња кукуруза у Општини Темерин износила је око
31.500 тона, што чини око 1% укупне производње кукуруза у Војводини (3,1 милион
тона). Годишња производња кукуруза варирала је у интервалу од 20.500 т у 2003.
до 41.000 тона у 2005. години. Коефицијент варијације производње кукуруза (О/ =
23,5%) је узрокован варијабилношћу, како пожетих површина, тако и
приноса.Укупна производња показује високу стопу раста (п= 10,15%), што је
директна последица јаке тенденције повећања приноса и поред благе тенденције
повећања површина.
Табела бр. 10: Кретање производних параметара кукуруза у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје
Просек

Мин

Маx

Коефицијент
варијације ЦВ
(%)

Површина (ха)

4.498

4.072

5.685

15 09

Принос (т/ха)

6,974

5,027

8,072

17,14

Производња (т)

31.483

20.471

41.089

23.52
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Шећерна репа се у посматраном периоду просечно гајила на 1.800 хектара, што
чини 12% ораница Општине, односно 3,5% укупних површина под шећерном репом
у Војводини (52.000 хектара). У сетвеној структури шећерна репа је учествовала
просечно са око 26% у површинама под индустријским биљем. Површине под
шећерном репом показују већу варијабилност у односу на кукуруз, а мању у односу
на пшеницу (О/ = 20,4%). Шећерна репа се гајила у интервалу од 1.300 ха у 2003.,
до 2.300 ха у 2007. години и имала је тенденцију повећања површина по стопи од
14,8% годишње (Табела 11).
Просечан принос шећерне репе износиоје око 42,5 т/ха и био виши од просека
Војводине (38,5 т/ха) за 10%. Принос шећерне репеу посматраном периоду показује
стопу раста (7,6%), штоје последица минималног приноса у првој години
посматраног периода.
Табела бр.11: Кретање производних параметара шећерне репе у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје
Просек

Мин

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

1.806

1.327

2.307

20,37

Принос (т/ха)

42,5

28,4

49,7

21,62

Производња (т)

77.554

37.694

95.858

29,70

Годишња производња шећерне репе,од око 77.500 тона, учествује у укупној
производњи шећерне репе у Војводини (око 2 милиона тона) са 3,9%. Годишња
производња је варирала између 37.700 т у 2003. и 95.800 т у 2005. години.
Коефицијент варијације укупне производње шећерне репе (Су = 29,7,5%) указује на
релативну стабилност ове производње у протеклом периоду. Висока стопа раста
производње шећерне репе (23,5% годишње) последица је минималних површина и
минималног приноса у првој (сушној 2003.) години посматраног периода.
Соја је најзначајнија индустријска биљка у општини Темерин (Табела 12). Са
просечних 4.941 хектара површина, соја учествује са 32,8% у ораничним
површинама, односно са чак 70,1 % у површинама под индустријским биљем.
Површине под сојом су веома стабилне (Су = 7,9%) и показују тендецију стагнације
(г = -0,66%). Површине под сојом у Општини Те-мерин чине 3,8% укупних површина
под сојом у Војводини (око 130.000 ха).
Просечан принос соје од 2,7 т/ха за 12,5% је виши од просечног приноса у
Војводини (2,4т/ха). Принос соје показује врло високу стопу годишњег раста
(20,56%), што је последица минималног приноса у првој години посматраног пери-
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ода,2003. Укупна годишња производња соје износила је око 13.500 тона и кретала
сеу интервалу од 6.200 тона 2003. до 18.800 тона 2006. године, уз високу стопу
раста, као последице раста приноса (19,77%). Производња соје у Општини
Темерин, просечно чини око 4,3% укупне производње соје у Војводини (око 313.000
т).
Табела бр. 12: Кретање производних параметара соје у општини Темерин у периоду 2003-2007 година

20032007
Обележје

Мин

Просек

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

4.941

4.334

5.518

7.88

Принос (т/ха)

2,727

1,225

3,407

29,41

Производња (т)

13.456

6.184

18,800

30.79

Сунцокрет је индустријска биљка која није значајно заступљена у општини Темерин.
Са просечних 217 хектара површина, сунцокрет учествује са 3% површинама под
индустријским биљем. Узрок слабе заступљености сунцокрета је непостојање
фабрика за прераду у непосредној близини. Површине под сунцокретом су значајно
смањење у последње 2 године посматраног периода.
Просечан принос сунцокрета од 1,87 т/ха на нивоу је просечног приноса у Војводини
(1,9 т/ха). Принос сунцокрета показује стабилност на нивоу других посматраних
усева (О/ = 20,9%). Принос се кретао у интервалу од 1,19 т/ха до 2,1 т/ха па и има
тенденцију стагнације (Табела 13).
Табела бр.13: Кретање производних параметара сунцокрета у општини Темерин у периоду 2003-2007. Година

20032007
Обележје

Мин

Просек

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

217

14

363

77.42

Принос (т/ха)

1,867

1,857

2,100

20,98

Производња (т)

396

26

757

83,68

Пасуљ је значајан усев за сељачка газдинства у Општини Темерин. Он се просечно
гајио на 44 хектара (Табела 14), што је 0,5% површина под пасуљем у Војводини.
Површине под пасуљем су варирале од 141 На у 2003., до 41 хектара 2007. године
и показују тенденцију смањивања, нарочито у последње две године.
Просечан принос пасуља од 2,21 т/ха двоструко је већи од војвођанског просека
(1,12 т/ха). Код укупне годишње производње пасуља изражена је варијабилност (цв
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= 44,4%). Укупна годишња производња пасуља у Општини Темерин износила је око
100 тона, што је чинило 1,1% војвођанске производње.
Табела бр. 14: Кретање производних параметара пасуља у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје

Мин

Просек

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

44

26

56

26,11

Принос (т/ха)

2,209

1,548

2,864

27,46

Производња (т)

102

41

44,40

У посматраном периоду (2003-2007.) приноси свих посматраних усева бележе стопе
раста, штоје последица ниских приноса у почетној (2003.) години,због суше
Умерене годишње варијације приноса и укупне производње, нарочито интензивних
усева, резултат су солидног нивоа интензивности производње, о чему говоре и
надпро-сечни приноси у односу на окружење (Војводину).
1.1.6.2. Вишегодишњи засади
Од вишегодишњих засада који су присутни у малом процту у односу на ратарске
културе у општини Темерин заступљени су воћњаци и виногради. У Темерину има
укупно 64,89 ха воћњака у све три катастарске општине претежно јабучасте воћне
врсте. Површине под виноградима у Општини Темерин у све три катастарске
општине заузимају површину од 21,51 ха.
1.1.6.3. Сточни фонд
Табела 15: Структура броја говеда у Војводини по окрузима за 2012. годину

Регион

Број говеда

% Учешћа

Јужно бачки
Западно бачки
Северно бачки
Јужно банатски
Средње банатски
Северно банатски
ВОЈВОДИНА-УКУПНО:

47.654
29.228
34.107
29.175
40.444
40.045
220.653

21,6
13,2
15,5
13,2
18,3
18,1
100,0

Из горње табеле може се видети да уструктури броја говеда у Војводини Јужно
Бачки округ је на првом месту са 47.654 грла и навишим учешћем од 21,6%. Ово
нам указује на потенцијал за даљи развој говедарске производње као једне од
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најинтензивнијих гран сточарске производње те да тим у вези можемо закључити
следеће:
•
неопходно је извршити култивацију пашњака у Општини Темерин и привести
је интензивнијој намени за испашу и производњу кабасте сточне хране
•
потребно је развијати концепт сточарско-пољопривредно радних зона и
омогућити дислокацију и проширење сточарских фарми ван насељених места
Општине
•
неопходни је интензивирати едукацију младих за интензивну сточарску
производњу као и стимулисати унапређење генетског састава у говедарству.
Посматрани период (2003-2007), по питању кретања показатеља у говедарству,
може се оценити као позитиван (Табела 16). Просечан број говеда износио је 1.299
грла годишње и кретао се у интервалу од 1.150 у 2005. до 1.432 у 2007. го-дини, и
растао је по просечној годишњој стопи од 3,2%, мада је основно стадо говеда краве и стеоне јунице практично стагнирало (стопа -0,9%). Просечан годишњи број
крава и стеоних јуница кретао се у интервалу од 557 у 2006. до 636 у 2003. години.
Број говеда као и број крава и стеоних јуница у општини Темерин учествовао је са
око 0,6 % у укупном броју говеда, односно крава и стеоних јуница у Војводини.
Табела бр. 16: Кретање сточног фонда општина Темерин

Категорија

Година
2003

Говеда
Краве и стеоне јунице
Свиње
Крначе и супрасне
назимице
Овце
Приплодне овце
Живина

2004

2005

Просек
2006

2007

1.262
636
12.601
2.179

1.263
619
13.424
1.885

1.150
612
16.522
2.254

1.390
557
23.280
2.487

1.432
613
25.705
2.540

1.299
607
18.306
2.269

884
546
83.237

920
567
91.918

924
619
95.307

899
563
86.797

554
297
90.515

836
518
89.555

Промене у производним показатељима у свињарству су далеко повољније него у
говедарству (Табела 16). Основно стадо свиња (крмаче и супрасне назимице)
повећава се по стопи од готово 4% годишње. Просечан годишњи број крмача и
супрасних назимица, који је у посматраном периоду просечно износио око 2.300
грла годишње, варирао је у зависности о циклуса свиња од 1.885 у 2004. години до
2.540 грла у 2007. години. Повећање основног стада свиња одразило се позитивно
на укупан број свиња. Укупан број свиња просечно је износиооко 18.300 грла и
повећавао се постопи од чак 19,5% годишње. Број свиња је повећан са 12.600 у
2003. на 25.700 у 2007. години, односно за око 13.000 грла, или више него дупло.
Економски положај свињарства се циклично мења у готово правилним
трогодишњим циклусима, тако да ова производња опет може бити економски не
интересантна (до следећег екстрема «циклуса свиња», уколико се произвођачи не
организују, а држава не уреди тржишне односе интервенцијама из робних резерви,
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увозом, стимулацијом извоза и другим економским мерама уређења
пољопривредне производње и тржишта).
Број свиња у Општини Темерин чинио је 1,5%, а број крмача и супрасних назимица
1,3% од укупног броја свиња, односно крмача и супрасних назимица у Војводини.
Овчарска производња у општини Темерин нема велики економски значај за њену
пољопривреду. Просечан број оваца у посматраном периоду износио је 836, од чега
су 518 биле приплодне овце. Број оваца растао је па практично стагнирао, док се
приплодно стадо драстично смањило, са 546 на 297 приплодна грла у последњој
посматраној години. Број приплодних оваца се смањивао по просечној стопи од чак
-14 %. Приплодна грла, као и укупан број оваца чине око 0,5% приплодних и укупног
броја оваца у Војводини.
Живинарска производња у Општини Темерин у посматраном периоду, такође,
показује позитивна кретања. Просечан број живине износио је око 90.000 комада.
Број живине показује тенденцију раста по просечној годишњој стопи од 2,12%
годишње. Према број живине, просечно учешће Општине Темерин у Војводини
износи 1,5%.
1.1.6.4. Механизација, опрема и објекти
Просечних пољопривредних домаћинстава има око 12%. Карактеристике просечног
домаћинства у Темерину су следеће: поседује маханизацију (трактор, основне
прикључне машине), производња свиња или живине за сопствене потребе,
углавном свиња и имају парцеле земљишта од 5 hа до 20 hа. Пољопривредним
домаћинствима изнад просека у Темерину имају мали број домаћинстава који
поседује два или више модерних трактора или, два или више комбајна, модерне
прикључне машине. Ова домаћинства такође обрађују велике површине које
узимају под закуп или аренду, имају једног или више радника, сезонску радну снагу.
Непољопривредним домаћинствима мештани су идентификовали она чијим
члановима је основни извор прихода једна или више плата, која имају мање
земљишне парцеле које не обрађују. Такође имају, најчешће у склопу домаћинства,
мање парцеле или баште у којима узгајају поврће за сопствене потребе. Имају
производњу свиња или живине за сопствене потребе, најчешће свиње.
1.1.6.5. Радна снага
Према попису становништва из 2002. године у општини Темерин живи 1.965
пољопривредна становника, што чини само 6,9 % укупног броја становника општине
Темерин, односно 0,9 % укупног пољопривредног становништва у Војводини
(Табела 4). У односу на попис становништва из 1991. године, број пољопривредног
становништва повећан је за 9,35 %, односно за 168 становника. Просечан годишњи
раст пољопривредног становништва у периоду од 1991. до 2002. године износио је
0,8 %. Смањено је и учешће пољопривредног становништва у укупном
становништву са 7,4 на 6,9 %, што је за 35 % ниже од просека Војводине (10,59%).
Број активног пољопривредног становништва у периоду између два пописа смањен
је за 175 становника (-16,3%) и по попису из 2002. године износи само 898 активних
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пољопривредних произвођача. Са друге стране, број издржаваног пољопривредног
становништва повећан је за 343 лица (47%). Због тога се удео активног
пољопривредног становништва у укупном пољопривредном становништву општине
Темерин смањио са 59,7 на 45,7%, тако да једног активног пољопривредног
становника долази 1,2 издржавана пољопривредна становника.
Између два пописа становништва у општини Темерин смањило се учешће активног
пољопривредног становништва у укупном активном броју становника,са 9,8% 1991.
године на 7,1 %2002. године.
На једног пољопривредног становника у општини Темерин у просеку долази око 5,7
хектара пољопривредних површина, односно на једног активног пољопривредног
становника у просеку долази 12,5 хектара пољопривредних површина, што је изнад
војвођанског просека.
Почетком 2012. године било је регистровано 1.435 пољопривредних газдинстава
укључујући све парцеле (власништво+закуп). У структури величине поседа
доминатна су газдинства до 5 ха и њих има 1.133 газдинства са учешћем од 75% у
структури броја газдинстава. Број газдинстава од 5-20ха је 174 са учешћем од
14,5% у структури укупног броја газдинстава. Следе газдинства од 20-100ха са 9%
учешћа и преко 100ха са учешћем од 0,5%. Из ових података могу се извући
следећи закључци:
•
газдинства са површином до 20ха су у поседу 90% регистрованих
газдинстава
•
ова газдинства су носиоци живота у руралним срединама те тежиште мера за
унапређење конкурентности треба бити усмеремно према њима
•
ова газдинства треба подстицати ка мерама диверзификације и
интензивирања производње (усмерење ка интензивнијој производњи поврћа,итд.)
•
треба спровести интензивне едукације и стимулативне мере за унапређење
инвестиција и конкурентности
1.1.6.6. Структура пољопривредних газдинстава
Према попису становништва из 2002. године у Општини Темерин живи 1.965
пољопривредна становника, што чини само 6,9 % укупног броја становника
Општине Темерин, односно 0,9 % укупног пољопривредног становништва у
Војводини (Табела 4). У односу на попис становништва из 1991. године, број
пољопривредног становништва повећан је за 9,35 %, односно за 168 становника.
Просечан годишњи раст пољопривредног становништва у периоду од 1991. до
2002. године износио је 0,8 %. Смањено је и учешће пољопривредног становништва
у укупном становништву са 7,4 на 6,9 %, што је за 35 % ниже од просека Војводине
(10,59%).
Број активног пољопривредног становништва у периоду између два пописа смањен
је за 175 становника (-16,3%) и по попису из 2002. године износи само 898 активних
пољопривредних произвођача. Са друге стране, број издржаваног пољопривредног
становништва повећан је за 343 лица (47%). Због тога се удео активног
пољопривредног становништва у укупном пољопривредном становништву Општине
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Темерин смањио са 59,7 на 45,7%, тако да једног активног пољопривредног
становника долази 1,2 издржавана пољопривредна становника.
Између два пописа становништва у Општини Темерин смањило се учешће активног
пољопривредног становништва у укупном активном броју становника,са 9,8% 1991.
године на 7,1 %2002. године.
Табела бр. 4: Пољопривредно становништво ОпштинеТемерин и у АП Војводини по пописима из 1991. и 2002. године

1991

Категорија
Пољопривредно
Активно
Издржавано
Удео активног у
пољопривреди
Удео активног у
укупним
активностима
Удео пољоприбреде
у укупном

Промена
%
Темерин Војводина %
Темерин
1.965
215.147 0 91
9,35
898
125.506 0,72
-16,3
1.067
89.641
1,19
47,37
2002

Темерин
1.797
1.073
724

Војводина
269.438
149.583
119.885

%
0,67
0,72
0,60

59,7

55,5

107,6

45,7

58,30

78,4

-23,45

9,8

17,2

57,0

7,1

13,70

51,8

-27,55

7,4

13,7

54,0

6,9

10,59

65,1

-6,76

На једног пољопривредног становника у Општини Темерин у просеку долази око 5,7
хектара пољопривредних површина, односно на једног активног пољопривредног
становника у просеку долази 12,5 хектара пољопривредних површина, што је изнад
војвођанског просека.

Табела бр. 5: Аграрна структура регистрованих пољ. газдинстава (број газдинстава)

ОПШТИНА
/ГРАД
Бач
Бачка Паланка
Бачки Петровац
Бечеј
Беочин
Нови Сад - град
Србобран
Темерин
Тител
Врбас
Жабаљ
Сремски

број
број
број
број
%
%
газд.
%
газд.
газд.
газд. до
Учешћ
Учешћ више
Учешћа 5 до
20 до
5 ха
а
а
од 100
20 ха
100 ха
ха
1.654
8,0
320
8,0
199
8,0
9
4.412
21,3
589
14,6
376
15,1
12
1.239
6,0
288
7,2
201
8,1
5
1.883
9,1
482
12,0
353
14,2
12
493
2,4
153
3,8
29
1,2
0
3.274
15,8
758
18,8
360
14,5
33
1.027
5,0
288
7,2
218
8,8
11
1.133
5,5
174
4,3
122
4,9
6
1.371
6,6
296
7,4
132
5,3
2
2.039
9,9
269
6,7
209
8,4
12
2.018
9,8
359
8,9
284
11,4
23
126
0,6
47
1,2
2
0,1
0

%
Учешћ
а
7,2
9,6
4,0
9,6
0,0
26,4
8,8
4,8
1,6
9,6
18,4
0,0

укупан
бр. РПГ
2182
5389
1733
2730
675
4425
1544
1435
1801
2529
2684
175
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Карловци
ЈУЖНО БАЧКИ
ОКРУГ
Ј.Б. ОКРУГСтруктура

20.669

Ј.Б.
ОКРУГ/ВОЈВОДИНА

КОСОВО

100,0

4.023 100,0

УКУПНО СРБИЈА 334.815
УК.СРБИЈА
Структура

100,0

125

100,0

27.302
100

14,7

9,1

0,5

21,1

18,9

20,7

14,6

1.471
1,4

ВОЈВОДИНА
97.847
ВОЈВОДИНА/УК.
СРБИЈА
ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА
232.275
Ц.СРБИЈА/УК.СР
БИЈА

2.485

75,7

4.693

КОСОВО/УК.Србија
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49
1,4

21.24
0
29,2

11.997
20,4

81.42
2
69,4
100,0
73,4

0,1

75,2

90,9
317696

85
24,5

15.960 100,0

22,8

131939

855

3.914

78,2
104.1
33
100,0

6214

1
0,3

9,0
941

3,5

100,0

456149

0,2

100

Почетком 2012. године било је регистровано 1.435 пољопривредних газдинстава
укључујући све парцеле (власништво+закуп). У структури величине поседа
доминатна су газдинства до 5 ха и њих има 1.133 газдинства са учешћем од 75% у
структури броја газдинстава. Број газдинстава од 5-20ха је 174 са учешћем од
14,5% у структури укупног броја газдинстава. Следе газдинства од 20-100ха са 9%
учешћа и преко 100ха са учешћем од 0,5%. Из ових података могу се извући
следећи закључци:
•
газдинства са површином до 20ха су у поседу 90% регистрованих
газдинстава
•
ова газдинства су носиоци живота у руралним срединама те тежиште мера за
унапређење конкурентности треба бити усмеремно према њима
•
ова газдинства треба подстицати ка мерама диверзификације и
интензивирања производње (усмерење ка интензивнијој производњи поврћа,итд.)
•
треба спровести интензивне едукације и стимулативне мере за унапређење
инвестиција и конкурентности
Табела бр. 6: Аграрна структура регистрованих пољ. газдинстава (број ха)

ОПШТИН
А / ГРАД

површи
на
до
5 ха

Бач

1.400

%
Учешћа

6,7

површин
а
5
до 20 ха

3.309

%
Учешћа

8,3

површин
а
20
до 100
ха

8.238

%
Учешћа

7,6

површин
а
више од
100 ха

3.031

%
Учешћа

5,5

укупан
број ха

15.977

Број 4

Бачка
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Бачки
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3.606

17,4

5.900

14,7

16.256

15,0

4.819

8,7

30.582

1.061
2.165
1.186

5,1
10,4
5,7

3.014
4.963
1.201

7,5
12,4
3,0

7.880
15.390
978

7,3
14,2
0,9

2.986
4.560
0

5,4
8,3
0,0

14.942
27.078
3.366

3.496
1.076
1.155
1.569
1.935
1.949

16,8
5,2
5,6
7,6
9,3
9,4

7.411
3.040
1.829
2.884
2.599
3.503

18,5
7,6
4,6
7,2
6,5
8,7

14.721
10.420
5.889
5.825
9.648
12.906

13,6
9,6
5,4
5,4
8,9
11,9

14.332
4.246
2.183
2.576
11.368
5.111

26,0
7,7
4,0
4,7
20,6
9,3

39.960
18.781
11.057
12.854
25.550
23.469

171

0,8

384

1,0

77

0,1

0

0,0

632

ЈУЖНО
БАЧКИ
ОКРУГ
20.769
Ј.Б.
ОКРУГСтруктура
Ј.Б.
ОКРУГ/ВО
ЈВОДИНА
КОСОВО
КОСОВО/
УК.Србија
ВОЈВОДИ
НА
ВОЈВОДИ
НА/УК.СР
БИЈА
ЦЕНТРАЛ
НА
СРБИЈА
Ц.СРБИЈА
/УК.СРБИ
ЈА
УКУПНО
СРБИЈА
УК.СРБИЈ
АСтруктура

Службени лист општине Темерин

40.036

55.212

224.246

9,3

17,9

48,3

24,6

20,6

19,1

19,9

18,3

11.660

11.883
2,1

100.677

1.384
1,3

209.103
18,0

448.193

542.595

681.540

100,0
22,6

100,0
36,4

1.153.29
5
84,7
1.301.19
9

54.132
17,7

661.312

25.027

300.920

117.334

100,0
26,7

100

0,0

82,0

75,5
902.526

100
0,2

23,2

80,0
560.530

108.228

15,2
355.152

100,0

2.479.52
1

14,3

100,0

На основу укупног броја од 1435 РПГ који обрађују 11.057 ха укупне површине
можемо закључити да је просечна површина по РПГ од 7,7ха у складу са просеком
Јужнобачког округа (8,2%) а да је нижа од просека Војводине (8,7ха).
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Из Табеле бр. 6 види се да газдинства до 20ха обрађују укупно 27% земљишта у
Општини Темерин док газдинства од 20-100ха обрађују укупно 48% и газдинства
преко 100ха обрађују око 25% површина. На основу овога можемо закључити
следеће:
•
развојне мере из акционог плана треба да првенствено буду усмерене на
РПГ која поседују до 20 ха и која треба да интензивирају производњу и усмере се ка
додавању вредности на ратарске производе (производња меса, млека, поврћа) и то
унапређењем коришћења система за наводњавање ради стварања производа са
додатом вредношћу
•
пољопривредна газдинства са површином преко 20ха треба подржавати ка
даљем интензивирању производње и унапређењу конкурентности, могућностима
коришћења воде за наводњавање као и унапређењу прераде примарних производа
1.1.6.7. Производња пољопривредних производа
Биљна производња у општини Темерин обавља се на око 15.600 хектара
пољопривредних површина (Табела 7), што чини око 0,87% пољопривредног
земљишта у Војводини (око 1,79 милиона хектара). Од тога, око 15.400 хектара (око
96,7%) чине оранице, док су воћњаци и виногради симболично заступљени (0,4%,
односно 0,15%). У структури ораница и башти најзаступљеније су производња
индустријског биља и жита (просечно са по 45%) на по око 6.900 хектара. Затим
следе крмно биље са око 4 % и поврће са око 3%. У односу на Војводину у
структури ораница заступљеност жита је знатно испод војвођанског просека (65%),
заступљеност индустријског биља је значајно већа (25%) а крмног биља и поврћа
незнатно мања (по 5% Војводина). На основу ових података, може се закључити да
општина Темерин има повољнију- интензивнију структуру ораничних површина у
односу на Војводину у целини. У општини Темерин има и око 280 хектара ливада и
120 хектара пашњака.
Табела бр. 7: Структура земљишних капацитета према начинукоришћења и организационим облицима у општиниТемерин
периоду 2003-2007. година

Катеорија
2003
Укупно:
Пољопривредно
15.773
Оранице и баште 15.264
Жита
7.218
Индустри. биље
6.710
Поврће
554
Крмно биље
662
Воћњаци
59
Виногради
59
Ливаде
204
Пашњаци
162
Рибн. трст. и баре 58
Сељачка газдинства

2004

2005

2006

2007

Просек

15.657
15.203
7.637
6.280
554
703
60
60
148
162
58

15.668
15.310
7.192
7.142
481
463
60
60
148
108
16

15.355
14.719
6.200
7.403
479
461
66
66
443
98
7

15.347
14.744
6.465
7.310
421
514
71
71
443
67
-

15.560
15.048
6.942
6.969
498
561
63
63
277
119
35
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Пољопривредно
11.303 11.309
Оранице и баште 11.104 11.110
Жита
5.224
5.682
Индустри. биље
4.710
4.293
Поврће
504
484
Крмно биље
638
622
Воћњаци
54
55
Виногради
26
26
Ливаде
7
6
Пашњаци
106
106
Рибн. трст. и баре 6
6
Пољопривредна предузећа и задруге
Пољопривредно
4.470
4.348
Оранице и баште 4.160
4.093
Жита
1.994
1.955
Индустри. биље
2.000
1.987
Поврће
50
70
Крмно биље
24
81
Воћњаци
5
5
Виногради
-

11.309
11,110
5.113
5.029
481
458
55
26
6
106
6

11.035
10.650
4.341
5.353
479
441
61
22
271
25
6

10.984
10.605
4.550
5.131
421
469
63
22
270
24
-

11.188
10.916
4.982
4.903
474
526
58
24
112
69
6

4.359
4.200
2.079
2.113
5
5
-

4.320
4.069
1.859
2.050
20
5
-

4.363
4.139
1.915
2.179
45
8
-

4.372
4.132
1.960
2.066
24
35
&
-

Ливаде
197
Пашњаци
56
Рибн. трст. и баре 52

142
2
10

172
73
1

173
43
-

165
50
29

142
56
52
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Основна производна специфичност општине Темерин је семенска производња
житарица, што је непосредна заслуга присуства Института за ратарство и
повртарство. У општини Темерин, у посматраном периоду, производња хлебног
жита - пшенице, обавља се на просечно око 2.500 хектара, што чини преко 16%
ораничних површина општине, односно око 0,8% површина под пшеницом у
Војводини (330.000 На). Површине под пшеницом нису стабилне (Ој = 25,6%), крећу
се у интервалу од 1.900 - 3.300 ха, и показују благу тенденцију смањивања, по
просечној годишњој стопи од -10,5% (Табела 9).
Табела бр. 9: Кретање производних параметара пшенице у општини Темерин у периоду 2003/2007. година

20032007
Обележје
Просек

Мин

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

2.462

1.922

3.283

25,65

Принос (т/ха)

4,440

2,744

5,454

23,06

Производња (т)

10.863

8.207

17.906

37,18
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Просечан принос од 4,44 т/ха виши је од просечног приноса у Војводини (3,7 т/ха) за
око 20%. У посматраном периоду принос има тенденцију повећања по стопи од
14,4%,у изражену варијабилност (цв = 23,1%) и креће се у инервалу од 2,74 т/ха у
2003. години, до 5,45 т/ха у 2004. години.
Просечна годишња производња пшенице у Општини Темерин износила је 10.800
тона, што чини око 0,9% производње пшенице у Војводини. Изразито су изражене
годишње осцилације у производњи пшенице (цв = 37,2%) а последица су, како
колебања у засејаним површинама, тако и колебања у приносима. Годишња
производња пшенице кретала се у интервалу од 8.200 т у 2003. години, до 17.900 т
у 2004. години. У посматраном периоду годишња производња пшенице благо је
расла по просечној стопи 2,46% годишње.
Као и у Војводини, и у општини Темерин, кукуруз је најзаступљенија биљна врста.
Просечно се производио на 4.500 ха, што чини око 30% ораничних површина
општине и око 0,7% укупних површина под кукурузом у Војводини. Површине под
кукурузом су нешто стабилније него површине под пшеницом (0/= 15,1%) и крећу се
у интервалу од 4.100 ха у 2003. до 5.700 ха у 2005. години, и у посматраном
периоду имају тенденцију благог пораста по просечној годишњој стопи од 2,14%
(Табела 9). Остварени просечан принос у посматраном периоду (2003-2007) од 6,97
т/ха виши је од просека Војводине (4,9 т/ха) за чак 42%. Изражене су релативно
мале варијације приноса (цв = 17,1%), односно од 5 т/ха у 2003. до 8 т/ха у 2004.
години. Принос кукуруза у посматраном периоду, има тенденцију пораста по високој
просечној стопи од 7,84% годишње.
Просечна годишња производња кукуруза у општини Темерин износила је око 31.500
тона, што чини око 1% укупне производње кукуруза у Војводини (3,1 милион тона).
Годишња производња кукуруза варирала је у интервалу од 20.500 т у 2003. до
41.000 тона у 2005. години. Коефицијент варијације производње кукуруза (цв =
23,5%) је узрокован варијабилношћу, како пожетих површина, тако и
приноса.Укупна производња показује високу стопу раста (п= 10,15%), што је
директна последица јаке тенденције повећања приноса и поред благе тенденције
повећања површина.
Табела бр. 10: Кретање производних параметара кукуруза у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје
Просек

Мин

Маx

Коефицијент
варијације ЦВ
(%)

Површина (ха)

4.498

4.072

5.685

15 09

Принос (т/ха)

6,974

5,027

8,072

17,14

Производња (т)

31.483

20.471

41.089

23.52
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Шећерна репа се у посматраном периоду просечно гајила на 1.800 хектара, што
чини 12% ораница Општине, односно 3,5% укупних површина под шећерном репом
у Војводини (52.000 хектара). У сетвеној структури шећерна репа је учествовала
просечно са око 26% у површинама под индустријским биљем. Површине под
шећерном репом показују већу варијабилност у односу на кукуруз, а мању у односу
на пшеницу (цв = 20,4%). Шећерна репа се гајила у интервалу од 1.300 ха у 2003.,
до 2.300 ха у 2007. години и имала је тенденцију повећања површина по стопи од
14,8% годишње (Табела 11).
Просечан принос шећерне репе износиоје око 42,5 т/ха и био виши од просека
Војводине (38,5 т/ха) за 10%. Принос шећерне репеу посматраном периоду показује
стопу раста (7,6%), штоје последица минималног приноса у првој години
посматраног периода.
Табела бр.11: Кретање производних параметара шећерне репе у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје
Просек

Мин

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

1.806

1.327

2.307

20,37

Принос (т/ха)

42,5

28,4

49,7

21,62

Производња (т)

77.554

37.694

95.858

29,70

Годишња производња шећерне репе,од око 77.500 тона, учествује у укупној
производњи шећерне репе у Војводини (око 2 милиона тона) са 3,9%. Годишња
производња је варирала између 37.700 т у 2003. и 95.800 т у 2005. години.
Коефицијент варијације укупне производње шећерне репе (цв = 29,5%) указује на
релативну стабилност ове производње у протеклом периоду. Висока стопа раста
производње шећерне репе (23,5% годишње) последица је минималних површина и
минималног приноса у првој (сушној 2003.) години посматраног периода.
Соја је најзначајнија индустријска биљка у општини Темерин (Табела 12). Са
просечних 4.941 хектара површина, соја учествује са 32,8% у ораничним
површинама, односно са чак 70,1 % у површинама под индустријским биљем.
Површине под сојом су веома стабилне (цв = 7,9%) и показују тендецију стагнације
(п = -0,66%). Површине под сојом у општини Темерин чине 3,8% укупних површина
под сојом у Војводини (око 130.000 ха).
Просечан принос соје од 2,7 т/ха за 12,5% је виши од просечног приноса у
Војводини (2,4т/ха). Принос соје показује врло високу стопу годишњег раста
(20,56%), што је последица минималног приноса у првој години посматраног периода,2003. Укупна годишња производња соје износила је око 13.500 тона и кретала
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сеу интервалу од 6.200 тона 2003. до 18.800 тона 2006. године, уз високу стопу
раста, као последице раста приноса (19,77%). Производња соје у општини Темерин,
просечно чини око 4,3% укупне производње соје у Војводини (око 313.000 т).
Табела бр. 12: Кретање производних параметара соје у општини Темерин у периоду 2003-2007 година

20032007
Обележје

Мин

Просек

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

4.941

4.334

5.518

7.88

Принос (т/ха)

2,727

1,225

3,407

29,41

Производња (т)

13.456

6.184

18,800

30.79

Сунцокрет је индустријска биљка која није значајно заступљена у општини Темерин.
Са просечних 217 хектара површина, сунцокрет учествује са 3% површинама под
индустријским биљем. Узрок слабе заступљености сунцокрета је непостојање
фабрика за прераду у непосредној близини. Површине под сунцокретом су значајно
смањење у последње 2 године посматраног периода.
Просечан принос сунцокрета од 1,87 т/ха на нивоу је просечног приноса у Војводини
(1,9 т/ха). Принос сунцокрета показује стабилност на нивоу других посматраних
усева (цв = 20,9%). Принос се кретао у интервалу од 1,19 т/ха до 2,1 т/ха па и има
тенденцију стагнације (Табела 13).
Табела бр.13: Кретање производних параметара сунцокрета у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје

Мин

Просек

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

217

14

363

77.42

Принос (т/ха)

1,867

1,857

2,100

20,98

Производња (т)

396

26

757

83,68

Пасуљ је значајан усев за сељачка газдинства у општини Темерин. Он се просечно
гајио на 44 хектара (Табела 14), што је 0,5% површина под пасуљем у Војводини.
Површине под пасуљем су варирале од 141 На у 2003., до 41 хектара 2007. године
и показују тенденцију смањивања, нарочито у последње две године.
Просечан принос пасуља од 2,21 т/ха двоструко је већи од војвођанског просека
(1,12 т/ха). Код укупне годишње производње пасуља изражена је варијабилност (цв
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= 44,4%). Укупна годишња производња пасуља у општини Темерин износила је око
100 тона, што је чинило 1,1% војвођанске производње.
Табела бр. 14: Кретање производних параметара пасуља у општини Темерин у периоду 2003-2007. година

20032007
Обележје

Мин

Просек

Маx

Коефицијент
варијације Цв
(%)

Површина (ха)

44

26

56

26,11

Принос (т/ха)

2,209

1,548

2,864

27,46

Производња (т)

102

41

44,40

У посматраном периоду (2003-2007.) приноси свих посматраних усева бележе стопе
раста, што је последица ниских приноса у почетној (2003.) години,због суше
Умерене годишње варијације приноса и укупне производње, нарочито интензивних
усева, резултат су солидног нивоа интензивности производње, о чему говоре и
надпросечни приноси у односу на окружење (Војводину).
1.1.6.8. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
Пољопривредна предузећа и задруге у општини Темерин са око 4.400 хектара
учествују са 28% у пољопривредним и са око 27% (4.100 хектара) у ораничним
површинама. У структури коришћења ораничних површина, као и код сељачких
газдинстава, најзаступљенија су жита и индустријско биље, са око 2.000 хектара (по
48%). У општини Темерин има 10 пољопривредних предузећа и 7 земљорадничких
задруга (Табела 8).
Табела бр. 8: Пољопривредна предузећа и земљорадничке задруге у општини Темерин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Петефи" АД
„Агропромет" Бечеј, ПЈ
„Сточар ЦООП" Д00
„Агро Бјелић - Екстра" Д00
„Млиностеп" Д00
„7Јули" ДП
„Агродинамика" Д00
„Динамика" Д00
„Милдок" Д00
„Агро Савић" Д00
ЗЗ „Сириг"
ОЗЗ „Жуњи Силак"
ОЗЗ „Темерин"

Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Сириг
Сириг
Сириг
Бачки Јарак
Бачки Јарак
Сириг
Темерин
Темерин
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Темерин
Темерин
Темерин
Темерин
Темерин

Задруге су углавном локалног типа.
1.1.6.9. Трансфер знања и информација
Пренос знања и информисања у области пољопривреде остварује се путем трибина, обука
и тренинга од стране образовних истраживачких установа и организација, пољопривредних
стручних служби, које за пољопривреднике организују земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника.

1.1.Врсте (структура) мера и планирани износи

Табеларни приказ планираних мера у програму
Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања

Редн
и број

1.

Назив мере

Кредитна
подршка

Шифра
мере

100.2.

Планирани
буџет за
меру
(укупан износ
по мери у
РСД)
3.000.000,00

2.
3.
4.

n+1...
УКУПНО

3.000.000,00

Износ
подстицај
а по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицај
а по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
12%

Максималн
и износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
36.000,00
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Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја

Редн
и број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у
РСД)

Износ
подстицаја
по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

1.
2.
3.
4.

n+1...
УКУПНО

Табела 1.2.3. Планиране остале мере (посебни подстицаји у складу са Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју)

Редн
и број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у
РСД)

Износ
подстицаја
по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

1.
2.
3.
4.

n+1...
УКУПНО

Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС
Тебела 1.2.4. Финансијски оквир програма
Буџет
Учешће буџета Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у укупном
буџету АП/ЈЛС
Укупан износ буџета за реализацију Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног

Вредност у
РСД

Учешће у
%
0,32

/
3.000.000,00

/
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развоја
Буџет за мере директних плаћања

100%

3.000.000,00

Буџет за подршку мерама руралног развоја

/

Буџет за остале мере

/

/
/

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене
Програма
Цињна група корисника ове мере су регистрована пољопривредна газдинства са
територије Општине Темерин који имају активан статус. Мере су намењене за
унапређење примарне пољопривредне производње и постизање оптималног
производног окружења на локалном нивоу.
1.4. Информисање корисника о могућностима које Програм пружа
Информисање корисника о програму мера локална самоуправа Општине Темерин
вршиће организоваењем трибина, обавештења ће бити објављена у локалним
новинама на српском и мађарском језику, на сајту општине Темерин. Обавештења
ће бити читана на локалној радио станици.
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма
Контролу реализације ове мере вршиће локална самоуправа општине Темерин.
Пријем захтева и административне провере провере документације вршиће банке
са којима Локална самоурава Општине Темерин потпише уговоре о пословно
техничкој сарадњи. Кредити ће се одобравати до момента постојања средстава за
суфинансиранње кредеита односно до истека предвиђених средстава у износу од
3.000.000,00 динара.
Поглавље 2: Преглед мера
Навести све планиране мере у Програму и ускладити их са Законом о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју.
2.1 Преглед мера директних плаћања:
Могуће врсте мера:

Број 4

Службени лист општине Темерин

Шифра

25.03.2015.

Страна 103

Мерe подршке

100.

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА



РЕГРЕСИ

100.1.1

Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде,
расаднике и животиње

100.1.2

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

100.1.3

Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима

•

КРЕДИТНА ПОДРШКА

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

100.2.2

Остали облици кредитне подршке

2.2. Преглед мера подршке руралном развоју:
Могуће врсте мера:
А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

Мера подршке / инвестиција
Шифра мере

Мера

Инвестиције у физичка средства пољопривредних
101 газдинстава
Шифра
инвестиције

Сектор
Млеко

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса
101.1.1. или
сименталског говечета
Изградња објеката за смештај животиња и набавка
опреме за
101.1.2. наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за
напајање, за
вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.)
Изградња објекта за складиштење хране за животиње
101.1.3.
101.1.4.
101.1.5.

Изградња објеката за складиштење /чување млека
Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду
стајњака
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Набавка опреме и механизације за припрему,
дистрибуцију и
101.1.6.
складиштење концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.)
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и
101.1.7. апликацију
стајњака
Набавка опреме за мужу или затворених система за
101.1.8. мужу у
слободном и везаном систему држања
Набавка преносне опреме за мужу
101.1.9.

101.1.10.

Набавка опреме за хлађење и складиштење млека

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу:
посебно у
101.1.11.
соларне електране, електране на биомасу, даљинске
системе
грејања, котлови за сагоревање биомасе
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња
101.2.1.
товних раса
Изградња и опремање објеката за смештај животиња
101.2.2.

Сектор
Месо

Изградња објеката/просторија за складиштење
101.2.3. концентроване и
кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд)
Набавка опреме и механизације за припрему, руковање
и
дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на
101.2.4.
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне
ограде и
термо – појилице
Изградња објеката за манипулацију, одлагање и
примену
101.2.5. стајњака у случају затвореног држања на фармама и
набавка
опреме/механизације за ове сврхе
Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и
101.2.6. одгајалишта
за прасад
Инвестиције у изградњу постројења за обновљиве
изворе
101.2.7. енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне
електране,
електране на биомасу, даљинске системе грејања,
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котлови за
сагоревање биомасе
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних
засада воћака,
хмеља и винове лозе, као и постављање противградних
мрежа,
101.3.1.
објеката и набавка опреме и средстава за тестирање,
клонску
селекцију, сертификацију, конзервацију и
мултипликацију
садног материјала
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100
kW,
101.3.2.
риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање
и бербу
Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту
биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и
виноградарску
производњу, производњу садног материјала и
повртарску
производњу (укључујући и производњу расада и
цвећарство) на
отвореном пољу; набавка механизације за воћарсковиноградарску производњу (набавка прецизних машина
за
сетву, машина за расађивање расада,
101.3.3.
висококвалитетних
прскалица или атомизера за заштиту од болести,
корова и
штеточина; набавка система са микропрскалицама за
заштиту
воћњака, винограда и расадника од измрзавања;
набавка
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка
система кап по
кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и
прскалица за
наводњавање)
Изградња стакленика и набавка опреме и/или
материјала за
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа,
101.3.4.
као и
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном
и
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29
полузаштићеном простору (набавка конструкција за
пластенике
и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих,
вишеслојних
фолија за пластенике, система за загревање
пластеника, система
за вештачко осветљавање, система за наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и
столова за
производњу расада) за пластенике и стакленике
Изградња капацитета за скупљање и складиштење
воћа, грожђа,
садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО
хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно
складиштење производа; изградња хладњача и
капацитета за
чување и припрему за отпремање садног материјала;
изградња
центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа
101.3.5. за
тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за
набавку
опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште
и опреме
за паковање и набавка машина за прање, полирање,
чишћење,
сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка
палета за
дугорочно складиштење производа
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу:
посебно у
соларне електране, електране на биомасу, даљинске
101.3.6.
системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе, измењивачке
пумпе и
сл.
101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу
101.4.2. Набавка
101.4.3. Набавка
101.4.4. Набавка
101.4.5. Набавка

комбајна за жетву и бербу
прикључних машина за жетву и бербу
машина за обраду земљишта
сејалица
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од
101.4.6.
болести,
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штеточина и корова
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и
101.4.7. утврђивање
квалитета зрнастих производа
Изградња и опремање складишта за чување зрнастих
101.4.8.
производа
Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито
101.4.9.
биље
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу:
посебно у
101.4.10.
соларне електране, електране на биомасу, даљинске
системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе
101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава
101.5.2. Набавка опреме за пчеларство

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих
друштава
101.5.4. Изградња објеката за производњу меда
101.6.1. Изградња објеката за аквакултуру
101.5.3.

101.6.2. Набавка нове опреме за рибњаке

Мера подршке / инвестиција
Шифра мере

Унапређење рада постојећих и успостављање нових
Мера

102 организација пољопривредних произвођача и

прерађивача
Мера подршке / инвестиција
Шифра мере
Мера

103
Шифра
инвестиције

Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и
рибарских производа
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Изградња објеката за прераду млека и производњу

103.1.1. млечних
Сектор
Млеко и
маркетинг

производа
Набавка нових специјалних возила за транспорт
сировог млека
103.1.2.
са одговарaјућом опремом (мерни уређаји и уређаји за
узорковање)
Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду,
103.1.3.
пуњење и
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паковање млека и производа од млека

Сектор
Месо и
маркетинг

Набавка нове опреме за чишћење, прање и
дезинфекцију
103.1.4. (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и
машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне
просторије
Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог
103.1.5. прибора) за
интерну употребу, као део прерађивачког погона
103.1.6. Набавка нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa
Инвестиције у изградњу и/или реконструкцију и/или
опремање
постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену
103.1.7. потрошњу: посебно у соларне електране, електране на
биомасу,
даљинске системе грејања, котлове за сагоревање
биомасе
Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката
за
скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису
103.2.1. за
исхрану људи и отпада и објеката за складиштење
хране
животињског порекла
Набавка нове опреме за омамљивање, клање и обраду
103.2.2.
трупова
Набавка нових уређаја за мерење удела мишићног
103.2.3. ткива у
труповима
Набавка нове опреме за чишћење, прање и
дезинфекцију
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и
103.2.4.
машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне
просторије
Набавка нове опреме за сакупљање, пријем,
чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду
103.2.5. споредних
производа животињског порекла који нису за исхрану
људи
Набавка нове опреме и уређаја за расецање, обраду,
прераду,
103.2.6.
паковање и означавање меса и уситњеног меса,
полупроизвода
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од меса, машински сепарисаног меса и производа од
меса
Набавка нове опреме и уређаја за хлађење,
103.2.7. пастеризацију и
стерилизацију меса и производа од меса
Набавка лабораторијске опреме (без стакленог
103.2.8. прибора) за
интерну употребу, као део прерађивачког погона
103.2.9. Набавка нове опреме зa дeзинфeкциjу рaдникa
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу:
посебно у
103.2.10.
соларне електране, електране на биомасу, даљинске
системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе
103.3.1. Изградња објеката за прераду
Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа
103.3.2. и поврћа,
као и њихових производа
Набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и
103.3.3. поврћа, као
и њихових производа
Набавка нове опреме и уређаја за бланширање,
103.3.4. пастеризацију и
стерилизацију производа
Набавка нове опреме за чишћење, прање и
дезинфекцију
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и
103.3.5.
машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне
просторије
Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и
103.3.6. паковање
воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа
Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за
103.3.7. производњу
вина, ракија и других алкохолних пића
103.3.8. Набавка нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa
Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог
103.3.9. прибора) за
интерну употребу, као део прерађивачког погона
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу:
103.3.10.
посебно у
соларне електране, електране на биомасу, даљинске
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системе
грејања, котлови за сагоревање биомасе, измењивачке
пумпе
Мера подршке / инвестиција
Шифра мере

Мера

Обнављање пољопривредног производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама и
104 катастрофалним
догађајима и увођење одговарајућих превентивних
активности
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Улагање у заштиту од елементарних непогода,
104.1. неповољних

климатских прилика и катастрофалних догађаја
Улагања у обнову пољопривредног земљишта и
производног
104.2. потенцијала нарушеног елементарним непогодама,
неповољним
климатским приликама и катастрофалним догађајима

Б. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Шифра мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

201.1.1. Агроеколошка плаћања
201.1.2. Комасација
Шифра мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

201.2. Одрживо коришћење шумских ресурса
Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Прво
пошумљавање
пољопривредног
земљишта
одржавање до дванаесте године
201.2.2. Агро-шумски системи на пољопривредном земљишту
201.2.1.

и
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Улагања у шумарске технологије и у прераду, у мобилизацију
и у пласирање шумских производа на тржиште
Мера подршке / инвестиција

201.3. Органска производња
Шифра
инвестиције
201.3.1.

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у
органској производњи

201.3.2. Контрола и сертификација
Друге инвестиције које се односе на органску производњу а
201.3.3.
део су свих осталих мера руралног развоја
Шифра мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

201.4. Очување биљних и животињских генетичких ресурса
Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
201.4.1. Очување биљних генетичких ресурса
201.4.2. Очување животињских генетичких ресурса

В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
Шифра мере
Мера

301
Шифра
инвестиције

Мера подршке / инвестиција
Инвестиције
за
унапређење
инфраструктуре и услуга

и

развој

руралне

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Инвестиције у израду и ревизију пројектне и планске
301.1. документације за развој општина и насеља у руралним
подручјима
Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих
301.2. типова
инфраструктуре
мањег
обима,
укључујући
инвестиције у обновљиве изворе енергије
Инвестиције
у
развој
информационо-комуникационе
инфраструктуре, укључујући и њену изградњу и унапређење,
301.3.
и омогућавања приступа
услугама информационокомуникационих технологија у комбинацији са ИТ опремом
301.4. Инвестиције у успостављање, унапређење или проширење
основих услуга локалном становништву везаних за одмор и
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културу, укључујући и пратећу инфраструктуру

301.5. Инвестиције

у рекреативну инфраструктуру за јавну
употребу,
туристичке
инфо
центре
и
туристичку
инфраструктуру мањег обима
301.6. Инвестиције у студије и инвестиције везане за одржавање,
реконструкцију и доградњу културног и историјског наслеђа
села, руралних пејзажа, као и јачање свести о заштити
животне средине
301.7. Инвестиције са циљем измештања активности и
конзервације зграда или других објеката лоцираних у оквиру,
или близу руралних насеља, са посебним освртом на
унапређење квалитета живота или повећање квалитета и
стања животне средине насеља
Шифра мере
Мера

302
Шифра
инвестиције

Мера подршке/Инвестиција
Унапређење економских активности на селу кроз
подршку непољопривредним активностима
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за
обављање традиционалних заната
302.2. Подршка активностима везаним за рурални туризам
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно
302.3.
у соларне електране, електране на биомасу, даљинске
системе грејања, котлове за сагоревање биомасе
Оснивање и развој микро предузећа у руралним подручјима
302.4.
везаним за традиционална знања и културно наслеђе
Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање нових
302.5.
производа и услуга у руралним подручјима
Изградња објеката за оснивање продајних места на
газдинствима за директну продају пољопривредних и
302.6.
традиционалних занатских производа и сувенира, у
појединачном или удруженом интересу произвођача
302.1.

Шифра мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

303. Подршка младима у руралним подручјима
Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Почетна помоћ за покретање пословања за младе
303.1. пољопривреднике
и развој малих пољопривредних
газдинстава
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Мера подршке / инвестиција

Економске активности у смислу додавања вредности
пољопривредним производима као и увођење и
304 сертификација система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком
географског порекла
Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
304.1. Подршка брендирању производа и региона
304.2. Подршка за заштиту географског порекла производа
304.3. Подршка за заштиту имена производа
304.4. Подршка за увођење система квалитета
Шифра мере

Мера

305
Шифра
инвестиције

Мера подршке / инвестиција
Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење
обука у области пољопривреде и руралног развоја
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности
Информативне
активности:
сајмови,
изложбе,
305.2.
манифестације, студијска путовања
Подршка
пољопривредним
стручним
саветодавним
службама за обављање саветодавних послова у складу са
средњорочним програмом развоја саветодавних послова у
305.3.
пољопривреди и Закона о обављању саветодавних и
стручних послова у пољопривреди (ВАЖИ САМО ЗА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ)
305.1.

Г.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ПАРТНЕРСТВА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПО
ЛЕАДЕР ПРИНЦИПИМА (ВАЖИ САМО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ)
Шифра мере

Мера

Мера подршке / инвестиција

202.1. Спровођење локалних стратегија развоја
Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
Једна или више мера дефинисаних областима А, Б или В (по
202.1.1. сопственом избору партнерства за територијални рурални
развој)
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Мера подршке / инвестиција
Умрежавање и сарадња између
територијални рурални развој

партнерства

за

Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
202.2.1. Умрежавање и сарадња на националном нивоу
202.2.2. Умрежавање и сарадња на међународном нивоу
Шифра мере
Мера

202.3.

Мера подршке / инвестиција
Укупни трошкови настали активностима партнерства за
територијални рурални развој

Шифра
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
инвестиције
202.3.1. Вођење партнерства за територијални рурални развој
202.3.2. Усвајање вештина
202.3.3. Трошкови анимација становништва
Д. ОСТАЛЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
(МЕРЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ ПОД А, Б, В и Г)
401.
402.
403.
...
...

НАПОМЕНА: Изградња подразумева изградњу, доградњу, реконструкцију и
адаптацију у смислу Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009,
81/2009-Испр.)

2.3. Преглед осталих мера подршке (Навести мере које нису предвиђене мерама
директних плаћања или мерама руралног развоја)

Шифра мере

Мера

Набавка контролних маркица за обележавање производа од млека са
ознаком географског порекла
Набавка контролних маркица за обележавање производа од меса са
602
ознаком географског порекла
601

603 Набавка противградних ракета
...
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3.Опис мера
3.1. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА
Шифра мере:

100.2.

3.1.1. Образложење
Кредитна подршка - Суфинсирање камата за пољопривредне кредите.
Локална самоуправа Општине Темерин ће расписати јавни позив банкама
заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних
газдинстава на територији Општине Темерин уз учешће локалне самоуправе.
Кредити ће бити намењени регистрованим пољопривредним газдинствима која су у
активном статусу, са територије Општине Темерин за набавку репроматеријала за
сетву и кредитирање сточарске производње (набавка товног и приплодног
материјала и хране у сточарству).
Пољопривредно газдинство има право на један кредит који не може бити мањи од
100.000,00 динара нити већи од 300.000,00 динара.
За сваки кредит одобрен регистрованим пољопривредним газдинствима Општина
Темерин ће субвенционисати камату у износу од 12 индексираних поена на
годишњем нивоу од укупне каматне стопе прерачунато за период коришћења
кредита ( пример; ако је каматна стопа банке 18%, локална самоуправа ће
субвенционисати 12% а 6% ће платити корисник кредита )
Средства којима ће Општина Темерин субвенционисати део камате на додељене
кредите су ограничена и износе 3.000.000,00 динара.
3.1.2. Циљеви мере
Реализацијом активности директне подршке унапређењу примарне производње и
прераде потстиче се пораст квалитета и квантитета производње и постизања
оптималног производног окружења на локалном нивоу.
3.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)

Није примењиво.
3.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници ове мере су индивидуални пољопривредни произвођачи регистрована пољопривредна газдинства са територије Општине Темерин која
имају активан статус.
3.1.5. Економска одрживост
Није примењиво.
3.1.6. Општи критеријуми за кориснике
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Корисници мере су регистрована пољопривредна газдинства са територије
општине Темерин која имају активан статус.
3.1.7. Специфични критеријуми
Не постоје специфични критеријуми.
3.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
100.2.1.

Назив инвестиције

Износ

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 3.000.000,00

3.1.9. Критеријуми селекције
Нема селекције. Кредити ће се одобравати до истека средстава, а моћиће да
користе сва регистрована пољопривредна газдинства са територије Општине
Темерин која имају активан статус.
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.
2.
....

3.1.10. Интензитет помоћи
Регистрована пољопривредна газдинства моћиће да узимају кредите у износу од
100.000,00 до 300.000,00 динара. Локална самоуправа ће суфинасирати 12%
камате (од 12.000,00 до 36.000,00 динара), а остатак камате ће плаћати корисник
кредита.
3.1.11. Индикатори/показатељи
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Назив показатеља

1.

Укупан бројрегистрованих газдинстава корисника кредита

2.

Број одобрених кредита

...

3.1.12. Административна процедура
Контролу реализације ове мере вршиће локална самоуправа општине Темерин.
Пријем захтева и административне провере документације вршиће банке са којима
Локална самоурава Општине Темерин потпише уговоре о пословно техничкој
сарадњи. Кредити ће се одобравати до момента постојања средстава за
суфинансиранње кредеита односно до истека предвиђених средстава у износу од
3.000.000,00 динара.
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Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за
попуњавање
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела
Програма
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни
и географски
положај
Аутономна
покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских
општина
Подручја са
отежаним
условима рада у
пољопривреди

Вредност,
опис
показатеља

Јединица
мере

Година

Извор
податка

назив

Бојводина

назив
назив
назив
км²
број
број

Бачка
Јужна бачка
Темерин
168,88
4
3

Устав
РС
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

број

/

Правилник

28287
/
167,49

рзс**
рзс*

0,04

рзс**

1

(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
број
Број домаћинстава број
Густина
ст/km²
насељености (број
становника /
површина, км²)
Промена броја
%
становника
1

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине,
односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у
Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број
29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП),
имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се
кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим
подручјима.
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2011:2002
(2011/2002*100 –
100)
1.
у руралним
подручјима АП/ЈЛС
Учешће
становништва
млађег од 15
година
Учешће
становништва
старијег од 65
година
Просечна старост
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%

0,04

рзс**

%

/

рзс**

%

/

рзс**

година

/
/

рзс*

%

8,90

рзс*

%

17,35

рзс*

%

49,40

рзс*

%

5,23

рзс*

%

/

процена

опис

Равничарски

интерни

опис

Чернозем
Њива 1-2
класе

интерни

2

Индекс старења
Без школске
спреме и са
непотпуним
основним
образовањем
Основно
образовање
Средње
образовање
Више и високо
образовање
Учешће
пољопривредног у
укупном
становништву
Природни услови
Рељеф
(равничарски,
брежуљкасти,
брдски, планински)
Преовлађујући
педолошки типови
земљишта и

25.03.2015.

рзс*

3

бонитетна класа
2

Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
3

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник
РС“, број 63/2014).
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Клима (умереноопис
континентална,
субпланинска, ...)
Просечна количина мм
падавина
Средња годишња
ºC
температура
Хидрографија
опис
(површинске и
подземне воде)
Површина под
ha
шумом
Учешће површина
%
под шумом у
укупној површини
АП/ЈЛС
Пошумљене
ha
површине у
претходној години
Посечена дрвна
m³
маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број
број
пољопривредних
газдинстава:
Број регистрованих број
пољопривредних
газдинстава (РПГ):
1.
породична
пољопривредна
газдинства
2.
правна лица
и предузетници
Коришћено
пољопривредно
земљиште (КПЗ)
Учешће КПЗ у
укупној површини
ЈЛС
Оранице и баште,

25.03.2015.
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Умерено
континентална

интерни

580,3

интерни

10,9

интерни

/

интерни

17

рзс*

0,1

рзс*

7

рзс*

/

рзс*

/

рзс***

1774

Управа
за
4

трезор

%

/

%

/

ha

14585

%

/

ha, %

14585 (100%)

4

Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.

рзс***

рзс***
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воћњаци,
виногради, ливаде
и пашњаци,
5

остало
Жита, индустријско
биље, поврће,
крмно биље,

ha, %

12143
(83,25%)

рзс***

ha

8,22

рзс***

ha

/

интерни

ha

/

интерни

број

/

рзс***

ha

/

интерни

ha

1573

рзс***

ha

2234,0040

интерни

ha

1071,6647

интерни

%

45:55

интерни

6

остало
Просечна величина
поседа (КПЗ) по
газдинству
Обухваћеност
пољопривредног
земљишта
комасацијом
Обухваћеност
земљишта неким
видом удруживања
Пољопривредна
газдинства која
наводњавају КПЗ
Одводњавана
површина КПЗ
Наводњавана
површина КПЗ
Површина
пољ.земљишта у
државној својини
7

на територији АП
Површина
пољ.земљишта у
државној својини
која се даје у закуп:
физичка
лица :
правна
5

Окућница, расадници и др.
6

Цвеће и украсно биље, угари и др.
7

Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
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лица
Говеда, свиње,
број
овце и козе,
живина, кошнице
пчела
Трактори, комбајни, број
прикључне машине
Пољопривредни
број
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238478

рзс***

4762

рзс***

5215

рзс***

број

137

рзс***

ha, број ПГ

Минерална
ђубрива: 1189
ПГ ( 12842ha),
стајњак: 1013
ПГ ( 3420ha),
средства за
заштиту
биља: 1325 ПГ
(13810ha)
3458

рзс***

На
породичном
ПГ 89,3 на
газдинству
правног лица
10,69
1447

рзс***

8

објекти
Хладњаче, сушаре,
стакленици и
пластеници
Употреба мин.
ђубрива, стајњака
и средстава за
заштиту биља

Чланови

број

рзс***

9

газдинства и
стално запослени
на газдинству:
(на породичном ПГ
: на газдинству
правног лица /
предузетника)

%

Годишње радне

број

рзс***

10

јединице
8

Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз,
амбари и силоси), и пољопривредних машина и опреме.
9

Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
10

Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне
делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8
сати дневно, 225 радних дана у години.
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18

интерни

/

рзс***

/

интерни

71

рзс*

4251

рзс*

8725

рзс*

/

рзс*

/

рзс*

/

рзс*

11

пољопривредника
Производња
пољопривредних

количина

12

производа :
3.
биљна
тона
производња
4.
сточарска
т, лит., ком.
производња
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна
инфраструктура
13
km
Дужина путева
Поште и
број
телефонски
претплатници
Водопривредна
инфраструктура
Домаћинства
број
прикључена на
водоводну мрежу
Домаћинства
број
прикључена на
канализациону
мрежу
Укупне испуштене
хиљ.m³
отпадне воде
Пречишћене
хиљ.m³
отпадне воде
Енергетска
инфраструктура
11

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача,
активно функционалних на територији АП/ЈЛС
12

Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
13

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и
општинске путеве).
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број

/

интерни

број

5

рзс*

број

/

рзс*

број

/

рзс*

број

/

рзс* рзс***

број

/

рзс***

активности
Туристи и просечан број

/

рзс*

14

енергијом
Социјална
инфраструктура
Објекти образовне
15

инфраструктуре
Број становника на
једног лекара
Број корисника
социјалне заштите
Диверзификација
руралне
економије
Запослени у
сектору
пољопривреде,
шумарства и
16

водопривреде
Газдинства која
обављају друге
профитабилне
17

14

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и
пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
15

Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на
територији АП/ЈЛС.
16

На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама,
организацијама и др.
17

Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални
туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих
извора, узгој рибе и др.).

Број 4

Службени лист општине Темерин

25.03.2015.

Страна 125

број ноћења
18

туриста на
територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и
информација
Пољопривредна
да / не
саветодавна
стручна служба
Пољопривредна
број
газдинства
укључена у
саветодавни

не

интерни

/

ПССС

19

систем
РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику,

www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за
статистику, www.webrzs.stat.gov.rs

3.1.13. Објављивање Програма у Службеном листу

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Темерин за 2015. годину објавити у ''Службеном листу
Општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-27-2-01
Дана: 26.03.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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115.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007), члана 68. Статута Општине Темерин – пречишћен текст
(''Службени лист Општине Темерин'' број 6/2014 и 4/2014), и члана 45. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Темерин (''Службени лист Општине
Темерин'' број: 13/2008)
Општинско веће Општине Темерин, на 19. седници одржаној
11.03.2015. године, донело је следећe

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
I
У Савет за управљање миграцијама на територији општине Темерин
(у даљем тексту: Савет), именују се:
Председник Савета – Ђуро Жига, председник општине
Заменик председника Савета – Дејан Брадаш,
члан Општинског већа задужен за ресор културе, здравства
социјалне заштите и цивилног сектора
Чланови Савета:
1. Марија Зец Пајфер, начелник Општинске управе,
2. Марина Ђилас, повереник Комесаријата за избеглице општине
Темерин,
3. Јасна Алић, в.д. директора Центра за социјални рад општине
Темерин,
4. Др Перо Крчмар, директор Дома здравља Темерин,
5. Милорад Шикман, начелник Полицијске станице Темерин.

II
Савет обавља послове који се односе на:
−
−

праћење и извештавање Комесаријата о миграционим кретањима на
територији општине Темерин;
предлагање програма мера и планова активности, које треба
предузети ради ефикасног управљања миграцијама на територији
општине Темерин и
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предузимање других послова у области управљања миграцијама, у
складу са законом.
III

Стручне и администаритвне послове за потребе Савета обављаће
Општинска управа.

IV
Ставља се ван снаге Решење о образовању Савета за управљање
миграцијама на територији општине Темерин број: 06-1/2012-143-3-01 од
23.10.2012. године.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2015-11-11-01
Дана:11.03.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

116.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – др закон) и члана 65.
став 1. тачка 23. Статута Oпштине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист
OпштинеТемерин'' број 6/14 и 14/14),
Председник Oпштине Темерин, дана 24.03.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
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Образује се радна група (стручни тим) за процену угрожености од
елементарних непогода и других несрећа у следећем саставу:

1. Стеван Томић, члан Општинског већа задужен за ресор комуналних делатности,
урбанизма и просторног планирања - председник
2. Магдолна Пете, заменик начелника Општинске управе - члан
3. Перо др Крчмар, директор Дома здравља ''Темерин'' Темерин - члан
4. Светомир Стојановић, в.д. директора ЈКП ''Темерин'' Темерин - члан
5. Зоран Свитић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин'' Темерин - члан
6. Слађана Чомић, радник Општинске управе Темерин - члан
7. Марјан Менићанин, радник Општинске управе Темерин - члан
8. Славко Врховац, радник Општинске управе Темерин – члан.

II

Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење број: 061/2013-83-01 од 04.07.2013. године.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-26-01
Дана: 24.03.2015. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

71.

ОДЛУКА
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

1.

72.

ОДЛУКА
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КОЈИ ДОНОСИ И
УПРАВЉА СРЕДСТВИМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

3.

73.

ОДЛУКА
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

4.

74.

ОДЛУКА
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

5.

75.

ОДЛУКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

15.

76.

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И
ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СО ТЕМЕРИН

32.

77.

78.

ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ
ОДБОРА ЈАВНИХ СЛУЖБИ И УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОДЛУКА
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД
2016-2020. ГОДИНЕ

33.

34.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КУЛТУРНО
ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''
ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

36.

80.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ДОМА ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ЗА 2015.ГОДИНУ

37.

81.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

38.

82.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

39.

83.

РЕШЕЊЕ
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

40.

84.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

41.

85.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА И ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

43.

86.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

44.

87.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

45.

88.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

46.
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89.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

47.

90.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ
ОДНОСЕ СО ТЕМЕРИН

48.

91.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
ПРОПИСЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

49.

92.

О

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ СО ТЕМЕРИН

50.

О

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СО ТЕМЕРИН

51.

93.

94.

95.

Службени лист општине Темерин

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ СО
ТЕМЕРИН
О

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СО ТЕМЕРИН

52.

53.

96.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
" ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

54.

97.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
" СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН

55.

98.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

56.

99.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

57.
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УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
100.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

58.

101.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

59.

102.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ''ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

60.

103.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ
КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
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