СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLVIII–Број 17.

ТЕМЕРИН 18.12.2015.

Примерак 100,00 динара

320.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана
35. Статута општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 6/2014 и 14/2014)
Скупштина општине Темерин је на XXXV седници од 18.12.2015. године,
донела

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Темерин за 2016.
годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:
ОПИС

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(класа 7 + класа 8)

1,043,243,900

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

1,043,143,900

- буџетска средства

902,943,900

- сопствени приходи

139,800,000

- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(класа 4 + класа 5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

400,000
100,000
1,123,059,000
790,849,000

- текући буџетски расходи

659,689,000

- расходи из сопствених прихода

130,760,000
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- донације

400,000

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци

332,210,000
323,070,000

- издаци из сопствених прихода

9,140,000

- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5)

-79,815,100

Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине
(категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 – категорија 62)

-79,815,100

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

1,000,000

Примања од задуживања (категорија 91)

85,800,000

Неутрошена средства из претходних година

8,515,100

Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)

15,500,000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део категорије 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

79,815,100

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим
износима:
ОПИС

Економска
класификација

Износ у
динарима

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на фонд зарада на радну снагу
1.4. Порез на имовину
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, у чему:
- поједине врсте накнада са одређеном наменом
(наменски приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине

71

1,043,243,900
575,642,400

711
711180
712
713
714+716
74

400,482,400

731+732
733
8

400,000
350,062,000
100,000

10,000
149,110,000
26,040,000
117,039,500
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УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1 Расходи за запослене
1.2 Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4.Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета

1,123,059,000
790,849,000
191,522,000
201,744,000
3,300,000
68,826,000
115,831,000

4
41
42
44
45
47

1.6. Остали расходи, у чему:
- средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

48+49
463+464+465
5
62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

45,358,000
164,268,000
332,210,000

86,800,000
92
91
911
912

61
611
612
613
6211

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 15)

3

1,000,000
85,800,000
85,800,000

15,500,000
15,500,000
15,500,000

8,515,100

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

Број
програма

Назив програма

Износ у динарима

1

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

3

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

4

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

11,035,000

5

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

36,850,000

46,715,000
245,325,000
6,800,000
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6

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

14,900,000

7

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

34,500,000

8

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

9

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

89,862,000

10

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

17,615,000

11

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

12

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

13,775,000

13

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

42,565,000

14

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

16,280,000

15

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

158,535,000

133,838,000

269,964,000

У К У П Н О:

1,138,559,000
Члан 3.

Буџетски дефицит, настао као разлика између укупног износа текућих
прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и
укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у
укупном износу од 79.815.100,00 динара финансираће се из кредита и пренетих
неутрошених средстава.
Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима
финансирања планирају се по врстама, односно економској класификацији у
следећим износима, и то:
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОПШТИ
ДЕО

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Конто

Назив конта

Приходи и
примања
буџета

1

2

3

Приходи и
примања из
додатних
извора

Укупно

4

5

300

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

311

КАПИТАЛ

3117

Пренета неутрошена средства из ранијих
година

8,515,100

8,515,100

Укупно 311

8,515,100

8,515,100

Укупно неутрошена средства из претходне
и ранијих година

8,515,100

8,515,100

I

Број 17

Службени лист општине Темерин

Страна 5

18.12.2015.

700

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

7111

Порез на доходак и капиталне добитке који
плаћају физичка лица

400,473,900

8,500

400,482,400

Укупно 711

400,473,900

8,500

400,482,400

712

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ

7121

Порез на фонд зарада

10,000

10,000

Укупно 712

10,000

10,000

105,010,000

105,010,000

3,000,000

3,000,000

41,100,000

41,100,000

149,110,000

149,110,000

350,000

350,000

713

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

7131

Периодични порези на непокретности

7133

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

7134

Порези на финансијске и капиталне
трансакције

7136

Други периодични порези на имовину
Укупно 713

714

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

7144

Порези на појединачне услуге

7145

Порези, таксе и накнаде на употребу добара,
на дозволу да се добра употребљавају или
делатности обављају

15,680,000

15,680,000

Укупно 714

16,030,000

16,030,000

716

ДРУГИ ПОРЕЗИ

7161

Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници

10,010,000

10,010,000

Укупно 716

10,010,000

10,010,000

731

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

7311

Текуће донације од иностраних држава

400,000

400,000

Укупно 731

400,000

400,000

105,062,000

250,062,000

733

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

7331

Текући трансфери од других нивоа власти

145,000,000

7332

Капитални трансфери од других нивоа власти

100,000,000

Укупно 733

245,000,000

741

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

7411

Камате

7414

Приход од имовине који припада имаоцима
полиса осигурања

5,000,000

100,000,000
105,062,000

350,062,000

5,000,000
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Закуп непроизводне имовине

40,610,000

40,610,000

Укупно 741

45,610,000

45,610,000

742

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

7421

Приходи од продаје добара и услуга или
закупа од стране тржишних организација

7422

Таксе и накнаде

7423

Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице
Укупно 742

500,000

6,949,500

25,200,000

7,449,500
25,200,000

1,000,000

2,500,000

3,500,000

26,700,000

9,449,500

36,149,500

240,000

240,000

743

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

7431

Приходи за новчане казне од кривичних дела

7433

Приходи од новчаних казни за прекршаје

4,000,000

Укупно 743

4,000,000

4,000,000
240,000

4,240,000

744

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

7441

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

50,000

50,000

Укупно 744

50,000

50,000

745

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

7451

Мешовити и неодређени приходи

6,000,000

24,990,000

30,990,000

Укупно 745

6,000,000

24,990,000

30,990,000

902,943,900

140,200,000

1,043,143,900

II

Укупни текући приходи

800

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

823

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

8231

Примања од продаје роба за даљу продају

100,000

100,000

Укупно 823

100,000

100,000

Укупно примања од продаје нефинансијске
имовине

100,000

100,000

III
900

ПРИМАЊЕ ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

911

ПРИМАЊЕ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

9114

Примање од задуживања од посл. банака у
земљи

85,800,000

85,800,000

Укупно 911

85,800,000

85,800,000

921

ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9219

Примање од продаје домаћих акција и
осталог капитала

1,000,000

1,000,000

Укупно 921

1,000,000

1,000,000
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IV

Укупно примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

V

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(II+III+IV)

989,743,900

140,300,000

1,130,043,900

VI

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (I+V)

998,259,000

140,300,000

1,138,559,000

86,800,000

86,800,000

Члан 5.
Укупни расходи и издаци из средстава буџета заједно са укупним
расходима и издацима корисника буџетских средстава из других извора, по
основним наменама утврђују се у следећим износима, и то:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

Економска
класификациј
а
1

Врста расхода

Средства
из буџета

Средства
из
додатних
извора

Укупна
средства

2

3

4

5

659,689,00
0
177,495,00
0
138,580,00
0

131,160,00
0

790,849,000

14,027,000

191,522,000

11,660,000

150,240,000

24,724,000

2,108,000

26,832,000

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

5,864,000

255,000

6,119,000

415

Накнаде трошкова за запослене

5,720,000

4,000

5,724,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

395,000

395,000

2,212,000

2,212,000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

177,731,00
0

24,013,000

201,744,000

421

Стални трошкови

48,310,000

3,690,000

52,000,000

422

Трошкови путовања

1,591,000

1,208,000

2,799,000

423

Услуге по уговору

53,000,000

3,139,000

56,139,000

424

Специјализоване услуге

36,190,000

1,881,000

38,071,000

425

Текуће поправке и одржавање

23,230,000

2,150,000

25,380,000

426

Материјал

15,410,000

11,945,000

27,355,000

420000

ОТПЛАТА КАМАТА

3,300,000

3,300,000

441

Отплата домаћих камата

2,500,000

2,500,000

444

Пратећи трошкови задуживања

800,000

800,000

СУБВЕНЦИЈЕ

68,826,000

68,826,000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

56,125,000

56,125,000

440000

450000
451
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Субвенције приватним предузећима

12,701,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

163,443,00
0
131,113,00
0

12,701,000
825,000

164,268,000

463

Донације и трансфери осталим нивома власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

13,775,000

465

Остале дотације и трансфери

18,555,000

825,000

19,380,000

470000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

23,799,000

92,032,000

115,831,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

23,799,000

92,032,000

115,831,000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

37,095,000

263,000

37,358,000

481

Дотације невладиним организацијама

32,157,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483
485

480000

490000

13,775,000

32,157,000

588,000

93,000

681,000

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела

1,900,000

50,000

1,950,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

2,450,000

120,000

2,570,000

РЕЗЕРВЕ

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

Средства резерве

499

131,113,000

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

323,070,00
0
291,070,00
0
271,050,00
0

9,140,000

332,210,000

9,140,000

300,210,000

5,000,000

276,050,000

19,460,000

4,020,000

23,480,000

120,000

680,000

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

560,000

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА

32,000,000

32,000,000

Земљиште

32,000,000

32,000,000

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

15,500,000

15,500,000

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

15,500,000

15,500,000

Отплата главнице домаћим кредиторима

15,500,000

15,500,000

541

611

998,259,00
0

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

140,300,00
0

1,138,559,00
0

Члан 6.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018.
годину исказују се у следећем прегледу:

Екон.
клас.

Редни
број

Опис

Вредност

1

2

3

4

I

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

511

Зграде и грађевински објекти

Износ у динарима
2016

2017

2018

5

6

7
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1

Капитално одржавање зграда и објеката

2

Пројектна документација

3

Реконструкције објекта МЗ Бачки Јарак

4

Терени и опрема за спорт и рекреацију
Укупно:
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1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

13,140,000

13,140,000

900,000

900,000

16,040,000

16,040,000

4,900,000

4,900,000

11,140,000

11,140,000

Извори финансирања:
- из буџета општине
- приходи од других нивоа власти

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО
ВЛАХОВИЋ''
Зграде и грађевински објекти

511
1

Пројектна документација

500,000

500,000

2

Идејни пројекат замене котлова

410,000

410,000

3

Израда сертификата енергетске
ефикасности објекта

450,000

450,000

4

Израда пројектне документације и гасне
инсталације

500,000

500,000

5

Изградња објекта у Сиригу

75,000,000

30,000,000

45,000,000

76,860,000

31,860,000

45,000,000

- из буџета општине

46,860,000

16,860,000

30,000,000

- приходи од других нивоа власти

30,000,000

15,000,000

15,000,000

33,000,000

33,000,000

Укупно:
Извори финансирања:

ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''
Зграде и грађевински објекти

511
1

Изградња јужног колектора - фаза 4 и 5
+ ЦС Челик

2

Изградња зграда и грађевинских објеката

7,000,000

7,000,000

3

Одржавање пречистача отпадних вода

1,500,000

1,500,000

4

Западни колектор - прва етапа

67,000,000

11,000,000

30,000,000

5

Потисни вод из ЦС-2 - секундарна
канализациона мрежа

37,500,000

19,500,000

18,000,000

6

Секундарна канализ. мрежа - Бачки Јарак

43,000,000

23,000,000

10,000,000

10,000,000

7

ППОВ - изградња

250,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

8

ППОВ - инвестиционо одржавање

5,000,000

5,000,000

9

Пројектна документација

6,450,000

2,450,000

2,000,000

2,000,000

10

Планови - ПГР

1,500,000

1,500,000

11

Зграде и грађевински објекти - трафо
станица и електро мрежа

17,500,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

26,000,000
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12

Топловод

15,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

13

Изградња сервисне саобраћајнице
Б38/39 радна зона

55,000,000

2,000,000

26,500,000

26,500,000

14

Изградња капеле на западном гробљу

9,500,000

9,500,000

15

Секундарна канализ. мрежа - С.Ђурђево

29,000,000

16

Капитално одржавање пољопривредних
путева

45,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

17

Капиталнo одржавање локалних путева

45,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

18

Капитално одржавање тротоара

30,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

19

Постављање канделабера

1,500,000

1,500,000

699,450,000

219,450,000

265,500,000

214,500,000

610,644,900

130,644,900

265,500,000

214,500,000

- приходи од других нивоа власти

10,000,000

10,000,000

- примања од домаћих задуживања

75,000,000

75,000,000

- неутрошена средства донација из
ранијих година (извор 15)

3,805,100

3,805,100

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

Израда пројектно техничке документације
бициклистичко - пешачке стазе Темерин Инфо центар Јегричка

200,000

200,000

Укупно:

200,000

200,000

200,000

200,000

Укупно:

29,000,000

Извори финансирања:
- из буџета општине

ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
511

1

Реконструкција крова
Укупно:
Извори финансирања:
- из буџета општине

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ
511

1

Израда пројектне документације Дома
културе
Укупно:
Извори финансирања:
- из буџета општине

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

511

1

Извори финансирања:
- из буџета општине
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КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ

II

463
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1

ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' ТЕМЕРИН
Израда пројектне документације за
санацију школе
Укупно:

435,000

435,000

435,000

435,000

435,000

435,000

17,100,000

17,100,000

17,100,000

17,100,000

12,100,000

12,100,000

5,000,000

5,000,000

370,000

370,000

370,000

370,000

370,000

370,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Извори финансирања:
- из буџета општине

ОШ ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК
463

1

Спортска хала - први део завршне фазе
Укупно:
Извори финансирања:
- из буџета општине
- приходи од других нивоа власти

ОШ ''ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ'' СИРИГ
463

1

Израда пројектне документације за
санацију школе
Укупно:
Извори финансирања:
- из буџета општине
СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

463

1

Зграде и грађевински објекти - Каштел
Укупно:
Извори финансирања:
- из буџета општине

КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

III

ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
464

1

Реновирање амбуланте у Бачком Јарку
Укупно:
Извори финансирања:
- из буџета општине
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IV

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

18.12.2015.
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ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
451

1

Набавка аутодизалице са корпом

5,000,000

5,000,000

2

Подизање насипа на ободу депоније

2,125,000

2,125,000

3

Набавка канти за смеће за домаћинства

3,000,000

3,000,000

4

Технолошки пројекат за дезинфекцију
воде за пиће на месту потрошње - МЗ
Бачки Јарак и МЗ Сириг

19,700,000

19,700,000

29,825,000

29,825,000

- из буџета општине

14,125,000

14,125,000

- приходи од других нивоа власти

10,990,000

10,990,000

4,710,000

4,710,000

700,134,900

190,134,900

295,500,000

- приходи од других нивоа власти

67,130,000

52,130,000

15,000,000

- примања од домаћих задуживања

75,000,000

75,000,000

- неутрошена средства донација из
ранијих година (извор 15)

8,515,100

8,515,100

850,780,000

325,780,000

Укупно:
Извори финансирања:

- неутрошена средства донација из
ранијих година (извор 15)
Укупно по изворима финансирања за
све капиталне издатке:
- из буџета општине

УКУПНО:

310,500,000

214,500,000

214,500,000
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Члан 7.
II ПОСЕБАН ДЕО

Приходи и примања из средстава буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном
износу од 998.259.000,00 као приходи и примања из додатних извора корисника буџета, заједно са пренетим неутрошеним
средствима из ранијих година у укупном износу од 140.300.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама
расхода и издатака, и то :
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Програмска
Класификација

Функција

Позиција

Конто

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Опис позиције

1

2

3

4

5

6

7

Средства из буџета

Средства из
додатних извора

Укупна средства

8

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1 1

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи

0602-0001
111
1

411

Платe, додаци и накнаде запослених

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

414

Социјална давања запосленима

1.000

1.000

4

415

Накнаде трошкова за запослене

40.000

40.000

5

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

6

421

Стални трошкови

7

422

Трошкови путовања

20.000

20.000

8

423

Услуге по уговору

5.800.000

5.800.000

1.100.000

1.100.000

200.000

200.000

1.000

1.000

10.000

10.000

9

423

Услуге по уговору-одборничке накнаде

5.200.000

5.200.000

10

426

Материјал

200.000

200.000

11

465

Остале дотације и трансфери

350.000

350.000

12

481

577.000

577.000

13

481

200.000

200.000

14

482

Дотације невладиним организацијама - политичке странке
Дотације невладиним организацијама - национални Савет
мађарскеобавезне
националне
мањине
Порези,
таксе,
казне и пенали

33.000

33.000

13.732.000

13.732.000

Приходи из буџета

13.732.000

13.732.000

Укупно за програмску активност 0602-0001:

13.732.000

13.732.000

Приходи из буџета

13.732.000

13.732.000

Укупно за програм 15:
Извори финансирања за програм15;

13.732.000

13.732.000

Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 1:

13.732.000

13.732.000

13.732.000

13.732.000

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1 2

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

0602-0001
160
15

421

Стални трошкови

320.000

320.000

16

423

Услуге по уговору

7.710.000

7.710.000

17

426

Материјал

370.000

370.000

18

481

Дотације невладиним организацијама

100.000

100.000

8.500.000

8.500.000

Приходи из буџета

8.500.000

8.500.000

Укупно за програмску активност 0602-0001:

8.500.000

8.500.000

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 2:
УКУПНО РАЗДЕО 1:

8.500.000

8.500.000

8.500.000
22.232.000

8.500.000
22.232.000
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2 1
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи

111
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета - за становништво
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних
485
органа
Укупно за функцију 111:

13.100.000

13.100.000

2.350.000

2.350.000

10.000

10.000

1.000

1.000

380.000

380.000

1.000

1.000

30.000

30.000

200.000

200.000

5.600.000

5.600.000

400.000

400.000

700.000

700.000

2.000.000

2.000.000

200.000

200.000

50.000

50.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

25.022.000

1.070.000

1.070.000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 1:

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

2 2
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво
Судови

330
33

411 Плате, додаци и накнаде запослених

34

412 Социјални доприноси на терет послодавца

192.000

192.000

35

414 Социјална давања запосленима

1.000

1.000

36

415 Накнаде трошкова за запослене

40.000

40.000

37

422 Трошкови путовања

30.000

30.000

38

423 Услуге по уговору

20.000

20.000

39

426 Материјал

80.000

80.000

40

465 Остале дотације и трансфери

140.000

140.000

Укупно за функцију 330:

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

1.573.000

Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 2:
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ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

2 3
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Финансијски и фискални послови

112
41
42
43
44
45
46
47
48

411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

900.000

900.000

160.000

160.000

1.000

1.000

40.000

40.000

50.000

50.000

60.000

60.000

426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери

10.000

10.000

110.000

110.000

Укупно за функцију 112:

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

20.000

20.000

1.400.000

1.400.000

800.000

800.000

100.000

100.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 3:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

2 4
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0007

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
49
50
51
52

421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
423 Услуге по уговору-Омладински клуб
426 Материјал
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0007:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Ревизија локалног акционог плана за младе
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0602-0011
160
53

423 Услуге по уговору
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0011:
Извори финансирања за пројекат 0602-0011:
01 Приходи из буџета
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Пројекат - Израда ЛАП-а за младе за период 2016.-2020. година
Oпште услуге

0602-0012
160
54

423 Услуге по уговору
Укупно за функцију 160:

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.770.000

2.770.000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0012:
Извори финансирања за пројекат 0602-0012:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 4:

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

2 5
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0010

Резерве
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
55
56

499 Стална резерва
499 Текућа резерва

1.000.000

1.000.000

7.000.000

7.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000
38.696.000

8.000.000
38.696.000

39.000.000

39.000.000

7.000.000

7.000.000

100.000

100.000

2.300.000

2.300.000

415 Накнада трошкова за запослене
416 Накнада запосленима и остали посебни расходи

2.100.000

2.100.000

350.000

350.000

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

8.200.000

8.200.000

600.000

600.000

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

10.900.000

10.900.000

1.000.000

1.000.000

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 5:
УКУПНО РАЗДЕО 2:

ОПШТИНСКА УПРАВА

3 1
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Oпште услуге

130
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

100.000

100.000

68

424 Специјализоване услуге - рушење објеката
425 Текуће поправке и одржавање

3.000.000

3.000.000

69

426 Материјал

3.800.000

3.800.000

67
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70

444 Пратећи трошкови задуживања

400.000

400.000

71

465 Остале дотације и трансфери

4.800.000

4.800.000

72

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика

5.000.000

5.000.000

73

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз студената

1.100.000

1.100.000

74

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-студ.стипендије

1.900.000

1.900.000

75

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-средњ.стипендије

900.000

900.000

76

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

200.000

200.000

77

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

250.000

250.000

78

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних
485
органа

1.300.000

1.300.000

2.400.000

2.400.000

79
80

511 Зграде и грађевински објекти

81

512 Машине и опрема

82

515 Нематеријална имовина-софтвер

83

541 Земљиште
Укупно за функцију 130:

2.000.000

2.000.000

13.960.000

13.960.000

160.000

160.000

25.000.000

25.000.000

137.820.000

137.820.000

127.020.000

127.020.000

10.800.000

10.800.000

137.820.000

137.820.000

127.020.000

127.020.000

10.800.000

10.800.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

10

Примања од домаћих задуживања
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01

Приходи из буџета

10

Примања од домаћих задуживања

Пројекат - Активна политика запошљавања

0602-0013

Oпште услуге

130
84

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

4.800.000

4.800.000

85

454 Субвенције приватним предузећима

5.200.000

5.200.000

10.000.000

10.000.000

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Укупно за пројекат 0602-0013:

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

13.000.000

13.000.000

140.000

140.000

13.140.000

13.140.000

2.000.000

2.000.000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-0013:
01

Приходи из буџета

Пројекат - Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак
Oпште услуге

0602-0014
130
86

511 Зграде и грађевински објекти

87

511 Зграде и грађевински објекти - стручни надзор
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

07

Приходи од других нивоа власти

11.140.000

11.140.000

Укупно за пројекат 0602-0014:

13.140.000

13.140.000

2.000.000

2.000.000

11.140.000

11.140.000

Извори финансирања за пројекат 0602-0014:
01

Приходи из буџета

07

Приходи од других нивоа власти
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Пројекат - Субвенционисање камата за кредите у привреди

0602-0015

Oпште услуге

130
88

454 Субвенције приватним предузећима

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат 0602-0015:

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

900.000

900.000

900.000

900.000

Приходи из буџета

900.000

900.000

Укупно за пројекат 0602-0016:

900.000

900.000

900.000

900.000

30.000

30.000

Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-0015:
01

Приходи из буџета

Пројекат - Терени и опрема за спорт и рекреацију
Oпште услуге

0602-0016
130
89

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-0016:
01

Приходи из буџета

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Цивилна одбрана

0602-0001
220
90
91
92
93

421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору

30.000

30.000

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

200.000

200.000

450.000

450.000

Укупно за функцију 220:

710.000

710.000

Приходи из буџета

710.000

710.000

Укупно за програмску активност 0602-0001:

710.000

710.000

710.000

710.000

650.000
20.000
670.000

650.000
20.000
670.000

670.000
670.000

670.000
670.000

670.000

670.000

200.000

200.000

Извори финансирања за функцију 220:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одбрана некласификована на другом месту

0602-0001
250
94
95

421 Стални трошкови
426 Материјал
Укупно за функцију 250:
Извори финансирања за функцију 250:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

360
96
97
98

423 Услуге по уговору
426 Материјал

200.000

200.000

1.100.000

1.100.000

1.500.000

1.500.000

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Укупно за програмску активност 0602-0001:

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

512 Машине и опрема
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за функцију 360:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета
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ПОЉОПРИВРЕДА
0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну производњу
Пољопривреда

421
99

424 Специјализоване услуге - пољочуварска служба

6.000.000

6.000.000

100

424 Специјализоване услуге - одводњавање

6.000.000

6.000.000

101

424 Специјализоване услуге - парцелизација

550.000

550.000

102

424 Подизање ветрозаштитних појасева

1.000.000

1.000.000

103

424 Специјализоване услуге-ГИС

2.900.000

2.900.000

104

454 Субвенције приватним предузећима-субвенционисане камате

3.500.000

3.500.000

105

512 Машине и опрема-пољочуварска служба

200.000

200.000

106

512 Машине и опрема-метео станице

600.000

600.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

20.750.000

Укупно за функцију 421:
Извор финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01 Приходи из буџета

ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Друмски саобраћај

0602-0001
451
107

454 Субвенције приватним предузећиима - локални превоз
Укупно за функцију 451:

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Заштита животне средине некласификована на другом месту

0401-0001
560

424 Специјализоване услуге - Воде Војводине
424 Специјализоване услуге

2.100.000

2.100.000

109

9.000.000

9.000.000

110

424 Специјализоване услуге - зоо служба

2.000.000

2.000.000

111

512 Машине и опрема
Укупно за функцију 560:

108

1.000.000

1.000.000

14.100.000

14.100.000

14.100.000

14.100.000

14.100.000

14.100.000

14.100.000

14.100.000

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0401-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01 Приходи из буџета

Број 17

Службени лист општине Темерин

Страна 20

18.12.2015.

Пројекат - Како расте дрво

0401-0005

Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
112

423 Услуге по уговору

113

426 Материјал

50.000

50.000

100.000

100.000

150.000

150.000

Приходи из буџета

150.000

150.000

Укупно за пројекат 0401-0005:

150.000

150.000

150.000

150.000

203.740.000

203.740.000

181.800.000

181.800.000

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за функцију 560:
01

Извори финансирања за пројекат 0401-0005:
01

Приходи из буџета
Укупно извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360,
421, 451 и 560 :
Извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360, 421, 451 и 560 :

01

Приходи из буџета

07

Приходи од других нивоа власти

11.140.000

11.140.000

10

Примања од домаћих задуживања

10.800.000

10.800.000

203.740.000

203.740.000

2.500.000

2.500.000

400.000

400.000

15.500.000

15.500.000

18.400.000

18.400.000

Приходи из буџета

18.400.000

18.400.000

Укупно за програмску активност 0602-0003:

18.400.000

18.400.000

18.400.000

18.400.000

18.400.000

18.400.000

УКУПНО ГЛАВА 1:

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

3 2
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0003

Управљање јавним дугом
Трансакције јавног дуга

170
114

441 Отплате домаћих камата

115

444 Пратећи трошкови задуживања

116

611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за функцију 170:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 2:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН

3 3
2001

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001

Функционисање Предшколских установа
Предшколско образовање

911
117

411 Плате, додаци и накнаде запослених

118

412 Социјални доприноси на терет послодавца

119

413 Накнаде у натури

120

414 Социјална давања запосленима

2.000.000

255.000

2.255.000

121

415 Накнаде трошкова за запослене

1.700.000

1.000

1.701.000

122

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

123

421 Стални трошкови

124

422 Трошкови путовања

125

423 Услуге по уговору

126

424 Специјализоване услуге

127

425 Текуће поправке и одржавање

5.000.000

2.000.000

7.000.000

128

426 Материјал

7.000.000

11.575.000

18.575.000

48.500.000

11.300.000

59.800.000

8.700.000

2.043.000

10.743.000

75.000

75.000

840.000

840.000

5.070.000

3.460.000

8.530.000

20.000

1.000.000

1.020.000

1.250.000

1.450.000

2.700.000

290.000

1.561.000

1.851.000
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129

465 Остале дотације и трансфери

130

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

131

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

132

485

133

511 Зграде и грађевински објекти

134

512 Машине и опрема

135

515 Нематеријална имовина
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7.000.000

7.825.000

90.000

90.000

500.000

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних
органа

Укупно за функцију 911:

825.000

500.000
100.000

500.000
1.000.000
89.445.000

100.000
500.000

1.850.000

2.850.000

50.000

50.000

37.560.000

127.005.000

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета

89.445.000

89.445.000

04 Сопствени приходи

24.970.000

24.970.000

07 Приходи од других нивоа власти

10.590.000

10.590.000

2.000.000

2.000.000

37.560.000

127.005.000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за програмску активност 2001-0001:

89.445.000

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01 Приходи из буџета

89.445.000

89.445.000

04 Сопствени приходи

24.970.000

24.970.000

07 Приходи од других нивоа власти

10.590.000

10.590.000

2.000.000

2.000.000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности

Пројекат - Идејни пројекат замене котлова

2001-0002

Предшколско образовање

911
136

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 911:

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

410.000

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2001-0002:
Извори финансирања за пројекат 2001-0002:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Израда сертификата енергетске ефикасности објекта

2001-0003

Предшколско образовање

911
137

423 Услуге по уговору

170.000

170.000

138

511 Зграде и грађевински објекти

450.000

450.000

Укупно за функцију 911:

620.000

620.000

620.000

620.000

620.000

620.000

620.000

620.000

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2001-0003:
Извори финансирања за пројекат 2001-0003:
01 Приходи из буџета
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Пројекат - Израда пројектне документације и гасне инсталације

2001-0004

Предшколско образовање

911
139

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 911:

500.000

500.000

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за пројекат 2001-0004:

500.000

500.000

500.000

500.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Извори финансирања за функцију 911:
01

Извори финансирања за пројекат 2001-0004:
01

Приходи из буџета

Пројекат - Изградња објекта у Сиригу

2001-0005

Предшколско образовање

911
140

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

15.000.000

15.000.000

07

Приходи од других нивоа власти

15.000.000

15.000.000

Укупно за пројекат 2001-0005:

30.000.000

30.000.000

Извори финансирања за пројекат 2001-0005:
01

Приходи из буџета

15.000.000

15.000.000

07

Приходи од других нивоа власти

15.000.000

15.000.000

УКУПНО ГЛАВА 3 :

120.975.000

37.560.000

158.535.000

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН

3 4
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
141

411 Плате, додаци и накнаде запослених

6.000.000

360.000

6.360.000

142

412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.075.000

65.000

1.140.000

143

414 Социјална давања запосленима

200.000

200.000

144

415 Накнаде трошкова за запослене

180.000

180.000

145

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

785.000

785.000

146

421 Стални трошкови

550.000

5.000

555.000

147

422 Трошкови путовања

70.000

28.000

98.000

148

423 Услуге по уговору

450.000

30.000

480.000

149

424 Специјализоване услуге

100.000

150

425 Текуће поправке и одржавање

100.000

151

426 Материјал

370.000

152

465 Остале дотације и трансфери

700.000

153

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

154
155

100.000
100.000
10.000

380.000
700.000

5.000

2.000

7.000

512 Машине и опрема

100.000

70.000

170.000

515 Нематеријална имовина

400.000

70.000

470.000

11.085.000

640.000

11.725.000

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Приходи од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 1201-0001:

11.085.000

11.085.000
500.000

11.085.000

500.000

140.000

140.000

640.000

11.725.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

500.000

500.000

07

Приходи од других нивоа власти

140.000

140.000

11.085.000

11.085.000

Број 17

Службени лист општине Темерин

Страна 23

18.12.2015.

Пројекат - Електронски приступ библиотеци
Услуге културе

1201-0003
820
156

423 Услуге по уговору
Укупно за функцију 820:

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1201-0002:
Извори финансирања за пројекат 1201-0002:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 4 :

11.485.000

640.000

12.125.000

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

3 5
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
157

411 Плате, додаци и накнаде запослених

8.100.000

8.100.000

158

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

1.450.000

1.450.000

160.000

160.000

400.000

400.000

370.000

370.000

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

1.500.000

100.000

1.600.000

200.000

150.000

350.000

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

3.040.000

1.060.000

4.100.000

1.230.000

180.000

1.410.000

450.000

20.000

470.000

350.000

100.000

450.000

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних
485
органа
512 Машине и опрема
Укупно за функцију 820:

1.020.000

1.020.000

10.000

10.000
50.000

50.000

20.000

20.000

200.000

100.000

300.000

18.480.000

1.780.000

20.260.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

18.480.000

05 Донације од иностраних земаља
07 Приходи од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 1201-0001:

18.480.000

18.480.000
1.080.000

1.080.000

400.000

400.000

300.000

300.000

1.780.000

20.260.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
05 Донације од иностраних земаља
07 Приходи од других нивоа власти

18.480.000

18.480.000
1.080.000

1.080.000

400.000

400.000

300.000

300.000
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Пројекат - Прослава 70. годишњице колонизације у Бачком Јарку

1201-0004

Услугe културе

820
173
174
175
176

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

150.000

150.000

100.000

100.000

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

400.000

400.000

250.000

250.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

1.000.000

1.000.000

150.000

150.000

50.000

50.000

1.200.000

1.200.000

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1201-0003:
Извори финансирања за пројекат 1201-0003:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Буђење дечије културе

1201-0005

Услугe културе

820
177
178
179

423 Услуге по уговору
426 Материјал
512 Машине и опрема
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1201-0004:

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Извори финансирања за пројекат 1201-0004:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 5:

20.580.000

1.780.000

22.360.000

ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''

3 6

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице

1101-0001
620
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи

14.700.000

14.700.000

2.500.000

2.500.000

50.000

50.000

700.000

700.000

650.000

650.000

180.000

180.000

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

2.400.000

2.400.000

85.000

85.000

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

600.000

600.000

900.000

900.000

1.650.000

1.650.000

250.000

250.000

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
541 Земљиште
Укупно за функцију 620:

100.000

100.000

11.450.000

11.450.000

500.000

500.000

7.000.000

7.000.000

46.715.000

46.715.000
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Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
15 Неутрошена средства донација из ранијих година

46.215.000

46.215.000

500.000

500.000

Укупно за програмску активност 1101-0001:

46.715.000

46.715.000

46.215.000

46.215.000

500.000

500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01 Приходи из буџета
15 Неутрошена средства донација из ранијих година

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама

0601-0002
520
198

424 Специјализоване услуге - атмосферска канализација
Укупно за функцију 520:
Извори финансирања за функцију 520:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0002:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Изградња топловода
Развој заједнице

0601-0015
620
199

511 Зграде и грађевински објекти-топловод
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0601-0015:
Извори финансирања за пројекат 0601-0015:
01 Приходи из буџета

Јавна хигијена
Заштита животне средине некласификована на другом месту

0601-0008
560
200

421 Стални трошкови
Укупно за функцију 560:

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

19.000.000

19.000.000

5.000.000

5.000.000

1.500.000

1.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0008:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:
01 Приходи из буџета

Јавна расвета
Улична расвета

0601-0010
640
201
202
203

421 Стални трошкови
425 Текуће поправке
511 Машине и опрема
Укупно за функцију 640:
Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0010:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:
01 Приходи из буџета
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Пројекат - Изградња капеле на западном гробљу
Развој заједнице

0601-0016
620
204

511 Зграде и грађевински објекти - капела
Укупно за функцију 620:

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0601-0016:
Извори финансирања за пројекат 0601-0016:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Изградња канализационе мреже
Развој заједнице

0601-0017
620
205

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 620:
01
04
07
10
15

01
04
07
10
15

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Приходи од других нивоа власти
Приходи од домаћих задуживања
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за пројекат 0601-0017:
Извори финансирања за пројекат 0601-0017:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Приходи од других нивоа власти
Приходи од домаћих задуживања
Неутрошена средства донација из ранијих година

150.000.000

5.000.000

155.000.000

150.000.000

5.000.000

155.000.000

61.694.900
5.000.000
10.000.000
75.000.000
3.305.100
150.000.000

5.000.000

61.694.900

61.694.900
5.000.000
10.000.000
75.000.000
3.305.100
155.000.000

10.000.000
75.000.000
3.305.100

61.694.900
5.000.000
10.000.000
75.000.000
3.305.100

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда

0101-0001
421
206

511 Зграде и грађевински објекти-атарски пут
Укупно за функцију 421 :
Извори финансирања за функцију 421 :
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01 Приходи из буџета

0701

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0003

Пројекат - Изградња сервисне саобраћајнице Б 38/39
Развој заједнице

620
207

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 620 :
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701-0003:
Извори финансирања за пројекат 0701-0003:
01 Приходи из буџета

Број 17

Службени лист општине Темерин

Страна 27

18.12.2015.

Одржавање путева
Развој заједнице

0701-0002
620

7.500.000

7.500.000

209

425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти - тротоари

10.000.000

10.000.000

210

511 Зграде и грађевински објекти - локални путеви

15.000.000

15.000.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

208

Укупно за функцију 620 :
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 6:

291.715.000

5.000.000

296.715.000

ПРВА МЗ ТЕМЕРИН

3 7
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
211

411 Плате, додаци и накнаде запослених

212

412 Социјални доприноси на терет послодавца

213

421 Стални трошкови

214

422 Трошкови путовања

215

423 Услуге по уговору

216

424 Специјализоване услуге

217

425 Текуће поправке и одржавање

218

426 Материјал

219

465 Остале дотације и трансфери

220

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Укупно за функцију 160:

490.000

490.000

90.000

90.000

3.000.000

50.000

10.000
1.800.000

3.050.000
10.000

149.000

1.949.000

40.000

40.000

100.000

100.000

60.000

60.000

70.000

70.000

5.660.000

1.000

1.000

200.000

5.860.000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

5.660.000

04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:

5.660.000

5.660.000
200.000

200.000

200.000

5.860.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета

5.660.000

04 Сопствени приходи

5.660.000
200.000

200.000

Пројекат - Реконструкција крова
Oпште услуге

0602-0017
130
221

511 Текуће поправке и одржавање
Укупно за функцију 130:

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0017:
Извори финансирања за пројекат 0602-0017:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 7:

6.660.000

200.000

6.860.000
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО

3 8

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Месна заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0602-0002
160
222

411 Плате, додаци и накнаде запослених

930.000

930.000

223

412 Социјални доприноси на терет послодавца

165.000

165.000

224

415 Накнаде трошкова за запослене
421 Стални трошкови

60.000

60.000

225
226
227
228
229
230

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

1.800.000

60.000

1.860.000

700.000

350.000

1.050.000

60.000

60.000

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

1.000.000

50.000

1.050.000

100.000

160.000

260.000

465 Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 160:

120.000
4.935.000

120.000
620.000

5.555.000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:

4.935.000
4.935.000

4.935.000
620.000

620.000

620.000

5.555.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета

4.935.000

04 Сопствени приходи

УКУПНО ГЛАВА 8:

4.935.000

4.935.000
620.000

620.000

620.000

5.555.000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК

3 9
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
232

411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца

233

415 Накнаде трошкова за запослене

234

421 Стални трошкови

235

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

231

236
237
238
239
240
241

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
512 Машине и опрема
Укупно за функцију 160:

910.000

910.000

164.000

164.000

70.000

70.000

1.300.000

8.000

1.308.000

36.000

30.000

66.000

850.000

30.000

880.000

70.000

40.000

110.000

130.000

10.000

140.000

100.000

50.000

150.000

125.000

125.000

50.000
3.805.000

50.000
168.000

3.973.000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

УКУПНО ГЛАВА 9:

3.805.000
3.805.000

3.805.000
168.000

168.000

168.000

3.973.000

168.000

3.805.000
168.000

168.000

3.973.000

3.805.000

3.805.000
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ

3 10
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
242

411 Плате, додаци и накнаде запослених

880.000

880.000

243

412 Социјални доприноси на терет послодавца

158.000

158.000

244

414 Социјална давања запосленима

245

421 Стални трошкови

246

422 Трошкови путовања

247

423 Услуге по уговору

248

60.000

60.000
10.000

710.000

520.000

70.000

590.000

425 Текуће поправке и одржавање

150.000

70.000

220.000

249

426 Материјал

150.000

50.000

200.000

250

465 Остале дотације и трансфери

251

512 Машине и опрема
Укупно за функцију 160:

700.000
20.000

20.000

70.000

70.000

100.000

100.000

2.808.000

200.000

3.008.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

01
04

Укупно за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

2.808.000
2.808.000

2.808.000
200.000

200.000

200.000

3.008.000

200.000

2.808.000
200.000

2.808.000

Пројекат - Израда пројектне документације Дома културе
Oпште услуге

0602-0018
130
252

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 130:

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

01

Укупно за пројекат 0602-0018:
Извори финансирања за пројекат 0602-0018:
Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 10:

2.500.000

5.308.000

2.500.000

200.000

5.508.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

3 11
1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма
Туризам

473
253
254
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

411
412
414
415
416
421
422
423
423
424
426
465
482
512

01
04

01
04

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору-манифестација "Просто ко' пацуљ"
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

2.900.000
520.000
200.000
90.000
55.000
80.000
150.000
1.500.000
700.000
100.000
200.000
400.000
40.000
100.000
7.035.000

100.000

2.900.000
520.000
200.000
90.000
55.000
80.000
150.000
1.500.000
700.000
200.000
200.000
400.000
40.000
100.000
7.135.000

100.000
100.000

7.035.000
100.000
7.135.000

100.000

7.035.000
100.000

100.000

7.035.000
7.035.000
7.035.000
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Пројекат - Израда и постављање туристичке сигнализације општине Темерин
Туризам

1502-0003
473
266

512 Машине и опрема
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
07 Приходи од других нивоа власти
Укупно за пројекат 1502-0003:
Извори финансирања за пројекат 1502-0003:
01 Приходи из буџета
07 Приходи од других нивоа власти

500.000
500.000

2.000.000
2.000.000

2.500.000
2.500.000

2.000.000
2.000.000

500.000
2.000.000
2.500.000

2.000.000

500.000
2.000.000

500.000
500.000
500.000

Пројекат - Израда пројектно-техничке документације бициклистичко-пешачке стазе Темерин-Инфо
центар Јегричка
Туризам

1502-0004
473
267

511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 473:

200.000

200.000

200.000

200.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1502-0004:
Извори финансирања за пројекат 1502-0004:

200.000
200.000

200.000
200.000

01

Приходи из буџета

200.000

200.000

УКУПНО ГЛАВА 11:

7.735.000

2.100.000

9.835.000

ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ТЕМЕРИН

3 12
2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Специјализоване услуге-хала
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали
- Новчане казне и пенали по решењу
- Машине и опрема
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
01

700.000
300.000
2.300.000
1.100.000
13.000.000
200.000
2.500.000
90.000
5.000.000
2.500.000
2.500.000
100.000
1.000.000
100.000
31.390.000

700.000
300.000
2.300.000
1.100.000
13.000.000
200.000
2.500.000
90.000
5.000.000
2.500.000
2.500.000
100.000
1.000.000
100.000
31.390.000

Приходи из буџета

31.390.000

31.390.000

Укупно за програмску активност 2002-0001:

31.390.000

31.390.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Пројекат - Израда пројектне документације за санацију школе
Осовно образовање

2002-0002
912
282

- Услуге по уговору

325.000

325.000

283

- Зграде и грађевински објекти

435.000

435.000

Укупно за функцију 912:

760.000

760.000

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

760.000

760.000

Укупно за пројекат 2002-0002:

760.000

760.000

760.000

760.000

32.150.000

32.150.000

01

Извори финансирања за пројекат 2002-0002:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 12:
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ОШ "КОКАИ ИМРЕ" ТЕМЕРИН

3 13
2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
284
285
286
287
288

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Накнаде трошкова за запослене
- Социјална давања запосленима
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања

289

- Услуге по уговору

290

- Специјализоване услуге

291

1.530.000
65.000
561.000
8.000.000
50.000

1.530.000
65.000
561.000
8.000.000
50.000

1.000.000

1.000.000

85.000

85.000

- Текуће поправке и одржавање

2.000.000

2.000.000

292

- Материјал

1.300.000

1.300.000

293

- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

294

- Машине и опрема

5.000

5.000

200.000

200.000

14.796.000

14.796.000

Приходи из буџета

14.796.000

14.796.000

Укупно за програмску активност 2002-0001:

14.796.000

14.796.000

14.796.000

14.796.000

14.796.000

14.796.000

600.000
200.000
600.000
360.000
6.000.000
100.000
2.600.000
40.000
2.000.000
1.500.000
50.000
1.200.000
200.000
15.450.000

600.000
200.000
600.000
360.000
6.000.000
100.000
2.600.000
40.000
2.000.000
1.500.000
50.000
1.200.000
200.000
15.450.000

15.450.000
15.450.000

15.450.000
15.450.000

15.450.000

15.450.000

17.100.000
17.100.000

17.100.000
17.100.000

12.100.000
5.000.000
17.100.000

12.100.000
5.000.000
17.100.000

12.100.000

12.100.000

Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
01

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 13 :

ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК

3 14
2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали
- Новчане казне и пенали по решењу
- Машине и опрема
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Спортска хала-први део завршне фазе
Основно образовање

2002-0003
912

01

- Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно за пројекат 2002-0003:
Извори финансирања за пројекат 2002-0003:
Приходи из буџета

07

Приходи од других нивоа власти

308

01
07

УКУПНО ГЛАВА 14 :

5.000.000

5.000.000

32.550.000

32.550.000
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ОШ "ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ" СИРИГ

3 15

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002

Функционисање основних школа
Основно образовање

2002-0001
912
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали
- Машине и опрема
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001:

120.000
870.000
150.000
4.200.000
60.000
1.300.000
75.000
2.000.000
1.000.000
21.000
200.000
9.996.000

120.000
870.000
150.000
4.200.000
60.000
1.300.000
75.000
2.000.000
1.000.000
21.000
200.000
9.996.000

9.996.000

9.996.000

9.996.000

9.996.000

9.996.000

9.996.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

Пројекат - Израда пројектне документације за санацију школе
Осовно образовање

2002-0004
912
320

- Зграде и грађевински објекти

370.000

370.000

Укупно за функцију 912:

370.000

370.000

Приходи из буџета

370.000

370.000

Укупно за пројекат 2002-0004:

370.000

370.000

370.000

370.000

10.366.000

10.366.000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-0004:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 15 :

СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН

3 16
2003

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа
Средње образовање

920
321

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
-Накнада у натури

322

-Накнаде трошкова за запослене

323

-Награде запосленима и остали посебни расходи

324

-Стални трошкови

325
326
327

280.000

280.000

2.100.000

2.100.000

360.000

360.000

6.500.000

6.500.000

-Трошкови путовања

125.000

125.000

-Услуге по уговору

950.000

950.000

-Специјализоване услуге-хала

2.600.000

2.600.000

328

-Текуће поправке и одржавање

1.900.000

1.900.000

329

-Материјал

330

Зграде и грађевински објекти - Каштел

331

-Машине и опрема

650.000

650.000

2.000.000

2.000.000

150.000

150.000

17.615.000

17.615.000

Приходи из буџета

17.615.000

17.615.000

Укупно за програмску активност 2003-0001:

17.615.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за функцију 920:
01

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 16 :
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

3 17
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјална помоћ
Социјална заштита некласификована на другом месту

090

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
332

- Плате додаци и накнаде запослених

333

- Социјални доприноси на терет послодавца

334

3.552.000

3.552.000

638.000

638.000

- Социјална давања запосленима

60.000

60.000

335

- Накнаде трошкова за запослене

380.000

380.000

336

- Стални трошкови

300.000

300.000

337

- Трошкови путовања

25.000

25.000

338

- Услуге по уговору

1.981.000

1.981.000

339

- Текуће поправке и одржавање

150.000

150.000

340

- Материјал

150.000

150.000

341

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета

11.000.000

11.000.000

342

- Машине и опрема

200.000

200.000

18.436.000

18.436.000

18.436.000

18.436.000

18.436.000

18.436.000

18.436.000

18.436.000

Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01 Приходи из буџета

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

0901-0002
070
343

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за
социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ

2.000.000

2.000.000

Укупно за функцију 070:

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Донације и трансфери осталим нивоима власти - дневни центар за
децу и родитеље

3.200.000

3.200.000

Укупно за функцију 070:

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

23.636.000

23.636.000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0002:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
01 Приходи из буџета

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0901-0004

Дневни центар за децу и родитеље

070
344

463

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0004:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 17:
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ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

3 18
1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту

760
464

Донације организацијама обавезног социјалног осигурања

345

-Плате, додаци и накнаде запослених

3.200.000

3.200.000

346

-Социјални доприноси на терет послодавца

575.000

575.000

347

-Стални трошкови

200.000

200.000

348

-Услуге по уговору

1.300.000

1.300.000

349

-Текуће поправке и одржавање

1.000.000

1.000.000

350

-Зграде и грађевински објекти

5.000.000

5.000.000

351

-Машине и опрема

2.500.000

2.500.000

13.775.000

13.775.000

Приходи из буџета

13.775.000

13.775.000

Укупно за програмску активност 1801-0001:

13.775.000

13.775.000

13.775.000

13.775.000

13.775.000

13.775.000

Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за функцију 760:
01

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
01

Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 18:

ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3 19
1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0003

Подстицаји за развој предузетништва
Развој заједнице

620
352

481

353

481

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)

250.000

250.000

50.000

50.000

300.000

300.000

Приходи из буџета

300.000

300.000

Укупно за програмску активност 1501-0003:

300.000

300.000

300.000

300.000

600.000

600.000

600.000

600.000

1.200.000

1.200.000

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

Укупно за програмску активност 1502-0002:

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

650.000

650.000

450.000

450.000

1.100.000

1.100.000

Приходи из буџета

1.100.000

1.100.000

Укупно за програмску активност 0101-0003:

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
01

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502

Туристичка промоција
Туризам

1502-0002
473
354

481

355

481

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за функцију 473:

01

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101

Рурални развој
Пољопривреда

0101-0003
421
356

481

357

481

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за функцију 421:

01

Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:
01

Приходи из буџета
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0401

ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Заштита животне средине некласификована на другом месту

560
358
359

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
481
(манифестације)
481

Укупно за функцију 560:

300.000

300.000

350.000

350.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0401-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01 Приходи из буџета

0901

ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

070
360
361
362

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
481
(манифестације)
481

481 Дотације невладиним организацијама – помоћ у кући за стара лица
Укупно за функцију 070:

750.000

750.000

200.000

200.000

2.320.000

2.320.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
01 Приходи из буџета

Активности Црвенот крста
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

0901-0005
070
363
364

Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
481
(манифестације)
Укупно за функцију 070:
481

300.000

300.000

100.000

100.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0005:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
01 Приходи из буџета

Број 17
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1201

ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Услуге културе

820
365
366
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Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
481
(манифестације)
481

367

481 Дотације невладиним организацијама – издаваштво

368

481 Дотације невладиним организацијама – цркве и верске заједнице
Укупно за функцију 820:

2.620.000

2.620.000

2.560.000

2.560.000

300.000

300.000

1.600.000

1.600.000

7.080.000

7.080.000

7.080.000

7.080.000

7.080.000

7.080.000

7.080.000

7.080.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

15.000.000

15.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01 Приходи из буџета

Пројекат - Пројектно финансирање медија
Услугe културе

1201-0006
820
369

481 Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1201-0005:
Извори финансирања за пројекат 1201-0005:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 19:

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

3 20
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

810
371

481 Дотације невладиним организацијама – редовна делатност
481 Дотације невладиним организацијама - награде

372

481 Дотације невладиним организацијама - спортске манифестације

1.500.000

1.500.000

373

481 Дотације невладиним организацијама - коришћење спортске хале

2.500.000

2.500.000

374

481 Дотације невладиним организацијама - спортске стипендије
Укупно за функцију 810:

500.000

500.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

370

11.640.000

11.640.000

140.000

140.000

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 20:
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

3 21

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601

Даљинско грејање
Остала енергија

0601-0004
436
375

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

12.000.000

12.000.000

Укупно за функцију 436:

12.000.000

12.000.000

Приходи из буџета

12.000.000

12.000.000

Укупно за програмску активност 0601-0004:

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима-дизалица

5.000.000

5.000.000

Укупно за функцију 540:

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Укупно за програмску активност 0601-0009:

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 436:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:
01

Приходи из буџета

Уређење и одржавање зеленила
Заштита биљног и животињског света и крајолика

0601-0009
540
376

451

Извори финансирања за функцију 540:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:
01

Приходи из буџета

Остале комуналне услуге
Заштита животне средине некласификована на другом месту

0601-0014
560
377

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

3.000.000

3.000.000

Укупно за функцију 560:

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за програмску активност 0601-0014:

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:

Пројекат - Подизање насипа на ободу депоније
Заштита животне средине некласификована на другом месту

0601-0018
560
378

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

2.125.000

2.125.000

Укупно за функцију 560:

2.125.000

2.125.000

Приходи из буџета

2.125.000

2.125.000

Укупно за пројекат 0601-0018:

2.125.000

2.125.000

2.125.000

2.125.000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Извори финансирања за пројекат 0601-0018:
01

Приходи из буџета

Пројекат - Набавка канти за смеће за домаћинства
Заштита животне средине некласификована на другом месту

0601-0019
560
379

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

3.000.000

3.000.000

Укупно за функцију 560:

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат 0601-0019:

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Извори финансирања за пројекат 0601-0019:
01

Приходи из буџета

Пројекат -Технолошки пројекат дезинфекције воде МЗ Бачки Јарак и МЗ Сириг
Водоснабдевање

0601-0020
630
380

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

19.700.000

19.700.000

Укупно за функцију 630:

19.700.000

19.700.000

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

07

Приходи од других нивоа власти

15

Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за пројекат 0601-0020:

4.000.000

4.000.000

10.990.000

10.990.000

4.710.000

4.710.000

19.700.000

19.700.000

Извори финансирања за пројекат 0601-0020:
01

Приходи из буџета

07

Приходи од других нивоа власти

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

УКУПНО ГЛАВА 21:

4.000.000

4.000.000

10.990.000

10.990.000

4.710.000

4.710.000

44.825.000

44.825.000
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АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

3 22
1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002

Унапређење привредног амбијента
Развој заједнице

620
381

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Укупно за функцију 620:

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 22:

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

3 23
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

070
382

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01 Приходи из буџета

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

УКУПНО ГЛАВА 23 :

ФОНД ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ

3 24
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0006

Дечија заштита
Породица и деца

040
383

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0006:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 24:
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

3 25
0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда

421
384

454 Субвенције приватним предузећима
Укупно за функцију 421:

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01 Приходи из буџета

УКУПНО ГЛАВА 25:

ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

3 26
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

070
385

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за функцију 070:

12.198.000

92.032.000

104.230.000

12.198.000

92.032.000

104.230.000

01 Приходи из буџета

7.248.000

07 Приходи од других нивоа власти

4.950.000

92.032.000

96.982.000

12.198.000

92.032.000

104.230.000

7.248.000

15 Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01 Приходи из буџета

7.248.000

07 Приходи од других нивоа власти

4.950.000

92.032.000

96.982.000

12.198.000
937.331.000

92.032.000
140.300.000

104.230.000
1.063.854.000

7.248.000

15 Неутрошена средства донација из ранијих година

УКУПНО ГЛАВА 26 :
УКУПНО РАЗДЕО 3:

УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3 :

998.259.000 140.300.000 1.138.559.000
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
Шифра
програмске
класификације
1

1101

1101-0001
0601
0601-0002
0601-0004
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-0015
0601-0016
0601-0017
0601-0018

0601-0019

0601-0020

1501

1501-0002

НА ЗИВ

Средства из
буџета

Средства из
додатних
извора

Укупно

2

3

4

5

ПРОГРАМ 1
Локални развој и просторно
планирање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
ПРОГРАМ 2
Комунална делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање отпадним водама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Даљинско грејање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Јавна хигијена
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Уређење и одржавање зеленила
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Улична расвета
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Остале комуналне услуге
ПРОЈЕКАТ
Изградња топловода
ПРОЈЕКАТ
Изградња капеле
ПРОЈЕКАТ
Изградња канализације
ПРОЈЕКАТ
Подизање насипа на ободу депоније
ПРОЈЕКАТ
Набавка канти за смеће за
домаћинства
ПРОЈЕКАТ
Технолошки пројекат дезинфекције
воде МЗ Бачки Јарак и МЗ Сириг
ПРОГРАМ 3
Локални развој и просторно
планирање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Унапређење привредног амбијента

46.715.000

46.715.000

46.715.000

46.715.000

240.325.000

5.000.000

245.325.000

2.000.000

2.000.000

12.000.000

12.000.000

3.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

25.500.000

25.500.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

9.500.000

9.500.000

150.000.000

5.000.000

155.000.000

2.125.000

2.125.000

3.000.000

3.000.000

19.700.000

19.700.000

6.800.000

6.800.000

6.500.000

6.500.000

300.000

300.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1501-0003

Подстицај и развој предузетништва

Број 17

1502
1502-0001
1502-0002
1502-0003

1502-0004

0101

0101-0001
0101-0003
0401

0401-0001

0401-0005
0701
0701-0002

0701-0003
2001
2001
2001-0002
2001-0003
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ПРОГРАМ 4
Развој туризма
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање развојем туризма
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Туристичка промоција
ПРОЈЕКАТ
Израда и постављање туристичке
сигнализације општине Темерин
ПРОЈЕКАТ
Израда пројектно-техничке
документације бициклистичко-пешачке
стазе Темерин-Инфо центар Јегричка
ПРОГРАМ 5
Развој пољопривреде
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Унапређење услова за
пољопривредну делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Рурални развој
ПРОГРАМ 6
Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
ПРОЈЕКАТ
Како расте дрво
ПРОГРАМ 7
Путна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање путева
ПРОЈЕКАТ
Изградња сервисне саобраћајнице
Б38/39
ПРОГРАМ 8
Предшколско васпитање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање предшколских
установа
ПРОЈЕКАТ
Идејни пројекат замене котлова
ПРОЈЕКАТ
Израда сертификата енергетске
ефикасности објекта

Страна 41

8.935.000

2.100.000

11.035.000

7.035.000

100.000

7.135.000

1.200.000
500.000

1.200.000
2.000.000

2.500.000

200.000

200.000

36.851.000

36.851.000

35.751.000

35.751.000

1.100.000

1.100.000

14.900.000

14.900.000

14.750.000

14.750.000

150.000

150.000

34.500.000

34.500.000

32.500.000

32.500.000

2.000.000

2.000.000

120.975.000

37.560.000

158.535.000

89.445.000

37.560.000

127.005.000

410.000

410.000

620.000

620.000
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2001-0004

2001-0005
2002
2002-0001
2002-0002

2002-0003

2002-0004
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0002

0901-0003

0901-0004

0901-0005
0901-0006

1801

1801-0001
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ПРОЈЕКАТ
Израда пројектне документације и
гасне инсталације
ПРОЈЕКАТ
Изградња објекта у Сиригу
ПРОГРАМ 9
Основно образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање основних школа
ПРОЈЕКАТ
Израда пројектне документације за
санацију школе
ПРОЈЕКАТ
Спортска хала-први део завршне фазе
ПРОЈЕКАТ
Израда пројектне документације за
санацију школе
ПРОГРАМ 10
Средње образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање средњих школа
ПРОГРАМ 11
Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Социјална помоћ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Прихватилишта, прихватне станице и
друге врсте смештаја
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Активности Црвеног крста
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Дечија заштита
ПРОГРАМ 12
Примарна здравствена заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
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500.000

500.000

30.000.000

30.000.000

89.862.000

89.862.000

71.632.000

71.632.000

760.000

760.000

17.100.000

17.100.000

370.000

370.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

41.805.000

92.032.000

133.837.000

30.635.000

92.032.000

122.667.000

2.000.000

2.000.000

3.270.000

3.270.000

3.200.000

3.200.000

400.000

400.000

2.300.000

2.300.000

13.775.000

13.775.000

13.775.000

13.775.000
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1201

1201-0001

1201-0002

1201-0003

1201-0004

1201-0005
1201-0006
1301

1301

0602

0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0007
0602-0010
0602-0011

0602-0012
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ПРОГРАМ 13
Развој културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подстицај културном и уметничком
стваралаштву
ПРОЈЕКАТ
Електронски приступ библиотеци
ПРОЈЕКАТ
Прослава 70. годишњице колонизације
у Бачком Јарку
ПРОЈЕКАТ
Буђење дечије културе
ПРОЈЕКАТ
Пројектно финансирање медија
ПРОГРАМ 14
Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
ПРОГРАМ 15
Локална самоуправа
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Месне заједнице
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање јавним дугом
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Општинско јавно правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Канцеларија за младе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Резерве
ПРОЈЕКАТ
Ревизија ЛАП-а за младе
ПРОЈЕКАТ
Израда ЛАП-а за младе за период
2016.- 2020. година
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40.145.000

2.420.000

42.565.000

29.565.000

2.420.000

31.985.000

7.080.000

7.080.000

400.000

400.000

900.000

900.000

1.200.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

16.280.000

268.776.000

1.188.000

269.964.000

190.285.000

1.188.000

191.473.000

17.208.000

17.208.000

18.400.000

18.400.000

1.573.000

1.573.000

2.320.000

2.320.000

8.000.000

8.000.000

150.000

150.000

300.000,0

300.000
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ПРОЈЕКАТ
Активна политика запошљавања
ПРОЈЕКАТ
Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак
ПРОЈЕКАТ
Субвенционисање камате за кредите у
привреди
ПРОЈЕКАТ
Терени и опрема за спорт и рекреацију
ПРОЈЕКАТ
Реконструкција крова
ПРОЈЕКАТ
Израда пројектне документације Дома
културе
У К У П Н О:
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10.000.000

10.000.000

13.140.000

13.140.000

3.000.000

3.000.000

900.000

900.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000

998.259.000 140.300.000 1.138.559.000
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Средства буџета у износу од 998.259.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 140.300.000,00 динара, утврђени су и
распоређени по програмској класификацији, и то:
ПРОГРАМ / ПA /
Шифрa
Пројекат

Циљ

Индикатор

Вредност у Циљана Циљана Циљана
Средства из Сопствени и Укупна
базној години вредност вредност вредност
буџета други приходи средства
2016
2017
2018
(2015)

ПРОГРАМ 1
Повећање покривености
Локални развој и
Плански и урбанистички
1101 развој локалне заједнице територије планском
просторно
документацијом
планирање

5

4

4

4

Усвојен просторни план

не

да

да

да

Израда планске и
Усвојен план генералне
урбанистичко-техничке
регулације
документације

не

да

да

да

Број усвојених планова
детаљне регулације

2

3

3

3

20%

30%

40%

50%

/ПА/
Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Степен покривености
корисника (домаћинства,
установа, привредни субјекти
и др.) услугом канализације

ПРОГРАМ 2
Комунална
делатност

0601

Максимална могућа
покривеност корисника и Степен покривености
територије услугама територије услугама
комуналне делатности комуналне делатности (број
насеља у којима се нуди
макар једна од услуга
комуналне делатносту у
односу на укупан број насеља
у општини)
Укупан број притужби грађана
на услуге комуналне
делатности

Адекватан квалитет
пружених услуга
комуналне делатности Степен задовољства
квалитетом рада ЈКП

46.715.000

46.715.000

46.715.000

46.715.000

195.500.000

100%

100%

100%

100%

52

40

20

15

3.000.000

44.825.000

56%

60%

70%

200.500.000

44.825.000

80%
240.325.000

5.000.000

245.325.000
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0002

Максимална могућа
покривеност корисника и Дужина атмосферске(кишне)
територије услугама канализационе мреже
уклањања отпадних вода

3,2км

3,3км

3,4км

3,6км

2.000.000

2.000.000

/ПА/
0004
Даљинско грејање

Ефикасно и рационално
спровођење даљинског Израда планских докумената
грејања и минималан у циљу рационализације
негативан утицај на утрошка енергената
животну средину

не

не

да

да

12.000.000

12.000.000

/ПА/
Јавна хигијена

0008

Ефикасно и рационално
спровођење одржавања Степен извршења годишњих
чистоће јавних површина планова јавне хигијене и
и минималан негативан степен извршења годишњег
утицај на животну
плана
средину

90%

90%

95%

100%

3.500.000

3.500.000

0009

Ефикасно и рационално
спровођење одржавања Остварени расходи за
јавних зелених површина пружање услуга уређења и
и минималан негативан одржавања јавних зелених
утицај на животну
површина
средину

5.000.000

5.000.000

0010

Оптимална покривеност Укупан број светиљки
насеља и територије
услугама јавне расвете

25.500.000

25.500.000

/ПА/
Управљање
отпадним водама

/ПА/
Уређење и
одржавање
зеленила

/ПА/
Јавна расвета

Укупна инсталисана снага

2.000.000 1.500.000 1.500,00 1.500,00

2750

430

2800

432

3000

447

3000

500
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Обезбеђивање услова за
/ПА/
задовољење других Висина накнаде штете за
Остале комуналне 0014 комуналних потреба уједе паса и мачака луталица 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
услуге
грађана

3.000.000

3.000.000

Пројекат:
Изградња
топловода

5.000.000

5.000.000

9.500.000

9.500.000

Оптимализација
Повећање квалитета
0015 покривености
пружених услуга
корисника

Пројекат:
Проширење
Капацитет пружених
Изградња капеле на 0016 капацитета пружања
услуга
западном гробљу
услуга

Пројекат:
Изградња
канализационе
мреже

Степен покривености
Максимална могућа
корисника услугом
покривеност
канализације (број
корисника и
0017
домаћинстава
територије услугама
обухваћен услугом у
уклањања отпадних
односу на укупан број
вода
домаћинстава)

Пројекат: Подизање
Обезбеђивање веће
Обезбеђен већи
насипа на ободу 0018 функционалности
капацитет депоније
депоније
депоније

90%

Задовољава

95%

100%

100%

Задовољава Задовољава Задовољава

5%

10%

15%

20%

150.000.000

5.000.000 155.000.000

да

да

да

да

2.125.000

2.125.000
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Пројекат:
Набавка канти за
смеће за
домаћинства
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0019

Пројекат:
Технолошки
пројекат
0020
дезинфекције воде
МЗ Бачки Јарак и
МЗ Сириг
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60

50

30

25

3.000.000

3.000.000

60

50

30

25

19.700.000

19.700.000

10

12

20

20

6.800.000

6.800.000

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

6.500.000

6.500.000

Адекватан квалитет Укупан број притужби грађана
пружених услуга на услуге комуналне
делатности (достављених
комуналне комуналном предузећу или
делатности
комуналној инспекцији)

Отварање нових
ПРОГРАМ 3
предузећа и
Број нових предузећа и
Локални
1501 предузетничких радњи предузетничких радњи
на територији
на територији општине
економски развој

општине

/ПА/
Унапређење
привредног
амбијента

0002

Успостављање
ефикасног механизма за
привлачење директних
инвестиција (маркетинг и Проценат буџета који се
промоција инвестиционих
одваја за промоцију
потенцијала,
инвестиционих
учествовање на
сајмовима привреде и потенцијала
инвестиција, подршка
потенцијалним
инвеститорима)

Број 17
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Успостављање
механизма подстицаја
ради оснивања нових
предузећа на територији
општине уз учешће
подстицаја локалне
саоуправе (давање
Број новооснованих
земљишта на коришћење
под посебним условима, предузетничких радњи
коришћења локалне и предузећа на
инфраструктуре под територији општине уз
посебним условима, учешће подстицаја
ослобађања од
локалне самоуправе.
појединих локалних
такси, помоћ при
припреми и писању
пројеката, малим
предузећима ради
добијања подстицаја
итд.)

/ПА/
Подстицаји за
развој
предузетништва

0003

ПРОГРАМ 4
Развој туризма

Број сајмова и догађаја
на којима туристичка
Повећање
организација општине
препознатљивости
учествује
1502
туристичке понуде
општине
Просечан број ноћења
туриста

/ПА/
Управљање
развојем туризма

Повећање
капацитета
0001
туристичих
организација

Број иницијатива које је
ТО покренула у оквиру
општине у вези са
пројектима који се тичу
туризма или развоја
туристичких локалитета
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5

7

10

10

13

15

16

16

2,6

2,7

2,70

3,0

7

10

15

15

300.000

300.000

8.935.000

2.100.000

11.035.000

7.035.000

100.000

7.135.000
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/ПА/
Туристичка
промоција

Адекватна
промоција
туристичке понуде
0002
општине Темерин
на циљаним
тржиштима

Пројекат:
Изградња и
постављање
туристичке
сигнализације
општине Темерин

Израђена пројектно
Обезбеђење боље
техничка документација
доступности
0003 туристичких
садржаја у општини Број објеката
туристичке понуде који
Темерин
ће бити обележени

Број објављених
туристичких текстова у
штампаним и интернет
медијима

Пројекат:Израда
пројектно техничке
документације
Израђена пројектно
Доступност
бициклистичко0004 техничка
документације
пешачке стазе
документација
Темерин-Инфо
центар Јегричка

ПРОГРАМ 5
Развој
пољопривреде

Спровођење
усвојене
Усвојени програми
пољопривредне
развоја пољопривреде
0101
политике руралног
и руралног развоја
развоја на подручју
локалне самоуправе

Број едукација
намењених
Стварање услова за пољопривредним
/ПА/
развој и
произвођачима на
Унапређење услова
унапређење
територији ЛС
0001
за пољопривредну
пољопривредне
делатност
производње на Проценат буџетских
средстава који се
територији ЛС
идваја за програме
развоја пољопривреде
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20

20

25

25

не

да

да

да

1.200.000

500.000

1.200.000

2.000.000

2.500.000

36

38

40

40

не

да

да

да

200.000

200.000

Не

Да

Да

Да

36.851.000

36.851.000

4

6

8

8

20.750.000

20.750.000

15.000.000

15.000.000

1.000

1.000

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%
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/ПА/
Рурални развој
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Број пружених помоћи
пољопривредницима и
Развој
удружењима при
одговарајућих
конкурисању за
0003
економских услова у подстицајна средства
сеоским срединама министарстава и
донаторска средства

Проценат буџета
ПРОГРАМ 6
Унапређење
намењен заштити
Заштита животне 0401 квалитета животне
животне средине у
средине
средине
односу на укупан буџет

Испуњавање
/ПА/
обавеза у складу са
Управљање
законима у домену
заштитом животне
постојања
Усвојен локални
0001
средине и
стратешких и
акциони план
природних
оперативних
вредности
планова као и мера
заштите

15

20

20

20

1.100.000

1.100.000

1%

1,2%

1,2%

1,2%

14.900.000

14.900.000

14.100.000

14.100.000

650.000

650.000

150.000

150.000

34.500.000

34.500.000

Не

Подизање свести о
Пројекат: Како расте
Број школске деце која
0005 заштити животне
дрво
учествују у пројекту
средине

ПРОГРАМ 7
Путна
инфраструктура

Развијеност
инфраструктуре у
0701 контексту доприноса
социо-економском
развоју

Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности општине
(у км)
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Да

Да

Да

100

122

124

126

125

Број 17

Службени лист општине Темерин

Одржавање
Проценат од укупне
квалитета путне дужине путне мреже
мреже кроз
која захтева санацију
/ПА/
0002 реконструкцију и
Одржавање путева
редовно одржавање Износ трошкова
асфалтног
одржавања путева по
покривача
км
Пројекат:
Повећање путне
Изградња сервисне
мреже и адекватна Број километара
0003
саобраћајнице
покривеност
новоизграђених путева
Б38/39
територије општине

ПРОГРАМ 8
Предшколско
васпитање

Правичан обухват
предшколским
2001
васпитањем и
образовањем

/ПА/ Функционисање
предшколских
0001
установа

208,333

2

Број деце који је уписан
у предшколске установе
885/1635
у односу на укупан број
деце у општини

Обезбеђени
прописани технички
Просечан број деце у
услови за васпитногрупи
образовни рад са
децом

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

98

Број запослених који је
добио најмање 24 бода
за стручно
усавршавање кроз
учешће на семинарима
на годишњем нивоу

23,92

9
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96

90

90
32.500.000

32.500.000

2.000.000

2.000.000

208,333 208,333 208,333

2

2

2

885

885

885

23,92

23,92

23,92

14

19

24

120.975.000 37.560.000

158.535.000

89.445.000 37.560.000

127.005.000
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Пројекат: Идејни
пројекат замене
котлова

0002

Располагање идејним
пројектом

не

да

да

да

410.000

410.000

Пројекат: Израда
сертификата
енергетске
сагласности

0003

Располагање
сертификатом

не

да

да

да

620.000

620.000

Пројекат: Израда
пројектне
документације и
гасне инсталације

0004

Располагање идејним
пројектом

не

да

да

да

500.000

500.000

Завршена изградња
објекта

не

да

не

да

30.000.000

30.000.000

467

454

460

460

89.862.000

89.862.000

Пројекат: Изградња
0005
објекта у Сиригу

Повећање
функционалноси
објеката
предшколске
установе

ОШ „Славко ОШ „Славко ОШ „Славко ОШ „Славко
Родић“
Родић“
Родић“
Родић“
260

ПРОГРАМ 9
Основно
образовање

Потпуни обухват
Број деце која су
основним
обухваћена основним
2002
образовањем и
образовањем
васпитањем

260

260

260

ОШ „Данило ОШ „Данило ОШ „Данило ОШ „Данило
Зеленовић“ Зеленовић“ Зеленовић“ Зеленовић“
490

490

490

490

ОШ “Кокаи ОШ “Кокаи ОШ “Кокаи
ОШ “Кокаи Имре“ Имре“
Имре“
Имре“)
1170
ОШ „Петар
Кочић“

1182

1200

1200

ОШ „Петар ОШ „Петар ОШ „Петар
Кочић
Кочић
Кочић

Број 17

Службени лист општине Темерин

Број запослених/број
ученика

/ПА/
Функционисање
основних школа

Број запослених/број
ученика

Обезбеђени
прописани услови за
0001 васпитно-образовни
рад са децом у
Број запослених/број
основним школама
ученика

Број запослених/број
ученика

54/492

36/260

54/454

54/460

36/260

36/260

59/486

59/490

59/490

15.450.000

15.450.000

9.996.000

9.996.000

14.796.000

14.796.000

31.390.000

31.390.000

760.000

760.000

17.100.000

17.100.000

36/260

ОШ „Данило ОШ „Данило ОШ „Данило ОШ „Данило
Зеленовић“ Зеленовић“ Зеленовић“ Зеленовић“

59/490

ОШ “Кокаи ОШ “Кокаи ОШ “Кокаи
ОШ “Кокаи Имре“
Имре“
Имре“
Имре“

117/1170 118/1182 120/1200 120/1200
ОШ „Петар
Кочић“

не

Усппстављаое
Прпјекат:
пптпуне
Потпуна изграђеност
Спртска хала-први 0003
функципналнпсти објекта
деп завршне фазе
пбјекта

не

Прпјекат:
Ппбпљшаое
Израда прпјектне
Завршена
0004 свеппштих улпва у
реконструкција објекта
дпкументације
пбјектима
санације шкпле

не

Обезбеђен потребан
Број деце који је
обухват
обухваћен средњим
2003
средњошколског
образовањем
образовања

54/467

ОШ „Славко ОШ „Славко ОШ „Славко ОШ „Славко
Родић“
Родић“
Родић“
Родић“

Прпјекат:
Ппбпљшаое
Израда прпјектне
Завршена
0002 свеппштих улпва у
реконструкција објекта
дпкументације
пбјектима
санације шкпле

ПРОГРАМ 10
Средње
образовање
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ОШ „Петар ОШ „Петар ОШ „Петар
Кочић“
Кочић“
Кочић“

да

да

да

ОШ "Петар Кочић"
да

да

да

ОШ "Славко Родић"
да

да

да
370.000

370.000

ОШ "Данило Зеленовић"

350

370

390

390

17.615.000

17.615.000

Број 17

/ПА/
Функционисање
средњих школа

Службени лист општине Темерин

Проценат буџета који се
издваја за набавку
Ефикасно средње
опреме за потребе
образовање и
увођења образовних
0001 васпитање и
профила у средњим
рационална
школама прилагођених
употреба средстава
потребама локалне
привреде

Унапређење
положаја грађана
ПРОГРАМ 11
који припадају
Социјална и дечија 0901 угроженим групама
обезбеђивањем
заштита
мера материјалне
подршке

/ПА/
0001
Социјалне помоћи
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2,0%

2,5%

3,0%

3,0%

17.615.000

17.615.000

Број мера материјалне
подршке грађанима
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити

12

14

14

14

41.805.000 92.032.000

133.837.000

Број корисника
једнократне новчане
помоћи

1000

1000

1000

1000
18.436.000

18.436.000

1.000

1.000

Број грађана –
Унапрађење корисника других мера
заштите материјалне подршке
сиромашних
Висина буџетских
издвајања за мере
материјалне подршке
деци и породици
Побољшање
Број избеглих, интерно
социјално-економских расељених и
услова живота
повратника по
грађана који припадају
споразуму о реадмисији
посебно осељивим
социјалним групама којима је обезбеђено
(Роми, избегли, ИРЛ, адекватно решавање
стамбених услова
повратници )

400

400

400

400

1.000

1.000

1.000

1.000

44

50

60

60

12.198.000 92.032.000

104.230.000

Број 17
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Обезбеђење
привременог
смештаја,
задовољавање
/ПА/
основних потреба и
Прихватилишта,
пружање временски
прихватне станице и 0002 ограничене услуге
интервенција у
друге врсте
кризним ситуацијама
смештаја
појединцима и
породицама којима је
потребно неодложно
осигурати безбедност

/ПА/
Подршка социохуманитарним
организацијама

Подстицање развоја
разноврсних
социјалних услуга у
заједници и
0003
укључивање у сферу
пружања услуга што
више различитих
социјалних актера

Висина буџетских
издвајања
опредељених за
потребе пружања
услуга интервенције у
кризним ситуацијама

Број
удружења/хуманитарни
х организација које
добијају средства из
буџета ЛС
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2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

17

20

20

20

2.000.000

2.000.000

3.270.000

3.270.000

Број 17

/ПА/
Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

Службени лист општине Темерин

Подршка развоју
мреже
ванинституционалне
услуге социјалне
0004
заштите предвиђене
Одлуком о социјалној
заштити и Закону о
социјалној заштити

Износ у% буџетских
издвајања за дневне
услуге у заједници у
односу на укупан износ
буџетских издвајања за
социјалну заштиту из
локалног буџета
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1,3%

1,4%

1,5%

1,5%

3.200.000

3.200.000

Социјално деловање
– олакшавање људске
патње пружање, Број акција на
неопходне ургентне прикупљању
/ПА/
помоћи лицима у
различитих врста
Активности Црвеног 0005 невољи, развијањем
помоћи (укључујићи и
солидарности међу
крста
акције добровољног
људима,
давања крви)
организовањем
различитих облика
помоћи

15

20

20

20

400.000

400.000

/ПА/
Дечија заштита

Обезбеђивање
материјалне
0006
подршке за децу и
породицу

Висина буџетских
издвајања за мере
материјалне подршке
деци и породици

2300000

2.300.000 2.500.000 2.500.000

2.300.000

2.300.000

ПРОГРАМ 12
Примарна
здравствена
заштита

Унапређење
доступности и
правичности
1801
примарне
здравствене
заштите

Очекивано трајање
живота становника

59

59,5

13.775.000

13.775.000

60

60

Број 17
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Унапређење
/ПА/ Функционисање
квалитета примарне Проценат обухвата
установа примарне
здравствене
скрининга карцинома у
0001
здравствене
заштите –
односу на планиран
заштите
превенција и
национални обухват
интегрисане услуге

ПРОГРАМ 13
Развој културе
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15%

17%

20%

20%

Укупно издвајање за
културу у оквиру
локалног буџета

0,95%

1,00%

1,10%

1,10%

Укупно издвајање за
Подстицање развоја културу у оквиру
културе кроз јачање
локалног буџета
1201

1,15%

Укупно издвајање за
културу у оквиру
локалног буџета

0,75%

капацитета културне
инфраструктуре

Унапређење
Проценат учешћа
ефикасности
сопствених прихода у
установа културе буџету установе културе

/ПА/
Функционисање
0001
Подстицање развоја
локалних установа
Проценат учешћа
културе кроз јачање
културе
трошкова зарада у
капацитета
буџету утанова културе
установа културе

13.775.000

13.775.000

11.085.000

640.000

11.725.000

21.980.000

1.780.000

23.760.000

Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“
1,20%

1,25%

1,25%

Културни центар општине Темерин

0,80%

0,80%

0,80%
7.080.000

7.080.000

Непрофитне организације

5,1%

5,3%

5,1%

40.145.000

2.420.000

42.565.000

11.085.000

640.000

11.725.000

18.480.000

1.780.000

20.260.000

5,1%

Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“

48%

50%

45%

45%

Културни центар општине Темерин

Број 17

/ПА/
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

Службени лист општине Темерин

Укупан број одржаних
Повећање
културних
интересовања
0002
манифестација
грађана за развој
финансираних из
културе
буџета

Доступност
Пројекат:
библиотечког
Електронски
0003
садржаја преко
приступ библиотеци
интернета

Обезбеђен електронски
приступ библиотеци

35

37

40

40

7.080.000

не

да

да

да

400.000

400.000

900.000

2.100.000

1.200.000

1.200.000

1.000.000

1.000.000

20% 16.280.000

16.280.000

Пројекат: Прослава
70. годишњице
Очување традиције
0004
Број учесника
колинизације у
и едукација младих
Бачком Јарку

1000

Пројекат: Буђење
дечије културе

1000

0005

Број учесника

Повећање
интересовања
грађана за развој
Пројекат: Пројектно
0006 културе
Број догађаја
финсирање медија

ПРОГРАМ 14
Развој спорта и
омладине

Планско
подстицање и
Проценат буџета
креирање услова за
општине намењен за
1301
бављење спортом
спорт
за све грађане и
грађанке општине
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20

19%

20%

20%

0

7.080.000
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Обезбеђивање
услова за рад и
/ПА/
унапређење
Подршка локалним
капацитета
Проценат буџета
спортским
спортских
0001
намењен финансирању
организацијама,
организација преко
спортских организација
удружењима и
којих се остсаварује
савезима
јавни интерес у
области спорта у
општини

ПРОГРАМ 15
Локална
самоуправа

Одрживо управно и
финансијско
функционисање
0602
општине у складу са
надлежностима
локалне самоуправе

Стабилност и
интегритет локалног
буџета (суфицит,
дефицит)
Процентуални однос
броја запослених у
општини и законом
утврђених максимума
броја запослених

2%
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3%

3%

3% 16.280.000

16.280.000

-16.716.000 -86.989.075 -85.000.000 -80.000.000

96%

Процентуално учешће
буџета у финансирању 0,25%
активности за младе

96%

96%

96%

0,30% 0,30% 0,30%

268.776.000 1.188.000 269.964.000

Број 17

Службени лист општине Темерин

Број седница
Скупштине општине

11

Број седница Изборне
комисије

6

Број седница
општинског већа
Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС

/ПА/
Функционисање
0001
локалне самоуправе
и градских општина

Број препорука
Проценат буџета који се
издваја за плате
запослених у органима
и службама
Проценат буџета
општине уложен у
безбедност у
саобраћају
Решен проблем
локалног превоза
путника

Стварање услова за
ефикасно оперативно
деловање на
смањивању и
ублажавању
последица
елементарних и
других непогода

Припремљен прихват
броја становника у
односу на укупан број
становника
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12

12

12
13.732.000

13.732.000

8.500.000

8.500.000

25.022.000

25.022.000

1.331.000

1.331.000

137.820.000

137.820.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.380.000

1.380.000

Скупштина општина Темерин
45

10

10

Изборна комисија
54

50

Председник општине и општинско веће
25

25

20

20

Интерна ревизија
9%

9%

9%

9%

Општинска управа
0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Безбедност у саобраћају
да
да

да

да

Локални саобраћај

300

320

320

320

Општински штаб за ванредне ситуације и
регионални центар М.О.
0,90%

0,95%

0,95%

0,95%
5.660.000

200.000

5.860.000

4.935.000

620.000

5.555.000

3.805.000

168.000

3.973.000

2.808.000

200.000

3.008.000

Прва месна заједница

/ПА/
Месне заједнице

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
0002 локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Проценат буџета
општине које се користи
за трошкове и планове
рада/ програме рада
месних заједнице

0,60%

0,65%

0,65%

0,65%

Месна заједница Старо Ђурђево
0,60%

0,65%

0,65%

0,65%

Месна заједница Бачки Јарак
0,40%

0,45%

0,45%

Месна заједница Сириг

0,45%
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Одржавање
финансијске
стабилности
/ПА/
општине и
Управљање јавним 0003
финансирање
дугом
капиталних
инвестиционих
расхода

2.350.000
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2.500.000 3.300.000 2.600.000

Годишњи износ камата
на јавни дуг

/ПА/
Заштита
Број предмета у раду
Општинско јавно 0004 имовинских права и
правобранилаштва
правобранилаштво
интереса општине

18.400.000

18.400.000

1.573.000

1.573.000

2.320.000

2.320.000

Тансакције везане за јавни дуг

35

30

25

25

Општински правобранилац

/ПА/
Канцеларија за
младе

Успостављени
институционални
услови у општини за
подршку активном
укључивању
младих, подршку Број организованих
0007 различитим
активности и пројеката
друштвеним
Канцеларије за младе
активностима
младих и
креативном
испољавању
њихових потреба

80

90

90

Канцеларија за младе

90

Број 17

/ПА/
Резерве
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Обезбеђење
снабдевености и
стабилности на
тржишту у складу са
потребама општине Проценат средстава
0010 и осигуране потребе издвојен за сталну
општине у
буџетску резерву
ванредним
ситуацијама и
ванредног или
ратног стања

Пројекат: Ревизија
Извршена ревизија
0011
Располагање ЛАП-ом
ЛАП-а за младе
ЛАП-а
Пројекат: Израда
ЛАП-а за младе за
0012 Израда ЛАП-а
период 2016.-2020.
године

Располагање ЛАП-ом

Обезбеђивање
Пројекат: Активна
услова за
политика
0013
запошљавање
запошљавања
младих

Укупан број младих
ангажован кроз
програме активне
политике запошљавања

0,15%
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0,15%

0,20%

0,20%
8.000.000

8.000.000

150.000

150.000

300.000

300.000

10.000.000

10.000.000

13.140.000

13.140.000

Средства резерве
не

да

да

да

Канцеларија за младе – Пројекат - 0011
не

да

да

да

Канцеларија за младе – Пројекат - 0012

Пројекат:
Потпуна
Реконструкција
Завршена
0014 функционалност
објеката МЗ Бачки
реконструкција објекта
објекта
Јарак

25

25

25

Општинска управа - 0013
не

да

да

да

Месна заједница Бачки Јарак - 0014
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Пројекат:
Субвенционисање
Стварање бољих
0015
Број корисника пројекта
камата за кредите у
услова пословања
привреди

15

Пројекат: Терени и
Обезбеђивање
Завршена изградња
опрема за спорт и 0016 услова за бављење
објекта
рекреацију
спортом

не

Пројекат:
Реконструкција
крова

не

Потпуна
Завршена
0017 функционалност
реконструкција објекта
објекта

Пројекат: Израда
Располагање
пројектне
Израда пројектне
0018
пројектном
документације Дома
документације
документацијом
културе
У К У П Н О:
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15

15

15
3.000.000

3.000.000

900.000

900.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000

Општинска управа - 0015
да

да

да

Општинска управа - 0016
да

да

да

Месна заједница "Прва" - 0017
не

да

да

да

Месна заједница сириг - 0018
998.259.000 140.300.000 1.138.559.000
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/2015), број запослених код
корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и
одређено време, и то:

59 запослених у органу и организацији локалне власти на неодређено
време;

16 запослених у органу и организацији локалне власти на одређено време;

17 запослених у установама културе на неодређено време;

8 запослених у установама културе на одређено време;

4 запослених у осталим установама из области јавних служби на неодређено
време;

1 запослени у осталим установама из области јавних служби на одређено
време;

18 запослених у дирекцији основаној од стране локалне власти на
неодређено време;

1 запослени у дирекцији основаној од стране локалне власти на одређено
време;

4 запослених у месним заједницама на неодређено време;

4 запослених у месним заједницама на одређено време;

94 запослених у предшколској установи на неодређено време;

8 запослених у предшколској установи на одређено време.
У овој одуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених
из става 1. овог члана.
Члан 9.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 10.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је
руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из
средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету.
Члан 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом
Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно
индиректног корисника буџетских средстава.
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Члан 12.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника
општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и
образложење великих одступања.
Члан 13.
Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у
складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене
приоритете унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ
апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за
које средства нису предвиђена у довољном обиму.
Члан 14.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет,
финансије и трезор доноси општинско веће.
Члан 15.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, у складу са
чланом 69. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет,
финансије и трезор доноси председник општине.
Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о
буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 17.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и
управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима
на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о
буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.
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Члан 18.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника
средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора.
Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских
средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом
Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона
о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога
Одељења за буџет, финансије и трезор, уз сагласност општинског већа, а
највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове
одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из
средстав буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво
врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама
у тој години, а не извршене у току 2015. године, преносе се у 2016. години и
имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом одлуком.
Члан 20.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене
искључиво на принципу готовинске основеса консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу
писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије
прописано.
Плаћање из буџета неће се извршавати уколико нису поштоване
процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у
складу са прописима који уређују јавне набавке.
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним
набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је
укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.
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Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се
сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу
и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу
већем од износа исказаног у члану 7. ове одлуке, могу користити средства
остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за
намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у
планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати
на терет средстава буџета.
Члан 24.
Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета,
преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у
тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за
плаћање (копије).
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати
у 2016. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при
чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице
које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење
тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности
председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2016.
године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у
оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате
том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 27.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет, финансије
и трезор ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да
достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном
периоду.
Буџетски корисници су дужни да обавесте скупштину општине о свим
статусним променама.
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Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години
обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 29.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане
услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник
општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном
дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).
Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун: Извршења буџета
општине Темерин, до 31. децембра 2015. године, сва средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2015. години која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Темерин за 2015. годину.
Одељење за буџет, финансије и трезор утврдиће начин и поступак за
пренос неутрошених средстава из става 1. овог члана.
Члан 31.
Изузетно, у случају да се буџету општине Темерин из другог буџета
(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 32.
У буџетској 2016. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,
годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике
средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли
у 2016. години.
Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских
средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и
одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу
сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и
по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише
рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
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Члан 34.
Јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа односно општина
Темерин дужна су да у утврђеним роковима, а најкасније до 30. новембра текуће
буџетске године, део од најмање 25% добити по завршном рачуну за 2015.
годину уплате у буџет општине Темерин према утврђеној динамици.
Одговорност за поступање у складу са претходним ставом је на
надзорном одбору јавног предузећа.
Члан 35.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџетских
средстава није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 36.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски
спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају
се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за
ову врсту расхода.
Члан 37.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2016.
години користиће се у складу са Законом о приватизацији (''Службени гласник
РС'', број 38/2001 и 18/2003).
Члан 38.
Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције доноси Скупштина
општине Темерин, до износа који не може бити већи од 50% укупно остварених
текућих прихода буџета општине Темерин у 2015. години, а по прибављеном
мишљењу Министарства финансија, Управе за трезор – Сектор за управљање
јавним дугом.
Члан 39.
Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у
државној својини, а финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2016.
години.
Члан 40.
Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити
министарству надлежном за послове финансија.
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Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин'', а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-1/20015-01
Дана: 18.12.2015. год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Роберт Каран, с.р.

321.
На основу члана11. и 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима
се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности ( ''Службени гласник Рс'' број 61/2015 и
88/2015) и члана 35. тачка 14а. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ

I
Усваја се Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта
без накнаде у зони ''Иланџа'' у Темерину компанији ''Mamminger konserven-Srb
d.o.o. Novi Sad'' и Измене и допуне Елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта без накнаде у зони ''Иланџа'' у Темерину компанији
''Mamminger konserven-Srb d.o.o. Novi Sad''.
II
Пречишћен текст Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом у зони ''Иланџа'' у Темерину компанији
''Mamminger konserven-Srb d.o.o. Novi Sad'' доставља се Влади Републике
Србије ради добијања претходне сагласности.
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III
Пречишћен текст Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом у зони ''Иланџа'' у Темерину компанији
''Mamminger konserven-Srb d.o.o. Novi Sad'' саставни је део ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
''Службеном листу општине Темерин''.
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1.УВОДНЕНАПОМЕНЕ
1.1.

Тпкпм месеца нпвембра 2015. гпдине представници кпмпаније „MAMMINGER
KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad”упутили су писмп п намерама са циљем да ппкрену
прпизвпдоу на теритприји Опщтине Темерин. Обищли су некпликп лпкација у Темерину
где су им пд стране пвлащћених представника лпкалне сампуправе представљене
мпгућнпсти ппдрщке у слушају куппвине земљищта, при шему је „MAMMINGER
KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” идентификпвала прпстпр – земљищта зпна „Иланча“
кап адекватан за реализацију оихпвпг инвестиципнпг прпјекта.
Заинтереспванпст за куппвину земљищта и улагаое ппказап је лишнп власник
кпмпаније Maмингер из Баварске. Инвеститпр је пбищап радну зпну у Темерину кап и
јпщ некпликп атрактивних лпкација за улагаое.
Представници лпкалне сампуправе су представили тренутну ситуацијуна терену и
распплпживе земљищне ресурсе улагашу из Немашке и генералнпм меначеру кпмпаније
Мамингер за Србију, Гпрану Шоегпвићу. Какп је тада прпцеоенп да је зпна „Иланча”
пдгпвaрајућа лпкација, представници Мамингера су изразили заинтереспванпст за
greenfield инвестицију.
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1.2.

Опщтина Темерин је изразила спремнпст за пружаое ппдрщке у реализацији
инвестиципних планпва кпмпаније „MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” кпја
ппдразумева уступаое грађевинскпг земљищта ппврщине 34664м²без накнаде за
пптребе изградое прпизвпдних ппгпна, а схпднп Уредби п услпвима,нашину иппступку
ппд кпјима се грађевинскп земљищте у јавнпј свпјини мпже птуђити или дати у закуп пп
цени маопј пд тржищне цене пднпснп закупнине или без накнаде, кап и услпве, нашин и
ппступак размене неппкретнпсти („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2015 и 88/2015) дпнетпј пд
стране Владе Републике Србије.
1.3.

Кпмпанија„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” планира реализацију
инвестиције у вреднпсти пд 2.500.000 ЕУР у пквиру кпје би се изградили капацитети за
прераду ппврћа са пратећим складищним прпстпрпм и хладоашпм . Ппшетак и заврщетак
изградое фабрике планиран је у 2016. гпдини при шему би се наредне гпдине спрпвелп
сукцесивнп заппщљаваое 20 радника на непдређенп и 300 сезпнских радника.
1.4.

У циљу реализације прпјекта инвестиције кпмпаније „MAMMINGER KONSERVEN –
SRB d.o.o. Novi Sad” председник ппщтине је пвластип Агенцију за развпј ппщтине
Темерин да изради Елабпрат п пправданпсти птуђеоа грађевинскпг земљищта
неппсреднпм ппгпдбпм у зпни „Иланча“,кпмпанији „MAMMINGER KONSERVEN – SRB
d.o.o. Novi Sad”.
1.5.

Елабпрат п пправданпсти птуђеоа грађевинскпг земљищта неппсреднпм ппгпдбпм
у раднпј зпни „Иланча“у Темерину, кпмпанији„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi
Sad”израђен је у складу са шланпм 12Уредбе п услпвима, нашину и ппступку ппд кпјима
се грађевинскп земљищте у јавнпј свпјини мпже птуђити или дати у закуп пп цени маопј
пд тржищне цене пднпснп закупнине или без накнаде, кап и услпве, нашин и ппступак
размене неппкретнпсти („ Сл. Гласник РС“, бр. 61/2015 и 88/2015).

2.МАКРОЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ
2.1.Положај и макроекономско окружење
Пплпжај
Теритприја ппщтине Темерин се налази у југпистпшнпм делу Башке. Са истпшне
стране се граниши са ппщтинпм Жабаљ, са севера са ппщтинпм Србпбран, ппщтинпм
Врбас на западу и градпм Нпвим Садпм на југу.
Највећи знашај за развпј Темерина има близина најразвијенијег центра у Впјвпдини
– Нпвпг Сада. Теритприја ппщтине Темерин ппкрива ппврщину пд пкп 170 квадратних
килпметара и има пблик неправилнпг трапеза, пружајући се у смеру северпзападјугпистпк. Дужа пснпвица, кпја ппкрива правац Сириг-Темерин је дуга 14 килпметара, а
краћа пснпвица у правцу Башки Јарак-Темерин је дугашка 11 килпметара. Границе
ппщтине су вещташке линије, већинпм правплинијске. Једина прирпдна граница је пна
на северпистпшнпј страни кпја прати тпк реке Јегришка.
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На југпистпшнпј страни граница је ппвушена насиппм звани Римски щанац.
У пднпсу на рељеф Впјвпдине, цела теритприја ппщтине Темерин се налази на
јужнпм делу Башке лесне заравни. Она пставља утисак скпрп сасвим равне ппврщине.
Река Јегришка теше крпз северни деп ппщтине са некпликп маоих канала-притпка.
Утврђенп је присуствп термпминералних впда. Састав тла је врлп уједнашен и плпднпст
је прирпднп виспка. Разлишити типпви шернпзема дпминирају ппврщинпм ппщтине.
Дуж пбале реке су мпшварне врсте земљищта и слатине.

Слика1.ПплпжајппщтинеТемерин

Опщтина Темерин има три насеља: Темерин, Башки Јарак и Сириг, а теритприја је
ппдељена у шетири катастра: Темерин, Башки Јарак, Сириг и Камендин. Гепграфски
пплпжај ппщтине Темерин је врлп ппвпљан. У меридијанскпм правцу је секу три важна
пута.Најважнији је међунарпдни пут Е-75 кпји впди пд Нпвпг Сада дп Субптице и даље
ка Мађарскпј.
Деп пута Нпви Сад-Србпбран, кпји сеше западни деп ппщтине Темерин, је пущтен
у упптребу 1984.Други важни пут је пут М-22 (пд недавнп међунарпдни пут Е-5), кпји
има скпрп исти правац. М-22 впди малп истпшније пд пута Е-75 и прплази крпз Сириг.
Трећи пут је регипналнпг знашаја (Р120) и иде крпз Нпви Сад, Башки Јарак и Темерин и
впди ка Бешеју, Сенти и Каоижи. У Сиригу и Темерину, сва три пута пресеца регипналну
пут Р-104 кпји иде у правцу Очаци-Змајевп-Сириг-Темерин-Жабаљ. Одавде главни пут
впди прекп Тисе у Зреоанин и друге градпве у Банату. Крпз југпистпшни деп ппщтине и
два оена насеља иде железнишка пруга пд Нпвпг Сада ка Жабљу, Бешеју и Сенти.
Макрпекпнпмскп пкружеое
ПРИВРЕДА, МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВП
Функципнисаое привреде Републике Србије је усклађенп са Стратегијпм и
1

пплитикпм развпја индустрије Републике Србије пд 2011. дп 2020. гпдине . У складу са
пвпм стратегијпм усвпјен је јпщ један стратещки дпкумент - Стратегија за развпј малих и
средоих предузећа, предузетнищтва и кпнкурентнпсти за перипд пд 2015. дп 2020.
гпдине у вези са развпјем кпнкурентнпсти Републике Србије. На ппкрајинскпм нивпу, а у
пквиру републишких стратещких дпкумената денет је и Прпграм развпја Аутпнпмне
1
„Службени гласник РС”, брпј 55/11
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ппкрајине Впјвпдине за перипд 2014-2020, кпји представља развпјни дпкумент у
пбласти регипналнпг развпја.
Брпј привредних друщтава, предузетника и удружеоа на нивпу ппщтине Темерин
Према нивпу развијенпсти лпкалних сампуправа, ппщтина Темерин спада у групу
шија је развијенпст 80-100% републишкпг прпсека. У Републици Србији су на тпм нивпу
развијенпсти 34 лпкалне сампуправе, пд шега је 15 из АП Впјвпдине, а 4 из Јужнпбашкпг
пкруга. У перипду пд 2012. дп 2014. гпдине на теритприје ппщтине Темерин је дпщлп дп
раста брпја активних привредних друщтава пп прпсешнпј гпдищопј стппи раста пд 4,8%,
пднпснп са 306 предузећа у 2012. гпдини на 336 предузећа у 2014. гпдини. У тпм
перипду дпщлп је и дп гащеоа пдређенпг брпја предузећа и тп 20 предузећа у 2012.
гпдини, 4 предузећа у 2013. гпдини и 8 предузећа у 2014. гпдини. У истпм перипду брпј
предузетника се смаоивап пп прпсешнпј гпдищопј стппи пд 1,6%, пднпснп са 925 у 2012.
гпдини на 895 предузетника у 2014. гпдини. У прпсеку 2013. и 2014. гпдине, на 100
нпвппснпваних предузетника дпщлп је дп гащеоа 116 предузетника. За тп време дпщлп
је и дп раста брпја удружеоа са 129 удружеоа 2012. гпдине на 159 удружеоа 2014.
гпдине или пп прпсешнпј гпдищопј стппи пд 11,0%, дпк брисаних удружеоа није билп.
Табела 1: Брпј привредних друштава, предузетника и удружеоа
ппштине Темерин
Брпј привредних
Брпј
друщтава
предузетника
Правна лица
201 201 201
2012
2013
2014
2
3
4
Aктивних
306
323
336 925 906 895
Нпвппснпваних
24
27
22 137 127 106
Брисаних /
20
4
8 129 147 123
угащених

на теритприји
Брпј удружеоа
201
2
129
11

201
3
141
8

201
4
159
19

0

0

0

Извпр: Агенција за привредне регистре Републике Србије

2.2. Друштвено – економски приказ општине
2.2.1. Основни демографски подаци
Према резултатима ппписа станпвнищтва кпји су се спрпвпдили пд 1948. гпдине,
брпј станпвника у ппщтини Темерин се кпнстантнп ппвећавап, па је такп 1948. гпдине у
ппщтини билп 15.257 станпвника, а према Пппису из 2011. гпдине 28.287 станпвника.
Такпђе, укпликп се анализирају резултати ппследоа два ппписа (2002-2011), упшава се
да су пд свих лпкалних сампуправа на нивпу АП Впјвпдине, јединп Нпви Сад и Темерин
пстварили међуппписни раст брпја станпвника, кпји на нивпу ппщтине Темерин изнпси
12 лица (са 28.275 на 28.287 станпвника, респективнп). Према пплнпј структури
симбплишнп дпминира женска пппулација (50,8%), при шему стппа феминитета изнпси
103,1.
На нивпу насеља, пд укупнпг брпја станпвника према ппследоем Пппису из 2011.
гпдине, 69,5% станпвника живи у Темерину (19.661), затим 20,1% (5.687) у Башкпм Јарку
и 10,4% (2.939) у Сиригу.
На пснпву анализе старпсне структуре станпвнищтва ппщтине Темерин, мпже
се кпнстатпвати да пмладина шини 21,3% укупнпг станпвнищтва, млађа средпвешна

Број 17

Службени лист општине Темерин

18.12.2015.

Страна 77

пппулација 28,1%, старији средпвешни 29,1%, а старп станпвнищтвп шини 21,6%, на
пснпву шега се закљушује да у пппулацији дпминирају старији средпвешни (20-59), щтп је
ппвпљан импулс јер управп пни шине највећи деп раднпг кпнтигента станпвнищтва.
На нивпу ппщтине Темерин, према наципналнпј припаднпсти живи 19
разлишитих нација, пд кпјих су најзаступљенији Срби (67,6%) и Мађари (26,4%). У
ппгледу насеља, на нивпу Темерина живи 98,1% укупнпг брпја Мађара кпји живе на
нивпу ппщтине, на нивпу Сирига 1,4%, а на нивпу Башкпг Јарка 0,5%. Од псталих нација,
на пснпву анкете из Ппписа, најзаступљенији су Хрвати (0,6%), Југпслпвени (0,4%), Рпми
(0,3%) и Слпваци (0,2%). Схпднп наведенпм, на пснпву анализе резултата Ппписа,
најзаступљенији језици на нивпу ппщтине Темерин су српски, кпјим гпвпри 70,9%
станпвнищтва и мађарски, кпјим гпвпри 26,5% станпвнищтва.
Прпсешна густина насељенпсти је скпрп дуплп већа пд прпсека за Републику
Србију и према Пппису 2011. гпдине је изнпсила 166,4 щтп представља смаоеое у
пднпсу на Пппис 2002. гпдине (173,1).
Ошекивана дужина живпта мущкараца на нивпу ппщтине Темерин за перипд
2012-2014. гпдине изнпси 72,8 гпдина, дпк је за женскп станпвнищтвп дужа и изнпси
77,2 гпдине. Ошекиване гпдине живпта за станпвнищтвп ппщтине Темерин су пствариле
раст у пднпсу на први ппсматрани перипд 2005-2007, када је пшекиванп трајаое живпта
за мущкарце и жене изнпсилп 70,1 и 75,9 гпдина, респективнп.

2.2.2.Запосленост
На нивпу ппщтине Темерин, у 2014. гпдини, забележенп је 5.356 фпрмалнп
заппслених лица, пд шега је 3.588 заппсленп у правним лицима (привредна друщтва,
предузећа, задруге, устанпве и друге прганизације), дпк је препсталих 1.768 лица (33,0%)
заппсленп кпд приватних предузетника. У ппређеоу са 2009. гпдинпм, у 2014. је дпщлп
дп смаоеоа укупнпг брпја фпрмалнп заппслених за 16,0%, при шему се брпј заппслених
кпд правних лица ппвећап за 9,9%, а брпј заппслених кпд приватних предузетника ппап
за скпрп пплпвину (43,2%), щтп је у дпвелп дп пада укупне заппсленпсти.
Када се ппсматра сектпрска структура заппслених у правним лицима, упшава се да
је вище пд пплпвине заппслених лица на нивпу Темерина ангажпванп у сектприма
Прерађивашка индустрија (40,0%) и Тргпвина на великп и малп и ппправка мптпрних
впзила (12,8%), с тим щтп је прерађивашка индустрија апсплутнп дпминанта у ппгледу
ангажмана заппслених на нивпу ппщтине. Сектпр, кпји ппред наведених, ангажује прекп
10% радне снаге је ппљппривреда (10,6%), дпк пстали сектпри ангажују исппд 10%.
Графикпн 1: Фпрмална заппсленпст на нивпу ппщтине Темерин, прпсек 2014. гпдине
(сектпри са прекп 1% ушещћа)
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Републички завпд за статистику, ЗП 20, Заппслени у Републици Србији, прпсек 2014. гпдине

У ппгледу незаппсленпсти, према ппдацима Наципналне службе за
заппщљаваое, на нивпу Темерина је на крају 2014. гпдине билп 2.544 незаппслених
лица, щтп у пднпсу на 2009. гпдину представља ппвећаое за 3,2% (2.464 лица на крају
децембра 2014. гпдине).
Нajвeћи брoj нeзaпoслeних лицa ппщтине Темерин припaдa кaтeгoриjи дугoрoшнo
нeзaпoслeних (прекп 60%), с тим щтo je 17,8% пд укупнoг брoj дугпрпшнп нeзaпoслeних
незаппсленп пд jeднe дo двe гoдинe, дoк je 13,6% нeзaпoслeнo oд три дo пeт гoдина.
Укпликп се ппсматра перипд пд 2009. дп 2014. гпдине, упшава се да је дугпрпшна
незаппсленпст на нивпу ппщтине Темерин пстварила раст, са 52,8% на 60,7%.
Идентификпвана дугoрoшнa нeзaпoслeнoст је прoблeм кпји је прeпoзнaт, какп на
наципналнпм, такп и на ппкрајинскпм нивпу, највище збпг шиоенице да дугпрпшнп
незаппслене пспбе ппстају пбесхрабрене и шестп ппстају нeaктивне. Битнп је наппменути
и да висoкo ушeщћe у укупнoм брojу нeзaпoслeних зaузимajу лица кпја су нeзaпoслeна дo
три мeсeцa (16,8%). Када се незаппслена лица ппсматрају на нивпу гпдина старпсти,
упшава се да највищи прпценат незаппслених припада старпснпј категприји 25-29 гпдина
(13,8%), затим 35-39 (13,5%) и 45-49 (13,4%). Наведене категприје су пствариле и највищи
раст у перипду пд 2009. дп ппследое ппсматране, 2014. гпдине, и тај раст изнпси 3,4%,
1,9% и 2,0%, респективнп.
Пoсмaтрajући нeзaпoслeнe ппщтине Темерин прeмa стeпeну струшнe спрeмe,
нajвищe нeзaпoслeних лицa имa зaврщeну срeдоу щкoлу (60,5%), зaтим je бeз и сa
зaврщeнoм oснoвнoм щкoлoм (27,4%), дoк нajмaоe лицa имa зaврщeн фaкултeт (6,8%) и
вищу щкoлу (5,2%). У дoмeну фaкултeтскoг oбрaзoвaоa укљушeнe су свe студиje,
диплoмскe, мaстeр и дoктoрскe2. Наведени налази пдгпварају и дпбијенпј анализи
пбразпвне структуре станпвнищтва према кпјпј у вище пд пплпвине станпвнищтва
старијег пд 15 гпдина на нивпу ппщтине Темерин има стешенп средопщкплскп
пбразпваое (58,4%), дпк је 20,5% станпвнищтва са стешеним пснпвним пбразпваоем.
2
Прeмa сoпствeнoм oбрaшуну, у кaтeгoриjу Лицa бeз и сa зaвршeнoм oснoвнoм шкoлoм спaдajу лицa сa стeшeним I и II
стeпeнoм струшнe спрeмe, у кaтeгoриjу Срeдоa шкoлa спaдajу лицa сa стeшeним III, IV и V стeпeнoм струшнe спрeмe. У
кaтeгoриjу лицa Вишa шкoлa спaдajу лицa сa стeшeним VI стeпeнoм струшнe спрeмe, дoк у кaтeгoриjу Фaкултeт
спaдajу лицa сa стeшeним VII1, VII2 и VIII стeпeнoм струшнe спрeмe.
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2.2.3.Образовање
Анализпм пбразпвне структуре, утврђује се да вище пд пплпвине станпвнищтва
старијег пд 15 гпдина на нивпу ппщтине Темерин има стешенп средопщкплскп
пбразпваое (58,4%), дпк је 20,5% станпвнищтва са стешеним пснпвним пбразпваоем.
Када је у питаоу вище и виспкп пбразпваое, истп је стеклп 4,2% и 6,2% станпвнищтва,
респективнп. Станпвнищтвп кпје има заврщену средоу щкплу и кпје је најзаступљеније
на нивпу ппщтине Темерин, има стешену средоу струшну щкплу у трајаоу краћем пд
шетири гпдине (47,9%), а затим средоу струшну у трајаоу пд шетири гпдине (44,4%), дпк
гимназију заврщи 6,8% станпвника старијих пд 15 гпдина. Анализпм пбразпвне
структуре насеља, упшава се да је на нивпу Башкпг Јарка шак 39,4% (206) укупнпг брпја
лица без щкплске спреме на нивпу ппщтине Темерин (523).
Графикпн 2: Образпвна структура станпвнищтва старијег пд 15 гпдина на нивпу ппщтине
Темерин, 2011. гпдина

Извпр: Републички завпд за статистику, Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији 2011

Када се ппсматра брашни статус, на нивпу ппщтине Темерин пжеоенп је 59,4%
мущкараца и 56,4% жена, дпк је непжеоених мущкараца 32,4%, а неудатих жена 21,9%
пд укупнпг брпја мущкпг, пднпснп женскпг станпвнищтва. Када се ппсматрају пстали
ппдаци кпји пписују разлишите аспекте брашнпг статуса, упшава се да је пд препсталпг
брпја жена, 16,9% удпвица, дпк је удпваца 4,1%.

Са аспекта активнпсти, 43,4% станпвнищтва је активнп, дпк је 56,6% лица неактивнп.
Оваква ситуација, према кпјпј је вище неактивних лица пд активних неппвпљна је,
ппсебнп са аспекта прпналажеоа нашина за укљушиваое неактивних лица у тржищте
рада. Неактивна лица у највећем прпценту шине пензипнери (36,1%), затим деца млађа
пд 15 гпдина (27,3%) и лица кпја пбављају самп кућне ппслпве у свпм дпмаћинству,
пднпснп дпмаћице (14,7%).
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Са аспекта занимаоа, на нивпу ппщтине Темерин, најзаступљенији су занатлије и
српдна занимаоа (23,3%), затим услужна тргпвашка занимаоа (18,7%) и инжеоери,
струшни сарадници и технишари (14,9%). Ова три занимаоа шине прекп 55% пд укупнпг
брпја занимаоа на нивпу ппщтине. Такпђе, занимаое занатлије је најзаступљеније и на
нивпу ппјединашних насеља.

Графикпн 3: Занимаоа на нивпу ппщтине Темерин, 2011. гпдина

Извпр: Републички завпд за статистику, Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији 2011.

2.2.4. Економски подаци





Опщтина Темерин спада у групу лпкалних сампуправа шија је развијенпст између
80 и 100% републишкпг прпсека заједнп са јпщ 33 лпкалне сампуправе.
У ппщтини Темерин, у перипду пд 2012. дп 2014. гпдине билп је знашајнп вище
нпвппснпваних предузећа у пднпсу на угащена, пднпснп брисана предузећа, за
разлику пд предузетника кпд кпјих је пбрнута ситуација. Кпд удружеоа је билп
псниваоа нпвих, али не и гащеоа, пднпснп брисаоа из привреднпг регистра.
Највећи брпј предузећа и предузетника на теритприји ппщтине Темерин се
бавилп тргпвинпм на великп и малп, ппправкпм мптпрних впзила и мптпцикала
кап и делатнпщћу прерађивашке индустрије.

2.3. Пословно окружење
У Републици Србији расте ппвереое инвеститпра за финансираое српске
привреде. Видљив је знашајан ппраст страних инвестиција. Обзирпм на низак нивп
стандарда и ниске лишне дпхптке грађана, Србија представља ппгпднп тле за улагаое,
јер је радна снага најкпнкурентнија у пднпсу на земље у пкружеоу.
Макрпекпнпмска стабилнпст представља један пд најважнијих услпва кпји
дефинищу ппвпљнп ппслпвнп пкружеое кпје се у Србији пгледа крпз прилив страних
инвестиција.
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На ствараоу ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа знашајан утицај има ппреска
пплитика државе. У слушају Републике Србије ппвпљнпст ппслпвнпг пкружеоа изражава
се нискпм стпппм ппреза на дпбит кпја је једна пд најнижих у Еврппскпј Унији и изнпси
10%.

Графикпн4.Уппредни приказ ппреза на дпбит

2.4. Привредна структура
Сппљнптргпвинска размена на нивпу ппщтине Темерин прещла је из стаоа
суфицита сппљнптргпвинскпг биланса из 2009, 2010. и 2011. гпдине у сппљнптргпвински
дефицит у 2012, 2013. и 2014. гпдини. Овакп неппвпљан тренд лежи у шиоеници да се
извпз у пквиру сектпра СМТК храна и живптиое, кап и мащине и трансппртни уређаји
смаоип у кприст ппвећаоа увпза у пквиру истих сектпра. Ипак, највећи
сппљнптргпвински дефицит праве прпизвпди из сектпра СМТК прпизвпди сврстани пп
материјалу, затим у сектприма храна и живптиое, разни гптпви прпизвпди итд. С друге
стране, највећи суфицит се пстварује у сектпру СМТК мащине и трансппртни уређаји.
На нивпу ппщтине Темерин у перипду 2005-2012. гпдине реализпване су две
стране директне инвестиције из Швајцарске и Француске, у сектпре металске
индрустрије и агрпбизниса.
Највећи брпј предузећа у 2014. гпдини бавилп се тргпвинпм на великп и малп и
ппправкпм мптпрних впзила и мптпцикала (40,4% предузећа), затим прерађивашкпм
индустријпм (25,5%), ппљппривредпм (8,3%), грађевинарствпм (7,7%) итд.
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Графикпн 5: Расппред предузећа ппщтине Темерин према сектпру делатнпсти кпјпм се
претежнп баве, 2014. гпдина

Извпр: Агенција за привредне регистре Републике Србије

С друге стране, највећи брпј предузетника исте гпдине, такпђе се бавип
тргпвинпм на великп и малп и ппправкпм мптпрних впзила и мптпцикала (24,1%), затим
следе прерађивашка индустрија (19,6%), сапбраћај и складищтеое (14,8%),
грађевинарствп (13,9%), услуге смещтаја и хране (7,4%) итд.
Финансијске перфпрмансе привредних друщтава, предузетника и непрпфитнпг
сектпра на нивпу ппщтине Темерин
Према ппдацима Агенције за привредне регистре за 2012. гпдину, пд 275
предузећа (89,9% пд укупнпг брпја предузећа) кпја су заппщљавала 2.966 лица на
теритприји ппщтине Темерин, пстварен је збирни прихпд пд 17.303 милипна динара.
Нетп дпбитак је пстварилп 197 предузећа у вреднпсти пд 895,4 милипна РСД, дпк је нетп
губитак пстварилп 66 предузећа у вреднпсти пд 82,1 милипна РСД. Дакле, у прпсеку,
предузећа у ппщтини Темерин 2012. гпдине су пстварила нетп дпбитак. У пднпсу на
2012. гпдину, 2013. гпдине, у пбрађенпм узпрку пд 289 предузећа (89,5% пд укупнпг
брпја предузећа), кпја су заппщљавала 3.029 лица, пстварен је ппслпвни прихпд пд 16,8
милијарди РСД щтп представља пад ппслпвнпг прихпда и ппред већег брпја предузећа у
узпрку. Вреднпст нетп дпбитка је ппала (813,6 милипна динара), иакп је брпј предузећа
са нетп дпбиткпм вищи негп у 2012. гпдини. Вреднпст нетп губитка је пстварила раст за
241,9%, и у 2013. гпдини изнпси 280,8 милипна РСД, а такпђе се ппвећап и брпј
предузећа са нетп губиткпм (са 66 на 68).
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Oд 21 предузетника у 2012. гoдини (2,3% пд укупнпг брпја предузетника), кпји су
заппщљавали 164 лица, пстварен је ппслпвни прихпд пд 333,5 милипна РСД. Од тпг
брпја предузетника, оих 18 је пстварилп ппслпвни прихпд пд 4,1 милипна РСД, дпк су
три предузетника пстварила ппслпвни губитак пд 4,1 милипна РСД. У нареднпј, 2013.
гпдини, у пбрађенпм узпрку пд 20 предузетника (2,2% пд укупнпг брпја предузетника),
кпји су заппщљавали 156 лица, пстварен је прпфит пд 313,8 милипна РСД. Нетп дпбитак
је пстварилп 15 предузетника у вреднпсти пд 5,4 милипна РСД, дпк су нетп губитак
пстварили 4 предузетника у вреднпсти пд 14,2 милипна РСД.
У непрпфитнпм сектпру ппщтине Темерин119 субјеката (92,2% пд укупнпг брпја
субјеката) пстварилп је ппслпвни прихпд пд 169,3 милипна РСД у 2012. гпдини. Нетп
дпбитак је пстварилп 53 субјекта у вреднпсти пд 4,5 милипна РСД, дпк су нетп губитак
пстварили 31 субјекта у вреднпсти пд 3,2 милипна РСД. Наредне 2013. гпдине, у
пбрађенпм узпрку пд 113 субјекта непрпфитнпг сектпра (80,1% пд укупнпг брпја
субјеката) пстварен је ппслпвни прихпд пд 65,3 милипна РСД. Нетп дпбитак је исказалп
53 субјеката у вреднпсти пд 7,5 милипна РСД, дпк је нетп губитак пстварилп 35 субјеката
у вреднпсти пд 3,1 милипн РСД.
Табела 2: Оснпвни ппдаци и финансијске перфпрмансе привредних друштава,
предузетника и непрпфитнпгсектпра у ппштини Темерин, 000 РСД
Привредна
Непрпфитни
друщтва
Предузетници
сектпр
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Брпј субјеката
275
289
21
20
119
113
Брпј заппслених
2.966
3.029
164
156
36
5
17.303.4 16.578.3 333.47 313.85
Ппслпвни прихпди
169.348 65.299
56
88
5
5
Нетп дпбитак
895.438
813.564 4.219 5.413
4.457
7.545
Брпј субјеката са нетп
197
203
18
15
53
41
дпбиткпм
Нетп губитак
82.137
280.847 4.134 14.231
3.242
3.120
Брпј субјеката са нетп
66
68
3
4
31
35
губиткпм
Извпр: Агенција за привредне регистре Републике Србије

Ппдстицаји регипналнпг развпја на нивпу ппщтине Темерин
На основу закона о буџету Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 101/11),
Министарство привреде располаже средствима намењеним развоју малих и средњих
предузећа и предузетника. Значајну улогу у расподели финансијских средстава имају
институције попут Фонда за развој Републике Србије, Агенције за осигурање и
финансирање извоза (АОФИ), Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА),
Национална служба за запошљавање (НЗС) и Национална агенција за регионални
развој (НАРР). На покрајинском нивоу финансијска подршка развоја се реализује
путем Фонда за развој АП Војводине и Гаранцијског фонда АП Војводине.
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На територији општине Темерин у 2013. години уплаћени су подстицаји у
вредности од 633,1 милионаРСД што је пораст од 55,2% у односу на претходну годину.
Највише подстицаја се поново издвајало за велика привредна друштва (459,4
милионаРСД) што представља раст од 108,4% у односу на претходну годину, иако је у
питању било само једно предузеће. Пољопривредним газдинствима је у 2013. години
одобрено подстицаја у вредности од 104,0 милионаРСД што је пад од 61,7% у односу на
претходну годину, а број корисника подстицаја је такође смањен 48,3% у односу на
претходну годину. Заједно, подстицаји за велика привредна друштва и
пољопривредна газдинства чине 89,0% вредности укупних подстицаја. Вредност
укупних подстицаја у 2014. години износила је 354,2 милионаРСД што представља пад
од 44,1% иако се повећао број корисника подстицаја у односу на претходну годину
(2.136). Највећу вредност подстицаја (236,3 милионаРСД) овог пута су добила микро,
мала и средња предузећа (8 субјеката), а после њих пољопривредна газдинства са
114,8 милионаРСД подстицаја (2.114 газдинстава).
Табела 3: Укупни ппдстицаји регипналнпг развпја према врсти кприсника у ппштини
Темерин, 000 РСД
2012
Бр.
кор.
Велико привредно друштво
Микро, мала и средња
привредна друштва
Предузетник
Пољопривредна газдинства
Кластер
Удружење
Институције из области
образовања и науке
Институције из области
здравства
Орган државне управе
Јединица локалне самоуправе
Други појединачни корисници
Укупно

2013

Износ

Бр.
кор.

2014

Износ

Бр.
кор.

Износ

9

220.42
4

1

459.44
7

6

7.957

12

51.543

8

40

4.373

13

10

3.839 168.681

1.855

2.114

114.851

1
1

1.472
104.03
0
1.096
327

236.34
7
1.419

1

879

3

908

3

606

1

315

2

531

1

311

1

238

1
2

402
4.658

1
2
1

122
14.019
100

1

111

3.902

407.93
4

1.891 633.071

2.136

354.161

Извпр: Агенција за привредне регистре Републике Србије

Сппљнптргпвинска размена на нивпу ппщтине Темерин
Укупна сппљнптргпвинска размена на нивпу ппщтине, у перипду пд 2009. дп
2014. гпдине ппказује у прпсеку варијабилну тенденцију раста. Највећи пбим сппљне
тргпвине је бип 2011. гпдине и изнпсип је 81,3 милипна УСД, при шему је
сппљнптргпвински биланс бип ппзитиван. Накпн 2011. гпдине дплази дп пада пбима
сппљне тргпвине две узастппне гпдине, да би 2014. гпдине ппнпвп дпщлп дп раста.
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Највећи пад пбима сппљнптргпвинске размене је бип 2012. гпдине щтп је
резултат пада и извпза и увпза, при шему је пад извпза бип далекп већи пд пада увпза.
Исте гпдине је направљен и највећи сппљнптргпвински дефицит у вреднпсти пд
12,9 милипна УСД. Раст вреднпсти извпза у 2014. гпдини, кпји је бип интензивнији пд
раста вреднпсти увпза, услпвип је и да се сппљнптргпвински дефицит смаои на 2,9
милипна УСД. Ппкривенпст увпза извпзпм се пд 2009. гпдине смаоивала али је све дп
2011. гпдине била ппзитивна, щтп знаши да је извпз бип већи пд увпза. Накпн 2012.
гпдине, када је ппкривенпст увпза извпзпм била 66,1% уследип је оен раст кпји је и у
2014. гпдини ипак бип негативан (92,5%).
Табела 4: Укупна сппљнптргпвинска размена на нивпу ппштине Темерин, 000 УСД
2009
2010
2011
2012
2013
2014
35.78
Укупан извпз
21.898 32.055 40.804 25.130 24.636
3
38.68
Укупан увпз
16.557 30.139 40.498 38.003 34.701
3
Укупна сппљнптргпвинска
74.46
38.455 62.194 81.302 63.133 59.337
размена
6
Сппљнптргпвински биланс
5.341
1.916
306
-2.900
12.873 10.065
132,3
106,4
100,8
% Ппкривенпсти увпза извпзпм
66,1% 71,0% 92,5%
%
%
%
Извпр: Привредна кпмпра Србије

Ппсматранп према сектприма СМТК мпже се устанпвити кпји сектпр у ппщтини
Темерин прави сппљнптргпвински дефицит или суфицит, у кпм сектпру ппщтина
Темерин пстварује кпмпаративну преднпст или у кпм сектпру треба тражити щансу за
супституцију увпза. У ппщтини Темерин, у перипду пд 2009. дп 2014. гпдине највећа
вреднпст извпза је пстварена у сектпру мащине и трансппртни уређаји (у прпсеку пкп
74,4% ушещћа у укупнпм извпзу). Највећа вреднпст извпза у пвпм сектпру је била 2011.
гпдине (32,1 милипн УСД).
Табела 5: Укупни извпз на нивпу ппштине Темерин према сектприма СМТК, 000 УСД
Р
Б Сектпри СМТК
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 Храна и живптиое
3.084 3.046 2.725 1.711 1.340 3.434
1 Пића и дуван
3
3
2 Сирпве материје, псим гприва
1.417 1.048 1.507
949
348 2.025
3 Минерална гприва и мазива
10
4 Живптиоска и биљна уља и масти
45
65
5 Хемијски прпизвпди
102
79
186
248
412
467
6 Прпизвпди сврстани пп материјалу
1.398 2.070 3.129 2.935 3.081 5.180
15.69 25.27 32.07 18.56 18.91 23.74
7 Мащине и трансппртни уређаји
2
4
8
3
0
7
8 Разни гптпви прпизвпди
429
596 1.176
711
490
865
Прпизвпди и трансакције, нигде
9 ппменути
-225
-58
10
21.89 32.05 40.80 25.13 24.63 35.78
ТПТАЛ
8
5
4
0
6
3
Извпр: Привредна кпмпра Србије
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У истпм перипду (2009-2014) највећа вреднпст увпза је пстварена такпђе у
сектпру мащине и трансппртни уређаји и пни шине у прпсеку пкп 46,2% вреднпсти
укупнпг увпза. Пптребнп је истаћи и шиоеницу да је у пквиру пвпг сектпра вреднпст
извпза већа пд вреднпсти увпза и у оему се генерище највећи деп суфицита
сппљнптргпвинске размене. Ппсматрајући сектпр храна и живптиое у наведенпм
перипду, мпже се кпнстатпвати да је тп сектпр кпји у ппследоих пет гпдина пстварује
сппљнптргпвински дефицит иакп је 2009. гпдине пстваривап суфицит пд 2,9 милипна
УСД. Дакле, у пквиру пвпг сектпра се мпгу тражити рещеоа за супституцију увпза,
пднпснп за прелазак из дефицита у суфицит.
Табела 6: Укупни увпз на нивпу ппштине Темерин према сектприма СМТК, 000 УСД
Р
Б Сектпри СМТК
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 Храна и живптиое
222 5.231 6.277 5.335 4.135 5.145
1 Пића и дуван
1
1
2 Сирпве материје, псим гприва
1.742 1.546 1.904 2.292 2.710 2.150
3 Минерална гприва и мазива
367
453
660
498
614
505
4 Живптиоска и биљна уља и масти
2
1
2
1
5 Хемијски прпизвпди
1.181 1.491 1.989 1.668 1.381 1.537
10.14 10.43
6 Прпизвпди сврстани пп материјалу
3.832 7.171
6
5 7.161 9.256
13.62 18.06 16.15 16.22 17.67
7 Мащине и трансппртни уређаји
8.662
3
2
1
0
9
8 Разни гптпви прпизвпди
1.034 1.132 1.458 1.621 2.479 2.411
Прпизвпди и трансакције, нигде
9 ппменути
-485
-508
16.55 30.13 40.49 38.00 34.70 38.68
ТПТАЛ
7
9
8
3
1
3
Извпр: Привредна кпмпра Србије

Ппсматранп ппјединашнп пп прпизвпдима, највећу вреднпст извпза ппщтине
Темерин, у 2014. гпдини имали су кптлпви, мащине и уређаји, реактпри и слишни
прпизвпди у вреднпсти пд 23,2 милипна УСД, щтп представља 64,9% укупнпг извпза
ппщтине. Затим следе прпизвпди пд гвпжђа и шелика у вреднпсти извпза пд 2,7 милипна
УСД (7,6% пд укупнпг извпза), дрвп и прпизвпди пд дрвета, дрвени угаљ у вреднпсти
извпза пд 2,7 милипна УСД (7,4% пд укупнпг извпза), птпаци, пстаци прехрамбене
индустрије, стпшна храна 2,4 милипна УСД (6,8% пд укупнпг извпза) итд. С друге стране,
највећу вреднпст увпза у 2014. гпдини имали су кптлпви, мащине и уређаји, реактпри и
слишни прпизвпди у вреднпсти пд 10,5 милипна УСД, щтп представља 27,2% укупнпг
увпза ппщтине. Затим следе друмскавпзила, прибпр и делпви у вреднпсти извпза пд 3,9
милипна УСД (10,1% пд укупнпг увпза), рибе, љускари, мекущци и пстали бескишмеоаци
у вреднпсти увпза пд 3,3 милипна УСД (8,6% пд укупнпг увпза), електришне мащине и
ппрема, делпви и сл. 2,4 милипна УСД (8,3% пд укупнпг увпза) итд.
Ппслпвна инфраструктура и стране директне инвестиције
У Темерину се налази седищте ппслпвнпг удружеоа за унапређеое
кпнкурентнпсти металскпг сектпра Впјвпдина Метал Кластер – ВМЦ. Овај кластер је
настап кап резултат истпименпг прпјекта кпји је реализпван уз финансијску ппдрщку
Еврппске уније, крпз прпграм РСЕДП2 (RegionalSocio-EconomicDevelopmentProgram 2).
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Кластер је настап у Teмeрину 21. пктпбра 2011. гoдинeoд стрaнe 71 oснивaшa (56
привaтнe прoизвoднe кoмпаније и 20 институциjа зa пoдрщку), да би га на крају 2013.
гпдине шинилп 113 шланпва (93 прeдузeћa и 20 институциja) oд шeгa је 85,5% из AП
Вojвoдинe, 7,5% из oстaлих дeлoвa Рeпубликe Србиje и 7% из зeмaљaEврппске уније
(дoмaћe кoмпaниje сa вeћинскoм влaснишкoм структурoм пoрeклoм из EУ).
Опщтина Темерин има важећу стратегију развпја (Стратещки план развпја
ппщтине Темерин 2010-2015. гпдине), кпјпм су дефинисани стратещки припритети
развпја и дефинисан Акципни план за реализацију идентификпваних припритета и
циљева кпји треба да дппринесу ствараоу ппвпљне ппслпвне климе и унапређеоу
мпгућнпсти за инвестираое. На нивпу ппщтине Темерин ппстпје Канцеларија за лпкални
екпнпмски развпј (Кaнцeлaриja у oквиру Oдeљeоa зa приврeду, пoљoприврeду и ЛEР) и
Агенција за развпј ппщтине Темерин, кпја је пснпвана у „циљу ствараоа предуслпва за
развпј малих и средоих предузећа, развијаое предузетнищтва, ппдстицаоа инвестиција
3

на теритприји ппщтине, кап и у циљу раципналнпг кприщћеоа распплпживих ресурса“ .
На нивпу ппщтине Темерин је у 2011. гпдини ппшеп да се реализује и Прojeкaт
Систeм 48 кпји има за циљ лaкщe рещаваое кoмунaлних прoблeма грaђaнa oпщтинe
Teмeрин. Oвaj прojeкaт спрoвoди oпщтинскa упрaвa Teмeринa, финaнсирa Пoкрajински
сeкрeтaриjaт зa лoкaлну сaмoупрaву и мeђурeгиoнaлну сaрaдоу, а спojeн је сa JКП
Teмeрин, JП Дирeкциjпм зa изгрaдоу и урбaнизaм oпщтинe Teмeрин, JП Гaс и
Инспeкциjскoм службoм oпщтинe Teмeрин.
Ппред наведенпг, за пптенцијалне инвеститпре је важан и систем услуга за
дпбијаое грађевинских дпзвпла, кпји на нивпу ппщтине функципнище у 4 фазе кпје трају
28 радних дана и пгледају се у издаваоу услпва за катастарске парцеле кпје су ппгпдне
за изградоу, издаваоу грађевинских дпзвпла, издаваоу пптврде п кпмплетиранпј
дпкументацији и издаваоу упптребне дпзвпле, и у издаваоу финалнпг пдпбреоа.
2.5. Стратешки оквир – Стратегија развоја општине Темерин
Стратещки план развпја ппщтине Темерин 2010-2015 дефинисап је визију будућег
развпја ппщтине, 3 стратещка циља са 11 припритетних циљева у пквиру кпјих је
прецизиранп укупнп 43 мере.
Визија развпја ппщтине у перипду 2010-2015, фпрмулисана је такп „...да ппщтина
Темерин, у гравитаципнпј зпни Нпвпг Сада, ппстане птвпрена, на кпнкурентнпј
привреди базирана, за живпт атрактивна ппщтина“. На пвај нашин фпрмулисана визија
развпја ппщтине, у пснпви је ппределила избпр стратегија будућег привреднпг и
друщтвенпг развпја лпкалне заједнице.
Да ли је лпкална заједница у Темерину, и у кпм степену, пстварила визију сппственпг
развпја кпју је прпклампвала крпз Стратешки план развпја ппштине Темерин 2010 2015 ?
3
Одлука п псниваоу Агенције за развпј ппщтине Темерин, http://www.ictemerin.com/docs/Odluka.pdf
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Одгпвпр на пвп питаое је у степену задпвпљства грађана ппщтине услпвима живпта и
рада у лпкалнпј заједници, степену кпнкурентнпсти лпкалне привреде, степену
развијенпсти и функципналнпсти
лпкалне кпмуналне инфраструктуре, квалитету рада ЛС и јавних служби и
ппстигнутпм степену ппщтих цивилизацијских дпбара.
Какп би се наведени степен дпстигнутпг развпја и задпвпљства мпгли пратити,
мерити, уппређивати, вреднпвати и према пптреби кпригпвати неппхпдна је стална
евалуација и мпнитпринг ппстигнутих резултата у реализацији усвпјених стратегија.
Ппстпјећи Стратещки план развпја ппщтине Темерин 2010-2015, пд сампг дпнпщеоа, не
пратeaкципни планпви за оегпвп спрпвпђеое, нити Листа индикатпра. Самим тим,
пнемпгућен је кпректан, струшан и независан мпнитпринг реализације утврђених
стратещких циљева и припритета.
Већ 2015. гпдине следи прпцес нпвпг стратещкпг планираоа лпкалнпг развпја за
перипд 2016-2020. и нпва прилика да се правилним избпрпм стратегија, реалним
акципним планпвима, уз ппмпћ унапред дефинисаних индикатпра и уз ппдрщку
Прпграмскпг бучета ппщтине креира и усмери будући екпнпмски и друщтвени развпј
ппщтине на задпвпљствп оених грађана.

3. ИНДУСТРИЈА
Гепстратещки пплпжај Републике Србије нуди мпгућнпст лакпг приступа тржищтима
Еврппске Уније и самим тим нуди изузетне щансе за средопрпшни и дугпрпшни
индустријски и лпгишки развпј.
Наципнални инвестиципни план Републике Србије је идентификпвап 49
индустријских развпјних зпна, при шему је 17 лпциранп у Бепграду, 20 у АП Впјвпдини, а
пстатак у централним и јужним регијама. Прекп стратегијских сапбраћајних Кпридпра Х
иVII, Србија ппвезује Западну Еврппу и Блиски Истпк представљајући изврсну лпкацију за
будуће регипналне лпгистишке центре кпји ће мпћи ефикаснп да ппслужују регипн
Западнпг Балкана.
Иакп је у ппређеоу са суседним земљама привреда Републике Србије неразвијена,
ипак треба искпристити следеће шиоенице: тпкпм некпликп ппследоих гпдина
Република Србија је била једна пд привреда са највищим растпм, са прпсешним
ппрастпм БДП пд 6,8% (2008. гпдине) и са ппрастпм макрпекпнпмске стабилнпсти,
укљушујући куппвну мпћ. Квалификпвана радна снага и маои трпщкпви радне снаге у
ппређеоу са највећим брпјем земаља Еврппске Уније представљају знашајну преднпст
Републике Србије на глпбалнпм тржищту.
Република Србија је 2007. гпдине ппстала шланица CEFTА – слпбпдне тргпвинске
зпне Југпистпшне Еврппе са 25 милипна станпвника. Тржищте Републике Србије, са 7,5
милипна станпвника, другп је пп велишини у регипну. Република Србија има закљушен
Сппразум п слпбпднпј тргпвини са Русијпм и Турскпм, кап и Сппразум п слпбпднпј
тргпвини са државамаЕFTA.
Важни фактпри су и премија за лпкацију, удаљенпст пд кљушних извпзних тржищта и
лпкална стппа кпрппративнпг ппреза. Ппбпљщана пплитишка стабилнпст дпвела је дп
тпга да премија ризика за земљу у Републици Србији буде битнп смаоена; гепграфска
ппзиција Републике Србије пбезбеђује дпбар приступ извпзним тржищтима; Република
Србија има једну пд најмаоих стппа ппреза за кпрппративни прпфит у изнпсу пд 10%.
Опщтина Темерин, збпг свпг изузетнп ппвпљнпг гепстратещкпг пплпжаја, близине
Нпвпг Сада и аутппута Е-75 је вепма интересантна+
за стране и дпмаће инвеститпре. Опщтина има све преднпсти кпје пружа регија
јужне-башке. Из тпг разлпга, представља ппгпднп тлп за развпј свих елемената кпји
упућују на међунарпдну сарадоу.
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Индустријски капацитети

Индустријализација Републике Србије (пд 1947. дп 1989.) је за циљ имала
радикалну трансфпрмацију укупне прпизвпдне структуре и пствареое виспких стппа
привреднпг раста. Наципнална стратегија индустријализације се заснивала на: развпју
тещке индустрије и супституцији извпза.
У Републици Србији је пд 1990. гпдине дп данас маргинализпвана индустрија кпја
шини самп 52% пд индустријске прпизвпдое из 1990. гпдине. Индустрија је смаоила
ушещће у фпрмираоу БДП Србије на пкп 20% с тим да и даље ствара, највећим делпм,
рпбу за извпз.
Циљ индустријске пплитике би требалп да буде привлашеое прпизвпднп
пријентисанпг инвестиципнпг капитала кпји би бип у функцији ппвећаоа брпја
заппслених, ппвећаоа извпза имплементацијпм виспких технплпгија и ппвезиваое са
унутращоим и сппљним партнерима. Република Србија нуди бащтиоеое ппстпјећег
прпизвпднпг капитала и пплпжај ренте на бази заједнишких улагаоа и дп
капитализације ппстпјећих предузећа, улагаоа у ревитализацију, мпдернизацију и
нпвпградоу инфраструктуре, директних страних улагаоа у нпва предузећа и улагаоа
дпмаћег фактпра у развпј нпвих, углавнпм, малих и средоих предузећа.
С тим у складу, пптребнп је стварати ппдстицаје и услпве за веће и ефикасније
инвестираое у Републику Србију кап и ппщтину Темерин, псниваоем малих и средоих
предузећа, да би се надпкнадиле слабпсти у ппстпјећпј тржищнпј инфраструктури.
3.2. Тражња
Тражоа за пдгпварајућим индустријским и лпгистишким прпстприма ппнпвп је
пживела у Републици Србији у 2010. гпдини и тп ппсебнп када је реш п кпмпанијама
кпје се баве дистрибуцијпм, транстппртпм, лпгистикпм, тргпвинпм и прпизвпдопм.
Дплазак страних кпмпанија, кпје желе да граде свпје прпизвпдне и прпдајне пбјекте,
дпвпди дп пптражое пдгпварајућих лпкација.
Пптенцијални инвеститпри углавнпм траже лпкације – земљищта кпја су у јавнпј
свпјини и кпја су инфраструктурнп ппремљена. Опредељеое Републике Србије ка
Еврппскпј Унији јаша ппслпвну климу и ппраст заинтереспванпсти инвеститпра за
тражоу пдгпварајућих лпкација и улагаоа.
3.3.

Прогнозе

Република Србија се, кап и пстале земље у развпју у Еврппи, нащла пред захтевпм
да прпнађе свпје местп на светскпм тржищту.
Индустријски и лпгистишки сектпр Републике Србије би требалп да сазрева и да има
ппсебне кпристи пд ппбпљщаоа путне инфраструктуре кпја ппвезује земљу са
централнпеврппским тржищтима. Инвестираое у нпву и ппбпљщану инфраструктуру
ствприће нпве путеве дп тржищта и утицаће на пптималне лпкације за импвину везану
за лпгистику. Иакп ппстпји ппредељеое да се развијају другашији прпграми, највећи
деп свих инвестиција и утицаја птпада на путну мрежу.
Прпцес придруживаоа Републике Србије Еврппскпј Унији утише на привреду,
ппсебнп у ппгледу будуће пплитишке стабилнпсти. Пптписан Угпвпр п стабилизацији и
придруживаоу пстварује либерализацију извпза и уклаоаое царинских баријера, а
дпбијаое статуса кандидата за шланствп у Еврппскпј Унији и ствприће ппбпљщаое
укупних макрпекпнпмских услпва и мпгућнпст знашајнпг кприщћеоа приступних
фпндпва.
Пресељеое прпизвпдое у Централну и Истпшну Еврппу утише и на лпгистику у
пквиру ланца снабдеваоа, јер је ппщти тренд у еврппскпј лпгистици ппверен са
прпизвпђашких ланаца на малппрпдајне ланце, щтп трпщкпве дистрибуције ставља у
центар. Лпгистишке активнпсти шестп прате малппрпдајне активнпсти.
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Такпђе, требалп би да расте интерес прпизвпднпг сектпра, а дпминираће
аутпмпбилска, текстилна индустрија, електрп-метална и фармацеутска. Велики
инфраструктурни прпјекти са нпвим закпнпдавним пквирпм и ппдстицајима за развпј
великих лпгистишких центара, ппдстишу тражоу. Република Србија, збпг свпг
гепстратещкпг пплпжаја, ппдстицајних мера Владе Републике Србије и лпкалних
сампуправа и приступашне квалификпване радне снаге, без сумое би требала бити
атрактивна лпкација за стране „greenfield” инвестиције у пбласти прпизвпдое,
дистрибутивних и тржних центара.

4. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 12. УРЕДБЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОД КОЈИМА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ ДА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ
ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ
У прилпгу:





Ситуаципни приказ парцеле у раднпј зпни “Иланча”.
Макрп приказ лпкације радне зпне “Иланча”.
Пппис и ппврщине катастарске парцеле за кпју се предлаже птуђеое.
Ппдаци из Планскпг дпкумента на пснпву кпга се мпже издати лпкацијска и грађевинска дпзвпла,
са наведеним битним урбанистишким и технишким параметрима.
Радна зпна “Иланча” – извпд из плана Генералне регулације.
Радна зпна “Иланча” – извпд из плана Детаљне регулације.
Прпцена Министарства финансија – Ппреске управе п тржищнпј вреднпсти катастарске парцеле
предметне за птуђеое.
Ппдаци п правнпм, пднпснп физишкпм субјекту – стицапцу права свпјине на предметнпм
грађевинскпм земљищту.
Ппдаци п лицу кпје се пвлащћује за пптпис угпвпра п птуђеоу, пп дпбијаоу сагласнпсти Владе
Републике Србије.







4.1. Подаци о локацији радне зоне „Иланџа“

Грађевинскп земљищте радне зпне Иланчабрпј парцеле, 7355/1, прпщиреое
грађевинскпг репна, ливада 3.класе a шији је саставни деп парцела брпј
7355/3ппврщине 34664м² кпја је предмет пвпг елабпрата, налази се на:








3,3 км пд центра града,
2,5 км пд железнишке станице,
1,35 км пд аутпбуске станице,
10,84 км пд кпридпра Х (аутппут Е-75),
11,17 км пд Нпвпг Сада,
105 км пд границе са Мађарскпм (гранишни прелаз Хпргпщ),
95 км пд границе са Хрватскпм (гранишни прелаз Батрпвци).
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Информација о локацији: Подаци се односе на основну парцелу 7355/1 и
на све парцеле које би настале евентуалном препарцелизацијом ове парцеле,
а у складу са условима из плана детаљне регулације који су садржани у
приложеној документацији о локацији.

4.2.Преглед других подстицајних мера и средстава које Република
Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе
обезбеђује за реализацију инвестиције
Ппред ппстпјећих преднпсти, кап щтп су пбразпвана и јефтина радна снага,
бесцарински режим у земље ЕFTA, CEFTA, Турску и Русију, стратещки гепграфски
пплпжај и једна пд најнижих стппа ппреза на дпбит у Еврппи пд 10%,
Република Србија нуди и финансијску ппмпћ пптенцијалним инвеститприма.
ППДСТИЦАЈИ ЗА СТРАНЕ ИНВЕСТИТПРЕ
• Наципнални третман – за све пбласти улагаоа, изузев прпизвпдое и прпмета пружја,
кап и псигураоа
• Облици инвестираоа
- псниваое нпвпг предузећа
- инвестираое у ппстпјеће предузеће
- представнищтвп
- кпнцесија или БОТ
- куппвина акција лпкалних предузећа
• Ппреске плакщице
- Убрзана ампртизација – ппрески пбвезник има правп да пбрашунава ампртизацију
сталних средстава пп стппи кпја је 25% вища пд закпнпм пдређене; нпр. за некретнине,
закпнпм пдређена стппа ампртизације је 2.5% (прпппрципналнп), за аутпмпбиле је 10%
(ппадајуће), 15% за истраживашку ппрему, 20% за телефпнску и ТВ ппрему, и 30% за
рашунаре и дигиталну ппрему, итд.
• Ппрески кредит
- мпгуће је пребијаое капиталнпг губитка на рашун будућих капиталних дпбитака у
наредних десет гпдина;
- ппстпји мпгућнпст редукције укупнпг ппреза за изнпс пд 20% улагаоа у стална средства
у тпм ппрескпм перипду;
- пдређене индустријске гране мпгу смаоити изнпс ппреза и дп 80% на пснпву куппвине
сталне импвине из сппствених средстава;
- за мала предузећа, ппрески кредит је 40% пд изнпса улагаоа у фиксна средства;
- ппрески кредит се мпже пстварити и пп пснпву нпвпг заппщљаваоа, и тп у изнпсу пд
100% зарада (пре пдбитка ппреза и дппринпса) исплаћених нпвпзаппсленим
радницима;
• Ппрескп пслпбпђеое
- Предузећа пстварују мпгућнпст пслпбађаоа пд ппреза на дпбит за перипд пд 10
гпдина, ппшев пд гпдине када су пстварила пппрезиву дпбит, у следећим слушајевима:
укпликп су у фиксна средства улпжила вище пд 7.5 милипна ЕУР (приближнп), и укпликп
су, у тпку перипда инвестираоа, заппслила најмаое 100 нпвих радника на непдређенп
време;
- кпд кпнцесипнпг улагаоа, предузеће је пслпбпђенп плаћаоа ппреза на дпбит пд
прихпда кпји је пстварен кпнцесипним улагаоем, за перипд пд 5 гпдина пд дана
угпвпренпг заврщетка кпнцесипнпг улагаоа (перипд пслпбпђеоа се регулище угпвпрпм
п кпнцесији);
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• Гарантпвана права
- Кпнтрпла управљаоем предузећем или ушещће у управљаоу
- Ппдела, реинвестираое и трансфер прпфита/дивиденди
- Слпбпдан ппвраћај / трансфер у инпстранствп финансијских и других средстава кпја
прпистишу из улагаоа (прпфит, дивиденде, дпдатни прихпди, импвина накпн престанка
предузећа, итд.), и тп у кпнвертибилнпј валути
- Мпгућнпст пренпса права и пбавеза на друга лица у земљи и инпстранству, схпднп
угпвпру п инвестираоу или пснивашким актпм предузећа
- Куппвина некретнина за пптребе ппслпваоа, ппд услпвима реципрпцитета са земљпм
ппрекла инвеститпра
- Мпгућнпст закупа градскпг грађевинскпг земљищта
4.3. Подаци о правном лицу – стицаоцу права својине на
предметном грађевинском земљишту







НАЗИВ КПМПАНИЈЕ:
СЕДИШТЕ КПМПАНИЈЕ:
АДРЕСА КПМПАНИЈЕ:
ППШТАНСКИ ФАХ:
ДРЖАВА:

„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad”
Р. Србија, Нпви Сад
Нпви Сад, Аугуста Цесарца 11, спрат 1, стан 6.
21000
Р. Србија

Компанија Mamminger Konserven GmbH & Co. KG - Немачка кап 100% власник
Mamminger Konserven – SRB d.o.o. Novi Sadје највећи еврппски дистрибутер
краставаца свих велишина са капацитетпм прпизвпдое и пакпваоа пд прекп 65.000
тпна. Кпмпанија има щирпк аспртиман укисељених прпизвпда – турщија а ставља фпкус
и на друге прпизвпде кпји се гаје и прпизвпде у другим земљама глпбализпванпг света.
Мамингер кпнзерве су у стаоу да буду кпнкурентне на свим меридијанима а да ипак
задрже преппзнатљив укус Баварскпг карактера.
Аспртиман за пакпваое: некпликп велишина тегли и кпнзерви мпгу бити
прпизведени у сампј фабрици – велишине кпје су у пптицају иду пд 370 мл дп 2650 мл
и 850 мл тегле за 10200 мл дпза. Кпмпанија у свпм прпизвпднпм кпмплексу Мамингер
има прекп 700 међунарпдних рецепата кпје активнп кпристи.
 Гпдищоа прпизвпдоа: 65.000 тпна
 Заппслени 2015. гпдина: 770
 Сертификација: Прпизвпдоа ппд стрпгим правилима ИФС – БРЦ – Глпбал ГАП – БИП
 Купци: Немашка 55%, Хпландија 11%, Русија 8%, Белгија 4%, Француска 4%,
Скандинавија 3%, Аустрија 3%, Пстале земље 12%.

5. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
За пптребе извпђеоа екпнпмскп – финансије анализе кприщћени су следећи ппдаци:




Инвеститпр је кпмпанија „MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad”.
Инвеститпр ће у рпку пд три месеца пд дана закљушеоа финалнпг угпвпра п дпдели средстава за
директне инвестиције, заппслити 20 радника на непдређенп и 300 сезпнских радника.
Ппврщина земљищта кпја се планира за птуђеое изнпси 34664 м², на оему инвеститпр планира
да изгради складищте и прпизвпдну халу пкп 3000-4000 м² хладоашу пкп 500-800 м² и магацин
гптпвих прпизвпда 4000м² укупна вреднпст инвестиције пкп 2,5 милипна евра. Прпизвпдни
капацитет 20.000.000 тегли, а биће пбрађенп 8.000 тпна cирпвинa.
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Извпри напајаоа пкп 5.000 квх дневнп - 400.000 квх на гпдищоем нивпу, гас - снабдеваое пкп
38.000 квх дневнп - 3.000.000 квх на гпдищоем нивпу. Пптрпщоа впде из јавнпг впдпвпда - 45
м³ дневнп - 4,500 м³ гпдищое. Снабдеваое впдпмиз сппственпгбунара пкп 200 м³ дневнп 20.000 м³ гпдищое. Отпадне впде 150 - 200 м³ дневнп - 15000-20000 м³ гпдищое. Отпадне впде
углавнпм се пднпсе на впду за праое краставца и стпга је запрљанпст вепма слаба.
Предвиђенапрпизвпдоа је углавнпм сезпнскпг карактера, пдржаваће се пд јуна дп септембра.
Следеће вреднпсти се углавнпм заснивају на тпм перипду.
Вреднпст инвестиције је 2.500.000 ЕУР

5.1. Очекивани јавни приходи буџета општине Темерин
(за прву фазу реализације инвестиције „MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o.
Novi Sad” )
А) Прпцена јавних прихпда бучета ппщтине Темерин за перипд пд 2015. дп
2017. гпдине узимајући у пбзир инвестицију„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o.
Novi Sad” пп пснпву ппреза на импвину, накнаду за кприщћеое грађевинскпг
земљищта, кпмунална такса за истицаое фирми и ппрез на земљищте, исказана је у
табели 11.
Табела11.Ошекивани укупни јавни прихпди бучета ппщтине Темерин у РСД
УКУПАН ЈАВНИ
2015.
2016.
Разлика
УКУПНП
ПРИХПД
Ппрезна
зараде
Ппрезна
импвину
Накнадаза
кприщћеое
грађ.земљ.
Кпмунална
таксаза
истицаое фирме
Ппрезна
земљищте
Укупнп

290.000.000 300.000.000

10.000.000

590.000.000

95.000.000 110.000.000

15.000.000

205.000.000

Укинута пбавеза
плаћаоа2010

83.000

1.100.000

17.900.000

200.000

1.000.000

26.300.000

813.983.000

58.000

25.000

8.400.000

9.500.000

400.000

600.000

393.858.000 420.125.000

Извпр:Лпкалнаппрескаадминистрација

Ошекивани прихпди пп пснпву птвараоа нпвих радних места: 300 радника (сезпнаца) =
нетп 25.000,00 за 4 месеца (сезпна) ппрез пп раднику = 2.260,00 динара
20 радника (непдређенп) = нетп 40.000,00 динара 12 месеци, ппрез пп раднику
4.400,00 динара
ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ: 3.000.000,00 динара на гпдищоем нивпу – ппдаци пдељеоа
бучета ппщтине Темерин.
Наппмена: Израшунаваое ппреза на зараде врщенп је на пснпву претппстављене
динамике заппщљаваоа и претппстављене нетп висине зарада (у 2016. гпдини 320).
Дпдатни пшекивани прихпди на пснпву планиране инвестиције кпмпаније „MAMMINGER
KONSERVEN-SRB Д.О.О Нпви Сад“ са станпвищта Лпкалне ппреске администрације
Опщтинске управе Темерин, изнпси:
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Ппрез на импвину правних лица = 1.000.000,00 динара, щтп би у прпцентима
изнпсилп 3.7% вище утврђенпг ппреза на импвину за правна лица у 2016. гпдине
у пднпсу на 2015. гпдину.
Кпмунална такса за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру = 30.000,00 динара,
щтп представља 0,38% вище утврђене таксе за 2016. гпдину у пднпсу на 2015.
гпдину.
5.2. Приходи Јавног комуналног предузећа

Прихпди Јавнпг кпмуналнпг предузећа
Табела 12. Прпцена прихпда ЈКП „Темерин“(изнпси изражени у РСД)
БРОЈ
ОПИС
1.
Правп-Сагласнпст
прикљушка на впдпвпдну
мрежу за ппслпвне пбјекте
2.
Материјал за кпмплетан
прикљушак Ø 100 mm са
впдпмерпм
3.
Услуга израде прикљушка /
ппвезиваое ппслпвнпг
пбјекта на впдпвпдну
мрежу – рад мајстпра
4.
Пптрпщоа впде 4.500 m3
(гпдищое)
5.
Однпщеое смећа,
пражоеое кпнтејнера
-

-

СВЕГА:

Изнајмљиваое
птвпренпг кпнтејнера
3
пд 5 m (гпдищое)
Пражоеое кпнтејнера
3
пд 5 m кпд кприсника
кпји је угпвприп услугу
пп једнпм пражоеоу
(једнпм недељнп, 52
недеље гпдищое)

2016.
72.000,00

133.598,00

35.000,00

675.000,00

26.400,00

171.600,00

1.078.598,00

НАППМЕНА:
-

-

Изнпси за прве три ставке, а самим тим и за шетврту, су изведени ппд претппставкпм да се
парцела на кпјпј ће се прикљушити ппслпвни пбјекат налази у близини канала према Иланчи из
разлпга щтп се дп те ташке прпстире впдпвпдна мрежа.
Канализација у ппщтини Темерин је у фази изградое (инвеститпр ЈП Дирекција за изградоу и
урбанизам ппщтине „Темерин“).

Табела 12а.Преглед утицаја ппвећаоа прихпда пд прпдаје услед реализације
инвестиције за делатнпсти впдпснабдеваоа и пдржаваоа чистпће (прпјекција
прихпда пд прпдаје)
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1
2
1.
Прихпд пд прпдаје –
Служба впдпснабдеваоа
2.
Прихпд пд прпдаје –
Служба за пдржаваое
шистпће

18.12.2015.

ПРОЦЕНА 2015.
3
70.641.843,53

ПРОЦЕНА 2016.
4
71.557.441,53

50.900.401,63

51.098.401,63
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РАЗЛИКА (4/5)
5
915.598,00
198.000,00

Извпр:ЈКПТемерин

НАППМЕНА:
1.
2.

3.

Прикљушак на впдпвпдну мрежу исказан је пп сада важећпј цени и пднпси се самп на
прикљушак на ппстпјећу впдпвпдну мрежу.
Извпз смећа мпже се угпвприти и пп извезенпм кпнтејнеру, с тим да кприсник сам пбезбеђује
кпнтејнер, а месешна пбавеза је у висини цене изнпщеоа једнпг кпнтејнера (садащоа цена
3.300,00 динара без ПДВ –а ), а за препстале извезене кпнтејнере плаћа се пп ценпвнику.
Пптражоа впде прпцеоена је на бази брпја заппслених и тп 1м³ пп заппсленпм месешнп.

5.2.1 Приходи Јавног предузећаГАС Темерин
Табела13.ПрпценаприхпдаЈПГ А С „Темерин”(изнпсиизражениуРСД)
ППИС
2015.
2016.
Укупни прихпди 288.052.700 308.430.588

Увећаое
20.377.888

Укупни расхпди 283.210.511 299.564.753
СВЕГА:

16.354.242

Дпбит

4.023.646

1. прихпди и трпщкпви за реализацију

Табела 13а.Прихпди и трпшкпви за реализацију, приказује ппјединачнп прихпде и
трпшкпве кпнкретнпг прпјекта, кпји ће бити пстварени укпликп се пн реализује.
ПРИХОДИ
ПРОДАЈА ГАСА
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
ПРОШИРЕЊЕ ДГМ
УКУПНО

13,692,088
2,835,800
3,850,000
20,377,888

ТРОШКОВИ
НАБАВКА ГАСА
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
ПРОШИРЕЊЕ ДГМ
УКУПНО

11,373,992
2,092,750
2,887,500
16,354,242

5.3. Остали економски и социјални ефекти по локалну заједницу
У ппщтини Темерин и регипну ради велики брпј грађевинских фирми и за пшекивати
је да ће изградопм пбјеката прве фазе инвестиције „MAMMINGER KONSERVEN – SRB
d.o.o. Novi Sad” у Темерину бити ангажпвана лпкална грађевинска пператива кпја ће
реализпвати радпве на изградои пбјекта вреднпсти 2.500.000 ЕУР.
Кпмпанија„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” кпристиће лпкалне
дпбављаше за набавку електришне енергије, впде, дизел уља и гаса. Такпђе, иста је
ситуација са услугама шищћеоа, телекпмуникација, пдржаваоа зграда, услуга
пбезбеђеоа. Кприст пд пружаоа пвих услуга кпмпанији „MAMMINGER KONSERVEN – SRB
d.o.o. Novi Sad” имаће мала и средоа предузећа и предузетници са теритприје ппщтине
Темерин.
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Уппщљаваоем 20на непдређенп и 300 на пдређенп време тренутнп незаппслених
радника уппщтини Темерин тпкпм 2016. гпдине, смаоује се пптерећеое државнпг и
лпкалнпг бучета пп пснпву престанка даваоа накнада незаппсленим лицима пд стране
Наципналне службе за заппщљаваое и Центра за спцијални рад ппщтине Темерин.
Уппщљаваоем 20 на непдређенп и 300 на пдређенп временезаппслених радника у
ппщтини Темерин, пстварип би се прихпд кпји би, у највећпј мери, бип пптрпщен у
ппщтини Темерин.
Укупан прихпд пп раднику пстварен у првпј гпдини инвестиције:



20 радника на непдређенп (прпјекција нетп плате 40.000 динара) = 9.600.000,00 (прпцеоена
вреднпст у еврима 79.312,62)
300 радника на пдређенп (прпјекција нетп плате 25.000 динара) = 30.000.000,00 (прпцеоена
вреднпст у еврима 247.851,94)

Претппстављени изнпс ппреза на зараде заппслених за прву гпдину рада фабрике
изнпсип би 3.000.000динара.
5.4. Очекивани трошкови општине Темерин
Ошекивани трпщкпви ппщтине за реализацију прпјекта кпмпаније „MAMMINGER
KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad”у услпвима птуђеоа грађевинскпг земљищта су
следећи:
 Изпстајаое прихпда пд прпдаје грађевинскпг земљищта тржищне вреднпсти28.475,00
ЕУР(прпцеоена вреднпст у динарима 3.477.839,00 РСД)
 Трпщкпви инфраструктурнпг ппремаоа лпкације за пптребе инвеститпра
изнпсе(впдпвпд, гаспвпд)43.133,24ЕУР(прпцеоена вреднпст у динарима 5.220.848,00 РСД)

За предрашун динарске вреднпсти у ЕУР кприщћен је средои курс НБС. Укупнп
пшекивани трпщкпви ппщтине Темерин, пп пснпву изпстављаоа прихпда пд прпдаје
грађевинскпг земљищта и пп пснпву претппстављених трпщкпва инфраструктурнпг
ппремаоа лпкације, изнпсе 8.698.687,00РСД -71.221,02ЕУР.

6. ЗАКЉУЧАК
На пснпву ппдатака изнетих у Елабпрату мпже се закљушити следеће:
1.

Екпнпмскп – финансијска анализа из ташке
5. Елабпрата указује:
А) Укупнп прпцеоени јавни прихпди бучета ппщтине Темерини јавних предузећа шији је псниваш
ппщтина за перипд пд 2015. дп 2016. гпдине приказани су у табелама 11. , 12. и 13:

Јавни прихпди бучета ппщтине Темерин пп пснпву ппреза на зараде, ппреза на импвину,
накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта, кпмуналне таксе за истицаое фирме и
ппреза на земљищте изнпсе: 4.030.000,00 динара (прпцеоена вреднпст у еврима
33.294,77).
Б) Укупнп прпцеоени трпщкпви ппщтине Темерин пп пснпву изпстајаоа прихпда
пд прпдаје грађевинскпг земљищта и пп пснпву претппстављених трпщкпва
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инфраструктурнпг ппремаоа лпкације изнпсе:8.698.687,00динара(71.221,02 прпцеоена
вреднпст у еврима).
Према наведенпм, мпже се закљушити да су пшекивани јавни прихпди бучета ппщтине
Темерин пп пснпву ппреза на зараде, ппреза на импвину, накнаде за кприщћеое
грађевинскпг земљищта, кпмуналне таксе за истицаое фирме и ппреза на земљищтепд
инвестиције„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” мпже ппвратити за две и пп
гпдине щтп је у складу сауредбпм Владе Р. Србије кпја предвиђа перипд ппвратка пд пет
гпдина.

На пснпву изнетпг закљушује се да је изнпс прпцеоене тржищне вреднпсти земљищта
за птуђеое, заједнп са трпщкпвима улагаоа у инфраструктурнп ппремаое земљищта,
маои пд пшекиванпг изнпса увећаоа јавних прихпда бучета ппщтине Темерин у
перипду пд 5 гпдина пп пснпву реализације прве фазе инвестиције, а щтп је у
сагласнпсти са шл. 10, а схпднпУредби п услпвима, нашину и ппступку ппд кпјима се
грађевинскп земљищте у јавнпј свпјини мпже птуђити или дати у закуп пп цени маопј
пд тржищне цене пднпснп закупнине или без накнаде, кап и услпве, нашин и ппступак
размене неппкретнпсти („ Сл. Гласник РС“, бр. 61/2015 и 88/2015).
1.

Кпмпанија „MAMMINGER KONSERVEN –
SRB d.o.o. Novi Sad” ће заппслити 20 радника на непдређенп и 300 радника на пдређенп време тпкпм
гпдине (на 4 месеца - сезпнски радници) щтп је једнакп пријему 100 радника на 12 месеци.Из тпга
прпизилази да је укупан брпј ангажпваних радника 120.
Укупан брпј фпрмалнп заппслених радника на теритприји ппщтине Темерин изнпси 5356.
Уппщљаваое 120 нпвих радника представља 2,24% пд укупнпг брпја заппслених. Овај прпценат бип
би и већи укпликп би се пднпсип самп на заппслене у привреди.

На пснпву изнетпг закљушује се да ће пва инвестиција ппвећати брпј заппслених за
вище пд 1% заппслених у привреди ппщтине Темерин, а шиме су испуоени услпви из
шлана 9. Уредбе п услпвима и нашину ппд кпјима лпкална сампуправа мпже да птуђи
или да у закуп грађевинскп земљищте пп цени маопј пд тржищне цене, пднпснп
закупнине или без накнаде.
2.

На пснпву плана кпмпаније „MAMMINGER
KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” да уппсли 320 радника, претппставља се да ће пни у перипду пд 5
гпдина пстварити укупнп198.000.000,00 динара 1.635.822,00ЕУР нетп зараде. Наведени изнпс нетп
зараде ће засигурнп великим делпм бити утрпщен у ппщтини Темерин пп разним пснпвама из шега ће
у знашајнпм пбиму прпизаћи дпдатни ефекти пп бучет ппщтине Темерин и ппвећаое пптрпщое са
ппзитивним ефектима развпја малих и средоих предузећа и предузетника.

3.

За реализацију прпјекта, кпмпанија
„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” улпжиће 2.500.000 ЕУР пд шега ће знашајан деп бити
за изградоу пбјекта са пратећпм инфраструктурпм, щтп ће дпвести дп ангажпваоа дпмаће
грађевинске пперативе. Из свега ппменутпг мпже се закљушити да пвај прпјекат ппдстише
грађевинску индустрију кпја је у великпј кризи и шији развпј представља и стратещки циљ Владе
Републике Србије.
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4.

Прпизвпдни
прпцес
кпмпаније
„MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” засигурнп ће захтевати и пдређене услуге из пбласти
трансппрта, пдржаваоа пбјекта, исхране заппслених и другп, щтп ће пмпгућити развпј малих и
средоих предузећа и услужнпг сектпра. Пшекује се улагаое инвеститпра у ппстпјеће прпизвпдне
капацитете (пластенике) за прпизвпдоу ппврћа, щтп ће дпвести дп развпја ппљппривредних
газдинстава и развпја ппвртарства уппщте.

5.

Бренд
кпмпаније
„MAMMINGER
KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad” кпја спада у лидере у индустријидистрибуције краставаца, са једне
стране ствприће услпве за развпј и пвладаваое нпвим технплпгијама, а са друге стране представљаће
знашајну референцу за привлашеое нпвих инвестиција и јашу кпнкурентнпст ппщтине.
Стицалац права свпјине на предметнпм земљищту је у пбавези да пбезбеди банкарску гаранцију пп
дпбијаоу претхпдне сагласнпсти Владе за испуоеое угпвпрних пбавеза у висини пд 500.000,00 ЕУР
щтп вище пд седам пута ппкрива укупне трпщкпве ппщтине Темерин у слушају неиспуоаваоа
угпвпрних пбавеза пд стране инвеститпра.
На пснпву ппдатака и закљушка изнетих у Елабпрату, мпже се закљушити да је предлпг птуђеоа
грађевинскпг земљищта кпмпанији „MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. Novi Sad”неппсреднпм
ппгпдбпм без накнаде, а схпднп Уредби п услпвима, нашину и ппступку ппд кпјима се грађевинскп
земљищте у јавнпј свпјини мпже птуђити или дати у закуп пп цени маопј пд тржищне цене
пднпснп закупнине или без накнаде, кап и услпве, нашин и ппступак размене неппкретнпсти („ Сл.
Гласник РС“, бр. 61/2015 и 88/2015) ППРАВДАН.

Аутпр елабпрата:
Дејан Ајдукпвић, дипл. Екпнпмиста

Агенција за развпј ппщтине Темерин
Директпр
Станислав Тпмищић, с.р.
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322.
На основу члана 27. став 10. Закона о jавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11,88/2013 и 105/2014), члана 19-а. Став 1. и 2.
Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и
располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 14/2013 и 3/15 ) и члана 35. став 1. тачкa 14 a. Статута
општине Темерин – пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број
6/2014 и 14/14)
Скупштина општине Темерин, на својој XXXV седници дана 18.12.2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ
I
ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ општине Темерин на Републику
Србију, корисник-Министарство унутрашњих послова -Полицијска управа Нови
Сад, и то на покретној ствари - путничко возило марке VW тип Голф, број шасије:
WVWZZZ1KZ4B009200, број мотора: BAG030591, година производње 2005. (у
даљем тексту: возило).
II
Пренос права јавне својине из претходне тачке се врши БЕЗ НАКНАДЕ.
III
Пренос права јавне својине возила из тачке I ове Одлуке, врши се ради
побољшања услова за обављање редовне делатности Полицијске станице
Темеринн.
IV
На основу Одлуке закључиће се Уговор о преносу права својине на
Републику Србију корисник-Министарство унутрашњих послова, Полицијска
управа Нови Сад, у року од 60 дана од дана објављивања ове Одлуке у
''Службеном листу општине Темерин''.
V
У случају да у наведеном року неће се закључити уговор из претходне
тачке, ова Одлука ће се ставити ван снаге.
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VI
Уговор из тачке IV ове Одлуке закључиће се по претходно прибављеном
мишљењу Правобраниоца општине Темерин.

VII
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-3 /2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

323.
На основу члана 27. став 10. Закона о jавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11,88/2013 и 105/2014) ,члана 19а. став 1. и 2. Одлуке
о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и
располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 14/2013 и 3/15 ) и члана 35. став 1. тачкa 14 a. Статута
Општине Темерин -Пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број
6/2014 и 14/14)
Скупштина општине Темерин, на својој XXXV седници дана 18.12.2015.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Министарству унутрашњих послова Републике
Србије -Полицијска управа Нови Сад, путничко возило марка: ŠKODA, модел:
RAPID SPACEBACK ACTIVE 1.2 број шасије: TMBEH4NH3F4506945, број мотора:
CGP969841, година производње 2014.(у даљем тексту : возило)
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II
Возило у јавној својини Општине Темерин из претходне тачке се даје на
коришћење, БЕЗ НАКНАДЕ.
III
Возило из тачке I ове Одлуке, се даје на коришћење ради побољшања
услова за обављање редовне делатности Полицијске станице Темеринн.

IV
На основе Одлуке закључиће се Уговор о давању на коришћење , у року
од 60 дана од дана објављивања ове Одлуке у ''Службеном листу општине
Темерин''.
V
У случају да у наведеном року неће се закључити уговор из претходне
тачке, ова Одлука ће се ставити ван снаге.
VI
Уговор из тачке IV ове Одлуке закључиће се по претходно прибављеном
мишљењу Правобраниоца општине Темерин.
VII
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-35-4/2015-01
Дана: 18.12.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.
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324.
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 XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ У
ОПШТИНИ ТЕМЕРИН У ПЕРИОДУ 2015-2020.ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Стратегија развоја културе у општини Темерин у периоду
2015-2020.године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-13/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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325.
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 XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ (ПРОГРАМА)
РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2016-2018

I
УСВАЈА СЕ Стратегија (Програм) развоја спорта општине Темерин са
Акционим планом 2016 – 2018

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-14/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
2016. – 2018.
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ОБЛАСТ: ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

1. Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада
у области такмичарског и врхунског спорта

2. Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог
спортског резултата

3. Побољшање услова за развој такмичарског и врхунског спорта

4. Формирање едукативно-тренажног фудбалског центра за
млађе
категорије
ЦИЉ 1: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области
такмичарског и врхунског спорта

Задаци

Подизање
капацитета и
даље
унапређење
стручног рада у
области
такмичарског
и врхунског
спорта

Активности

Индикатори

Носиоци
активности

Ресурси

Временски
рок

Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину
Унапређење
компетентности
спортских
стручњака и
стручњака у
спорту

Усаглашеност
стручног
образовања и
стручне
оспособљености
стручног кадра и
реалних потреба
спорта

Јединица
локалне
самоуправе
Спортска
удружења и
клубови

Јединица
локалне
самоуправе

Министарство
омладине и
спорта

Континуирано
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ЦИЉ 2: Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог спортског
резултата
Задаци

Активности

Индикатори

Носиоци
активности

Ресурси

Временски
рок

Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину

Међународна
такмичења у
Републици
Србији

Прихватање и
организација

Број
организованих
спортских
такмичења

Јединица
локалне
самоуправе

Јединица
локалне
самоуправе
Континуирано

Спортска
удружења и
клубови

Министарство
омладине и
спорта

Грански
спортски
савези
Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину

Врхунски спорт
за
просперитетну
јединицу
локалне
самоуправе,
регион,
покрајину

Активности и
подршка
клубовима са
запаженим
такмичарским
или
оствареним
врхунским
спортским
резултатом

Број клубова
којима је
обезбеђена
подршка

Јединица
локалне
самоуправе

Јединица
локалне
самоуправе
Континуирано

Спортска
удружења и
клубови

Министарство
омладине и
спорта

Грански
спортски
савези
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ЦИЉ 3: Побољшање услова за развој такмичарског спорта
Задаци
Начин, облик и
врста помоћи
која се пружа
приватним
спортским
клубовима на
територији
општине
Темерин се
мора изменити,
а у циљу
постизања
реалних,
мерљивих и
директних
квалитативних
ефеката који
треба да
проистекну из
финасирања
клубова од
стране локалне
самоуправе.
Такође, ова
промена је
неминовна из
разлога
постизања веће
одговорности
клубова према
свом облику
удруживања и
статутарних
обавеза као и
подизања нивоа
одговорности
локалне
самоуправе када
је у питању
оправданост
утрошка новца
на активности
које нису
обавеза и
одговорност
локалне
самоуправе

Активности

Индикатори

Неопходно је
спровести
детаљну
анализу
досадашњег
начина
финансирања
клубова и то
упоредном
анализом
директно
постигнутих
ефеката тог
финансирања

Након првог
програмски
оправданог
(тренажни
процес пре
неког великог
такмичења,
такмичење у
националне
категорије...)
финансирања и
видљивих
резултата
након тога,
биће могуће
утврдити
ефекат оваквог
облика
планског
финансирања.
Сваки
тренажни
процес или
такмичење које
се финансира
на овај начин,
мора бити
дугорочно
програмски
планирано у
циљу развоја
врхунског
спортисте или
врхунског
спортког тима
и постизања
врхунских
резултата

Носиоци
активности

Ресурси

Временски рок

Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину
Јединица
локалне
самоуправе
Спортска
удружења и
клубови

Јединица
локалне
самоуправе

Министарство
омладине и
спорта

Континуирано
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ЦИЉ 4: Формирање едукативно - тренажног фудбалског центра за млађе
категорије
Задаци

Активности

Индикатори

Носиоци
активности

Ресурси

Временски
рок

Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину

Анализирање
потреба за бројем
и структуром
спортских
објеката

Разматрање и
усвајање
предлога за
одабир објеката
на основу
анализа
постојећег стања
и предлога
заинтересованих
страна

Извештај о
потребама и
структури
спортских
објеката

Јединица
локалне
самоуправе

Грански савез
Континуирано

Спортска
удружења и
клубови

Јединица
локалне
самоуправе

Министарство
омладине и
спорта

Анализирање
потреба за бројем
и стручном
оспособљеношћу
тренераедукатора

Организација
стручног
усавршавања за
тренереедукаторе

Број
одржаних
курсева и
број
полазника

Јединица
локалне
самоуправе
Спортска
удружења и
клубови

Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину
Грански савез
Јединица
локалне
самоуправе

Континуирано

Министарство
омладине и
спорта

Планирање
потребних
финансијских
средстава

Израдити
финансијске
планове

Усвојени
финансијски
планови

Јединица
локалне
самоуправе
Спортска
удружења и
клубови

Јединица
локалне
самоуправе

Континуирано
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ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ СПОРТ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. – 2018.
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
1.
Побољшање материјално-техничких ресурса за развој школског
спорта
2.
Подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем и
оснаживањем целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном
средином, промовише физичку активност и благостање у својој школској
заједници
3.

Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

4.
Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне
самоуправе
5.
Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости, на спортским теренима и поред
њих
6.

Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта

ЦИЉ 1: Побољшање материјално-техничких ресурса за развој школског и
предколског спорта
Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

ВременРесурси

активности
1.1
Изградња и
реновирање
затворених
и отворених

1.
Анализа стања
затворених
и отворених
спортских

спортских

објеката при
школама и
вртићима

објеката при
школама и
вртићима према

ски рок
Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

1.
Евиденција
стања затворених
и отворених
спортских објеката
при школама и
вртићима

2016.

Јединице локалне
самоуправе

Фонд за капитална
2.

2.

2016.

претходно

улагања АП
Попис приоритета Листа приоритета

утврђеним

Војводине
у реновирању

за реновирање

приоритетима

Јединице локалне
затворених

затворених

и отворених

и отворених

спортских

спортских објеката
при школама и
вртићима

самоуправе

Министарство
омладине и спорта

објеката при
школама и
вртићима

3.

3.

Министарство

просвете, науке
и технолошког

2016.
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Попис приоритета Листа приоритета за
у изградњи
изградњу отворених
отворених
спортских објеката
при школама и
спортских
вртићима
објеката при
школама и
вртићима
4.
Попис приоритета
у изградњи
затворених
спортских
објеката при
школама и
вртићима

5.
Припрема
Програма
финансирања
за реновирање
затворених
и отворених
спортских
објеката при
школама и
вртићима
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развоја

4.
Листа приоритета
у изградњи
затворених
спортских објеката
при школама и
вртићима

2016.

5.
План финансирања
реновирања
затворених
и отворених
спортских објеката
при школама и
вртићима

2016–2018

Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

ВременРесурси

активности

1.1
Изградња и
реновирање
затворених

6.
Припрема
Програма
финансирања

и отворених
спортских
објеката при
школама и
вртићима према

за изградњу
отворених
спортских

претходно

ски рок

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

6.
План финансирања
изградње отворених
спортских објеката
при школама и
вртићима

Јединице локалне
самоуправе

објеката при
школама и
вртићима

Фонд за капитална
улагања АП

утврђеним

Војводине
7.

7.

Припрема

План финансирања

Програма

изградње

финансирања
за изградњу

затворених
спортских објеката
при школама и
вртићима

приоритетима

Јединица локалне
самоуправе

Министарство
омладине и спорта

затворених
спортских

2016–
2018.

Министарство
просвете, науке

2016–
2018.
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и технолошког
објеката при
школама и
вртићима

развоја

Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

ВременРесурси

активности
1.2
Опремање
школа и вртића

ски рок

1.

1.

Покрајински

Анализа стања

Евиденција

секретаријат за
спорт и омладину

функционалним опремљености
справама и
школа и вртића

опремљености
Школа и вртића

реквизитима
функционалним
према претходно справама и
утврђеним
реквизитима

функционалним
справама и
реквизитима

приоритетима

Јединице локалне
самоупправе

Јединица локалне
Самоуправе
Фонд за капитална
улагања АП
Војводине

2.
Попис приоритета
у опремању школа
и вртића

2.
Листа приоритета
за опремање школа
и вртића

функционалним
справама и

функционалним
справама и

реквизитима

реквизитима

2016.

2016–
2018.

Министарство
омладине и спорта
Министарство

просвете, науке
3.
Припрема

3.
План финансирања
за опремање школа
и вртића
функционалним

и технолошког
развоја

2016–
2018.

Програма
финансирања за
опремање школа и
вртића
справама и
функционалним
реквизитима
справама и
реквизитима

Циљ 2: Овај пут би смо прескочили овај корак,с обзиром да је неопходно
реализовати све остале циљеве,а све са намером да се шкослки спорт подигне
на виши ниво.
Укључујемо и чињеницу да имамо много мање времена за анализу и
реализацију свих осталих постављених циљева.
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта
Задаци

Активности

Индикатори

3.5
Успостављање
чвршће везе
и сарадње са
спортским
клубовима

1.
Спровођење
акције „Отворена
врата школе
за спортске
организације”
(клубове,
друштва,

1.
Број школа
обухваћен акцијом
„Отворена врата
школе за спортске
организације”

Носиоци
активности

и савезима
и другим
партнерима
у локалној
заједници

Основне школе
општине Темерин

савезе)

Ресурси

Времен-

ски рок
Јединице локалне 2016–2018
самоуправе
Основне школе
Општине Темерин

Спортске
организације

Спортске
организације
2.
Спровођење
акције „Посета
ученика/ца
спортским
организацијама”

2.
Број школа
обухваћен акцијом
„Посета ученика/
ца спортским
организацијама”

3.
Припрема
заједничких
програма школа
и невладиних
организација
током летњег и
зимског распуста

3.
Број организованих
заједничких
програма током
летњег и зимског
распуста

Активности

Индикатори

Носиоци
Задаци

ВременРесурси

активности
3.6

1.

Подстицање
континуираног
стручног
усавршавања

Организовање
обука и стручних
семинара за
наставнике

наставника
физичког
особља у школи
васпитања,
учитеља и
другог наставног
и стручног

физичког
васпитања,
учитеље и
стручног особље

из области
физичког
васпитања и
спорта

1.
Број одржаних
обука
и семинара

Друштво педагога

Јединица локалне
самоуправе

физичког васпитања
Војводине
Друштво учитеља

Покрајински

Војводине
Покрајински завод
Акредитоване
високошколске
установе

секретаријат
за
образовање,
Јединице
локалне
управу и
националне
заједнице

Завод за спорт и
медицину
спорта
Спортски савез
Војводине

ски рок
2016–
2018.
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3.7
Подстицање и
укључивање
родитеља
у процес
доношења
одлука у вези
са школским
спортом, као
и планирање
и реализацију
спортских
активности

1.
1.
Израда предлога Број реализованих
активности који
активности
имају за циљ веће
и квалитетније
укључивање
родитеља у
систем
школског спорта

Страна 112

18.12.2015.

Основне школе
општине Темерин

Ош општине
Темерин

2016.2018.

ЦИЉ 4. Подршка развоју школског спорта на нивоу јединице локалне
самоуправе
Носиоци
Задаци

Активности

4.1
Адекватно
позиционирање
школског спорта
у програмима
развоја спорта и
у буџету на нивоу
јединица локалне
самоуправе
(функционисање
и уређење
школског спорта
као приоритета)

1.
Анализа стања
школског спорта
и услова за његово
спровођење на
нивоу локалне
самоуправе

Индикатори
активности
1.
Евиденција школа
које реалиазују
програм школског
Јединица локалне
спорта, ресурси
са којима га
самоуправе
реализују (људски
и материјални) и
евиденција програма
школског спорта који
се реализују на нивоу
јединица локалне
самоуправе

2.
Дефинисање

2.1
Мере и активности

модела за

развоја школског

функционисање
школског
спорта у оквиру
програма развоја
спорта на нивоу
јединица локалне
самоуправе

спорта као саставни
и приоритетни део
локалних програма
за развој спорта

ВременРесурси
ски рок
2016.

Јединице локалне
самоуправе

2016.
Спортске
организације

2.2
Обезбеђена
средстава за
реализацију
програмских
активности
школског спорта (из
планираног буџета за
развој и унапређење
спорта на локалном
нивоу)

3.
3.
Израда Препорука Програм

2016.
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финансирања
школског спорта
посебно је дефинисан
у буџету јединица
локалне самоуправе
намењеном за спорт

Активности

Индикатори

Носиоци

Ресурси

активности
4.2

1.

1.1

Одређивање
најважнијих
задатака и

Формирање
радне групе
за унапређење

Формирана радна
група

активности у
функционисања
развоју школског школског

1.2
Дефинисана листа

спорта у
спорта на нивоу
јединици локалне јединица локалне
самоуправе
самоуправе

приоритета и
израђене препоруке
у циљу унапређења
функционисања
школског спорта
на нивоу јединица

Јединица локалне
самоуправе

Временски рок
2016.

Јединица локалне
самоуправе

локалне самоуправе

4.3
Развијање
неопходних
механизама за
реализацију
планова и
програма
школског спорта
и именовање
носилаца тих
активности
(спортски савез
општине/града,
савез за школски
спорт општине/
града и др).

1.
Успостављање
система
функционисања
школског
спорта на нивоу
јединица локалне
самоуправе

1.1
Утврђени носиоци
програмских
активности школског
Јединица локалне
спорта на нивоу
јединица школског
самоуправе
спорта
1.2
Дефинисане

Основне школе

општине Темерин
процедуре за
функционисање
школског спорта и
реализацију буџета
намењеног школском
спорту
Спортске
организације

2016–
2018.
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ЦИЉ 5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и
поред њих
Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

5.1

1.

1.

Развијање
школских
политика које

Предлози
школских
политика о

Евиденција школа
са примењеним
школским

се експлицитно
баве спортским
понашањем и
фер-плејом

спортском
понашању и ферплеју

5.2
Подстицање
спортског
понашања свих
актера спортског

1.
Кампања „Буди
фер” Покрајинског
секретаријата за
спорт и омладину

1.
Покрајински
Реализоване акције и секретаријат за
активности у оквиру спорт и омладину
кампање „Буди фер”
Министарство

2.

2.

ВременРесурси

активности
Основне школе
Општине
Темерин

ски рок
2016.

Основне школе
политикама о
општине Темерин
спортском понашању
и фер-плеју
Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја – надлежне
школске управе

догађаја

Покрајински
секретаријат
за спорт и
омладину

унутрашњих

Јединице

послова

локалне

2014–2017

Кампања „Навијај Реализоване акције и
самоуправе
спортски”

активности у оквиру

(сарадња

кампање „Навијај

Спортске
организације

основни хшкола
спортски”
и спортских
организација
на промоцији
културе навијања)

Носиоци
Задаци

5.3
Подстицање
пуноправног
учествовања
ученика са
сметњама
у развоју/
инвалидитетом у
школском спорту,
у различитим
улогама

Активности

Индикатори

1.
Укључивање
ученика/ца
са сметњама
у развоју/
инвалидитетом у
школске спортске
секције

1.
Број ученика/ца са
сметњама у развоју/
инвалидитетом
укључен у школске
спортске секције

2.
Укључивање

1.
Број ученика/ца са

ВременРесурси

активности
Основне школе
општине Темерин
Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја –надлежне
школске управе
(тим за подршку
инклузивном
образовању)

ски рок
2016–2018.

Јединице
локалне
самоуправе
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ученика/ца
са сметњама
у развоју/

сметњама у развоју/
инвалидитетом
укључен у школска

инвалидитетом у спортска такмичења
школска спортска
такмичења
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Основне
Школе општине
Темерин
Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја –надлежне
школске управе
(тим за подршку
инклузивном
образовању)

Јединице
локалне
самоуправе

ЦИЉ 6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта
Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

ВременРесурси

активности

6.1
Покретање
посебног
интерактивног
сајта

1.
Креирање и
одржавање
интернет странице

1.
Ниво
интерактивности
на интернет
страници

ски рок
Јединица
локалне
самоуправе

2016–2018.

Школе општине
Темерин

(путем „бројчаника”
–
тј. месечна, недељна
и дневна посећеност
сајта; односно
рубрике „питања и
одговори”)
6.2
Већа пажња
електронских и
писаних медија
посвећена
унапређењу
и промоцији

1.
Редовно
извештавање
медија о свим
активностима

1.
Број саопштења за
медије

2.

1.1.

Тим за креирање
и одржавање веб
сајта

2016–2018.

школског спорта,
вежбања и
Истраживање

Анкетирање

здравог живота

Тим за креирање
и одржавање веб
сајта
Штампани и

медијске слике

средстава јавног

школског спорта

информисања о

деце и младих

електронски
праћењу активности
у области школског
спорта (место
школског спорта у

медији на
територији
општине
Темерин
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медијима)
1.2. Упоредна
анализа анкете
спроведене међу
медијима и „Press
Clipp”-инга истих
медија о праћењу
и извештавањима
на тему школског
спорта

Евалуација ефеката Стратегије развоја школског спорта у општини Темерин за
период 2016–2018
Задаци

Активности

Индикатори

Носиоци

Ресурси

активности
I
Дефинисање
Плана
евалуције
ефеката
Стратегије
развоја
школског
спорта
у општини
Темерин за
период 2016–
2018

Израда Плана

Усвојен План

евалуације

евалуације
ефеката

ефеката
Стратегије
развоја
школског
спорта
у општини
Темерин
период 2016–
2018

Тим за
евалуацију

за период
2016–2018

заједнице

Активности

Индикатори

Носиоци

Покрајински
секретаријат
за
образовање,
управу и
националне
заједнице

Ресурси

активности

II

Испитивање

Спровођење
евалуације
ефеката
Стратегије
развоја
школског
спорта
У општини
Темерин за

физичког и
менталног
здравља
ученика
основних
школа у
Општини
Темерин

ски рок
2016–
2018

Стратегије развоја
школског спорта у
општини Темерин

Покрајински
секретаријат за
образовање,
управу
и националне

Задаци

Јединица
локалне
самоуправе

Времен-

Показатељи
физичког
и менталног
здравља
ученика
дефинисани
Планом
евалуације
ефеката
Стратегије

Тим за
евалуацију

Покрајински
секретаријат

Временски рок

Јединица
локалне
самоуправе

2016–
2018
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период 2016–
2018
Испитивање

Показатељи

образовног

образовног
постигнућа
ученика
дефинисани
Планом
евалуације
ефеката

постигнућа
ученика
основних
школа у
општини
Темерин

Стратегије

Испитивање
бављења
физичком
активношћу и
спортом
ученика
основних
школа у
Општини
Темерин
Испитивање
животног стила
ученика
основних
школа у
општини
Темерин

III
Истраживање о
статусу
школског
спорта у
друштву
– подизање
нивоа
свести о значају
школског
спорта

Анкетирање
грађана –

за здравство и
социјалну
политику

Покрајински
секретаријат за
образовање,
управу

и националне
Показатељи
бављења
заједнице
ученика физичком
активношћу и
спортом
дефинисани
Планом
евалуације
ефеката
Стратегије

Показатељи
животног
стила ученика
дефинисани
Планом
евалуације
ефеката
Стратегије

Препознавање
циљева/задатака
Стратегије за
више од

случајни
репрезентативн
и
70% испитаника
узорак

18.12.2015.

Тим за
евалуацију

Страна 117
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ОБЛАСТ: РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ И СПОРТ ЗА СВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2016 – 2018. ГОДИНЕ
ЦИЉ 1: Унапређење

постојећих игралишта, трим стаза новим садржајима и
справама као и изградња нових дечијих игралишта и вежбалишта на
отвореном
Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

ВременРесурси

активности
1.1
Изградња
адаптација и
санација
игралишта,
трим стаза и
вежбалишта на
отвореном

1.
Анализа стања
постојећих
игралишта,трим
стаза и
вежбалишта на
отвореном

1.
Евиденција
стања игралишта
за децу,трим стаза
и вежбалишта на
отвореном

2.
Попис
приоритета за
адаптацију и
санацију

2.
Листа приоритета
за адаптацију и
санацију

ски рок

Јединице локалне Министарство
самоуправе
омладине и
Спортски савез
спорта
Удружење “Спорт
Министарство
за све” општине
просвете, науке
Темерин
и технолошког
развоја
Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину
Фонд за
капитална
улагања
АПВојводине
Јединице локалне
Самоуправе

3.
Попис
приоритета
у изградњи

4.
Припрема
Програма
финансирања
за изградњу,
санацију и
адаптацију
одређивањем
процената
издвајања из
буџета,
предлог 0,5%
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ЦИЉ 2. Покретање

веб сајта у сврху боље информисаности грађана о
спортским као и о рекреативним активностима
Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

2.1

1.
Израда интернет
странице у циљу
боље
информисаности
грађана о
спортским
садржајима

1.
Ниво
интерактивности
на интернет
страници

Израда и
пуштање у рад
веб сајта

Времен-

Ресурси
активности
Јединице локалне Министарство
самоуправе
омладине и
Спортски савез
спорта

ски рок

2016.

Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину

(путем
„бројчаника” –
тј. месечна,
недељна
и дневна
посећеност
сајта; односно
рубрике „питања и
одговори,предлози
...”)

Јединице
локалне
Самоуправе

ЦИЉ 3. Подизање

свести грађана о важности бављењем физичким
активностима кроз организовање едукација на тему спорта
Носиоци
Задаци
3.1
Едукација
грађана о
важности
бављења
физичким
активностима

Активности
1.
Организовање
“Спортских
часова” у
основним
школама

Индикатори
1.
Повратна
информација
(путем анкета) од
стране ученика о
значају бављењем
физичким
активностима

ВременРесурси

активности
Спортски савез
Ресор спорта и
омладине
општине
Темерин
Удружење
грађана “Спорт за
све”

Јединице
локалне
самоуправе

ски рок
20162018
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ЦИЉ 4. Изградња

пешачко-бициклистичке стазе од Темерина до природног
резервата “Јегричка” у Темерину
Носиоци
Задаци

Активности

Индикатори

4.1
Изградња
пешачко
бициклистичке
стазе

1.
Издрада
техничке
документације

1.

ВременРесурси

активности
Локална
самоуправа

Министарство
омладине и
спорта

ски рок
2016–
2018.

Дирекција за
иградњу и
Покрајински
урбанизам
секретаријат за
општине Темерин спорт и
омладину
Фонд за
капитална
улагања
АПВојводине
Јединице
локалне
Самоуправе

Евалуација ефеката Програма развоја спорта за све општини Темерин за период 2016–
2018
Задаци

I
Дефинисање
Плана
евалуције
ефеката
Стратегије
развоја
Спорта за све
у општини
Темерин за
период 2016–
2018
II
Спровођење
евалуације
ефеката
Стратегије
развоја
Спорта за све
У општини
Темерин за
период 2016–
2018

Активности

Индикатори

Израда Плана
евалуације
ефеката
Стратегије
развоја
школског спорта
у општини
Темерин
период 2016–
2021

Усвојен План
евалуације
ефеката
Стратегије
развоја
спорта за све у
општини
Темерин
за период
2016–2021

Испитивање
физичког и
менталног
здравља
грађана
Општине
Темерин

Показатељ
физичког и
менталног
здравља
грађана
дефинисаним
планом
евалуације
ефеката
Стратегије

Носиоци
активности
Тим за
евалуацију
Покрајински
секретаријат за
спорт

Тим за
евалуацију
Покрајински
секретаријат
за здравство и
социјалну
политику

Ресурси
Јединица
локалне
самоуправе

Временски рок
2016–2018

Покрајински
секретаријат
за спорт и
омладину

Јединица
локалне
самоуправе

2016–2018
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Показатељи
бављења
грађаа физичком
активношћу и
спортом
дефинисани
Планом
евалуације
ефеката
Стратегије

Испитивање
животног стила
грађана у
општини
Темерин

Анкетирање
III
грађана –
Истраживање о
Статусуспорта случајни
за све у друштву репрезентатив
ни
– подизање
узорак
нивоа
свести о значају
спорта

Тим за
евалуацију

ОБЛАСТ: СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018.
ГОДИНЕ
АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2016 - 2018.
ОПШТИ ЦИЉ:
Побољшање услова за квалитетно мспровођење спортских
активности, које подразумева обезбеђивање услова за квалитетно
одржавање, изградњу и коришћење спортске инфраструктуре у спортским
објектима и просторима у општини Темерин.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1. Креирање јединствене базе података о постојећој спорској
инфраструктури
2. Утврђивање реалног стања спортских објеката и опреме у односу на
стандарде ЕУ
3. Развој конкретних планова и критеријума за одржавање, изградњу,
управљање и коришћење спортских објеката и простора
4. Подизање општих капацитета спортске инфраструктуре у општини,
као што је реконструкција и обнављање, али и изградња нових,
технолошки модерних спортских објеката и простор
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Циљ овог акционог плана је да дефинише и утврди активности и послове
чијом би се реализацијом,подигао ниво спортске инфраструтуре у општини
Темерин.
Ниво развијености спортске инфраструктутуре директно утиче и одређује
општи правац Програма развоја спорта.Сама дефиниција „Програм развоја
спорта“ одређује основнунамеру да се спорт развија.Како би то било
могуће,спортска инфраструктура представља један од основних услова за
реализацију таквог једног Програма.
Спортска инфраструктура је нераздвојиви део Програма и она у свом
развоју мора да буде један корак испред амбиција које ми у нашој локалној
самоуправи желимо да одредимо у Програму развоја спорта.
Из овог разлога наше амбиције морају да буду реалне и да буду
засноване на нивоу спортске инфраструктуре коју сада имамо и на реалној
процени колико ми тај ниво до краја 2018 године можемо да подигнемо.
Ово подразумева да наша залагања треба да иду у правцу обезбеђења
средстава за редовно одржавање спортске инфраструктуре,њену реконструкцију
и изградњу нових спортских објеката.
Реално период од три године који орочава овај Програм,није довољан
да би се нешто значајно и капитално урадило по питању развоја спортске
инфраструктуре у нашој општини.Из овог разлога, имајући и виду спортски и
општи значај за даљи развој спорта у нашој локалној самоуправи,овај Акциони
план одређује приоритете у одређивању спортских објеката на којима треба
урадити одређене послове,а све у циљу њиховог бољег стања и
функционалности и то:
-

Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку.

С обзиром на спортски значај и број потенцијалних корисника.наша
залагања треба усмерити на завршетак изградње спортске хале у Бачком
Јарку.Познато је да њена градња дуго траје и да даље одлагање њеног
завршетка нема ни изговора ни оправдања.
Тренутно спортска хала има употребну дозволу за терен и две
свлачионице и то искључиво због потребе извођења наставе физичког
васпитања у О.Ш.“Славко Родић“.Поред овога,спортску халу, у вечерњим
сатима, за реализацијутренинга користе К.К.“Младост“,Р.К.“Младост ТСК“ и
О.К.“Грбић“.
Остали планирани садржаји ове спортске хале нису завршени и нису у
употреби.
Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку и добијање
употребне дозволе за целокупан спортски објекат имао би вишеструки значај и
то:
- Привео би се намени објекат чија градња траје неоправдано дуго,
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- Спортисти Бачког Јарка би добили на употребу овај објекат са свим
својим садржајима како за тренирање тако и за организацију првенствених
утакмица,
- Завршетком изградње спортске хале у Бачком Јарку би се
растеретила употреба спортске хале у Темерину,
- Клубови и остали корисници би имали знатно више термина што би
се сигурно одразило на постигнуте резултате,
С обзиром на напред наведено, завршетак изградње спортске хале у
Бачкој Јарку, има приоритет.
Рок за реализацију свих потребних радова неби смео да пређе јесен
2016 године.
Носилац овог посла трерба да буде наша локална самоуправа и
надлежни покрајински и републички органи.
-

Реконструкција крова и замена кровних панела на анексу„А“ и
„Б“спортске хале у Темерину.

Због великог броја корисника и значаја њене функционалности за
образовање и спорт,важно место заузимају и послови везани за реконструкц ију
и замену кровних панела на анексу „А“ и „Б“ спортске хале у Темерину.Постојећи
кровни панели су у изузетно лошем стању које захтева брзо реаговање како
неби дошло у питање могућност коришћења ових делова спортске хале у
Темерину.
Рок за реализацију овог посла неби требао да пређе јесен 2016.
Носиоци овог посла треба да буду,наша локална самоуправа,
надлежни покрајински и републички органи и Ј.К.П.“Темерин“.
-

Постављање балона на отворени терен С.Ш.“Лукијан Мушицки“

Реализација овог посла би значајно растеретила коришћење спортске
хале у Темерину,
Створили би се бољи услови у погледу термина за друге кориснике,
који у спортској хали у Темерин до сада нису имали довољан број термина.
Носилац овог посла треба да буде локална самоуправа.
Рок за завршетак овог посла би требао да буде крај 2017.године.
-

Изградња новог вишенаменског спортског објекта (сале за
борилачке спортове са теретаном и куглане)
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С обзиром на традицију и успешност борилачких спортова у општини
Темерин,великим бројем чланова,традицију и успешност куглашког спорта и
чињенице да Куглашки Клуб „ТСК“ нема адекватне услове за организацију
такмичења,указује на потребу изградње једног оваквог вишенаменског спортског
објекта.
Први корак за реализацију овог посла треба да буде изналажење
одговарајуће локације и израда пројектне документације.
Носилац овог посла треба да буду локална самоуправа и борилачки
клубови и куглашки клуб који ће конкурисати на конкурсима за доделу средстава
у ове намене.
Рок за овај део посла треба да буде крај 2016,а за конкретне послове
изградње и опремања крај 2018.
-

Изградња свлачионица и клубских просторија за потребе
боћарског клуба „Сириг“
Први корак је израда пројектне документације.
Рок за овај посао треба да буде средина 2016.године.
Конкретни радови би требали да се реализују до краја 2018.

Носилац овог посла треба да буду локална самоуправа и Боћарски
клуб“Сириг“који ће конкурисати на конкурсима за доделу средстава у ове
намене.
-

Одржавање спортске инфраструктуре

Када говоримо о одржавању спортске инфраструктуре у
функционалном стању,постоји значајна разлика између отворених и затворених
спортских објеката.
Затворени спортски објекти и објекти који су у функцији основних и
средње школе много се успешније одржавају него што је то случај са отвореним
спортским објектима који нису у функцији основних и средње школе.У првом
случају Основне школе и средња школа брину о одржавању тих објеката у
функционалном стању.Средства за ове намене се обезбеђују у локалној
самоуправи.У другом случају када спортски објекти нису у функцији основних и
средње школе одржавање истих пада на терет корисника тих терена (фудбалски
клубови у општини Темерин).
То су спортски објекти који имајусамо једног корисника и реално исти
немају финансијске могућности за њихово квалитетно одржавање.Све ово се
односи и на спортске објекте које користе рекреативци а који нису у приватном
власништву.
Ресор за спорт наше локалне самоуправе би требао да формира једну
стручну комисију која би снимила и надгледала стање ових спортских објеката те
на основу стварног стања предлагала програмско решавање појединих
проблема.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2016 - 2018
1. УВОД
Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мнење и
ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе.
Сразмерно значају спорта, његов развој мора бити подржан и охрабриван
на свим нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице.
Спорт доприноси личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и
рекереацију, који служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем
ради
личног
физичког
и
менталног
благостања.
Спорт је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој
сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу.
Он је тесно повезан са другим сферама политичког одлучивања и планирања у
заједници као што су: образовање, здравство, социјална заштита, градско и
национално планирање, конверзација, уметност и одмор.
Спорт, као јавна служба, има виталан значај за сваку заједницу и због тога су
јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде развој спорта на својој територији и
поспеше учешће становништва у спортским активностима.
Спорт посебно велику улогу и значај има у односу на атрактивности и квалитет
живота у општини.
Грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским
активностима, што и јесте најважнији циљ Програма развоја спорта у општини
Темерин у периоду 2016-2018. године, или као пасивни посматрачи, тј.гледаоци
и љубитељи спорта.
Националну Стратегију Влада Републике Србије усвојила је на седници
25.децембра 2014.године, а донета је на основу члана 142.став 1 Закона о
спорту (''Службени гласник РС'' бр. 24/11 и 99/11 – др.закон) и члана 45. Став 1
Закона о Влади (''Службени гласник РС'' бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14).
Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне
Стратегије припреме и усвоје своје Стратегије, а све у смислу јединственог и
конзистентног система спорта на целој територији Републике Србије.
У складу са наведеним Општине Темерин овим Програмом испуњава
обавезу дефинисану и Законом о спортуз али и уз чињеницу да овај важан
документ доносимо из потребе да спорт општине Темерин јасно дефинишемо и
позиционирамо на мапи Општине Темерин и шире.
2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Спорт се, у најширем контексту, може дефинисати као слободна људска
активност усмерена на развој психофизичких способности. Некада се ниво
достигнутих способности исказује кроз такмичење са другима и настојање да се
оствари максимални разултат, док се некада ради о такмичењу са самим собом
или о физичкој активности усмереној на унапређење здравља или на психичку
релаксацију. Спорт је типична мултидисциплинарна област, будући да
објашњавање свих његових сегмената захтева комплексан приступ и коришћење
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знања из различитих научних области: медицине, биологије, психологије,
социологије, информатике, менаџмента... Без обзира на аспект који доминира
приликом објашњавања неког спортског феномена, као централни проблем
спорта могуће је издвојити људско кретање. Да би кретање било што
ефикасније, неопходно је користити знања физиологије, биомеханике, моторне
контроле, спортске психологије и сл. За реализацију спортских активности
неопходни су објекти посебне намене, као и специфична организација праћена
правним, финансијским, информатичким и другим ресурсима. Према томе, спорт
тражи веома комплексан (мултидисциплинаран) приступ, па је предмет његовог
изучавања можда најбоље дефинисати као људско кретање, те њиме и због
њега створена материјална и духовна добра.
За потребе ове стратегије, као терминолошки основ, коришћене су
формулације дате у Закону о спорту ( „Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11др. закони). Поједини изрази имају следеће значење (чл. 3. Закона):
















спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који,
кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање
или побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање
друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за
обављање спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а
нарочито: организовање учешћа и вођење спортских такмичења,
укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским
активностима и планирање и вођење спортских активности; спортско
суђење; организовање спортских припрема и спортских приредби;
обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно
образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области
спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту;
пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту;
спортско посредовање;
рекреативни спорт (спорт за све) јесте област спорта која обухвата
бављење спортским активностима ради одмора и рекреације,
унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим
сегментима популације;
врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности
које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете;
спортска организација јесте организација која се оснива ради
обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са овим
законом;
спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;
спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења
спортским активностима и тим активностима се не бави у виду занимања;
професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском
активношћу као јединим или основним занимањем;
спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални
спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске
организације или самостално, у складу са спортским правилима;
врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених
врхунских спортских резултата на спортским такмичењима рангиран, у
складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских
спортиста;
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перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста
који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са
Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних
спортиста;
категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених
спортских резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом
спортиста;
национални спортски савез јесте спортски савез (грански или
територијални) чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта
усмерени на територију Републике Србије и који је отворен за учлањење
лица са територије Републике Србије;
надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални
спортски савез у који су непосредно или посредно учлањена лица
обухваћена спортским правилима тог савеза;
спортска правила јесу правила утврђена општим актима надлежних
националних спортских савеза, којима се уређује обављање спортских
активности и делатности и остваривање утврђених спортских циљева.
Остали појмови који су повезани са овом стратегијом:







школски спорт – активности физичког вежбања у школама, обухваћених
кроз наставу физичког васпитања, као и спортских ваннаставних
активности; физичко васпитање је немогуће одвојити од школског спорта
будући да се добар део васпитног процеса, између осталог, заснива и на
примени такмичења, а да се истовремено кроз систем школског спорта
реализују бројни васпитно-образовни задаци деце и омладине;
спортска инфраструктура – подразумева све спортске објекте са
пратећим садржајима, просторима и инсталацијама; под појмом спортског
објекта подразумева се уређена и опремљена површина и објекат
намењен обављању спортских активности, који поред простора
намењеног спортским активностима, има и пратећи простор (санитарни,
гардеробни, спремишни, гледалишни и др.) и уграђену опрему
(грађевинску и спортску).
јавни спортски објекти - спортски објекти који се налазе у државној
својини, чији је корисник Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе
3. ПРАВНИ ОКВИР

На нивоу Републике Србије основни правни акт, којим се регулише област
спорта, јесте Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др.
закон) усвојен 2011. године. У контексту његових одредаба локалне заједнице су
добиле своје запажено место и експлицитне садржаје одговорности за развој и
функционисање спорта на својој територији. Посебно је значајан члан 137.
Закона којим се утврђују потребе и интереси грађана за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе. Такође и члан 142.
став 4. овог Закона прецизно утврђује законске обавезе локалних самоуправа на
начин да „јединица локалне самоуправе, у року од шест месеци од
усвајања Стратегије, утврђује програм развоја спорта на својој
територији, у складу са Стратегијом“.
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У контексту примене Закона о спорту на локалном нивоу, као и
утврђивања стратегијских праваца који су основа за непосредно поступање свих
учесника у спорту на локалном нивоу, веома битно је познавање и примена
подзаконских аката донетих од стране Министарства омладине и спорта
Републике Србије, а који су обавезујући за све организацијске нивое у спорту:
1. Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама
(„Службени гласник РС”, брoj 8/13);
2. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за
обављање спортских активности и учествовање на спортским
такмичењима („Службени гласник РС”, број 15/12);
3. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени
гласник РС”, број 63/13);
4. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних
послова у спорту („Службени гласник РС”, број 8/13);
5. Правилник о спортским гранама у Републици Србији („Службени гласник
РС”, бр. 72/11 и 23/12);
6. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 25/13);
7. Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области
спорта („Службени гласник РС”, број 74/11);
8. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о
спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и
спортским центрима („Службени гласник РС”, број 43/11);
9. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 49/12);
10. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског
инспектора („Службени гласник РС”, број 61/11);
11. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени
гласник РС”, број 7/13);
12. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени
гласник РС”, број 92/11);
13. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Службени
гласник РС”, број 25/13);
14. Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник
РС”, број 25/13);
15. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени
гласник РС”, број 123/12);
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16. Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се
остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени
гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 25/13);
17. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских
активности у јавним спортским објектима („Службени гласник РС”, бој
55/13);
18. Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге
организације које се баве оспособљавањем у области спорта („Службени
гласник РС”, број 61/11);
19. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”,
број 7/13);
20. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и
спортских делатности („Службени гласник РС”, број 17/13);
21. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање
врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу
новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама
(„Службени гласник РС”, број 124/12);
22. Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама („Службени
гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12);
23. Правилник о националној категоризацији спортских објеката („Службени
гласник РС”, број 103/13).
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.
године ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015) представља други значајан правни
документ битан за израду и доношење стратегијских планова на локалном нивоу.
Национална стратегија посебно истиче улогу и значај јединица локалне
самоуправе са аспекта промоције спорта као виталне јавне службе заједнице.
Органи јединица локалне самоуправе у остваривању циљева националне
стратегије треба да поштују следеће принципе и националне приоритете:
локална заједница треба да даје приоритет промоцији рекреативног
спорта и што већем обухвату бављења грађана спортом, укључујући
и неорганизоване и спонтане облике упражњавања спортских
активности;
 спортски капацитети треба да буду безбедни и добро испланирани;
 спортски објекти треба да буду доступни свима, а накнаде за
коришћење тих објеката треба да буду примерене;
 сви становници урбаних средина имају право да развијају сопствене
способности кроз спортске активности које одговарају њиховим
индивидуалним могућностима;
 финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери је
одговорност локалних власти;
 треба помоћи и поспешити активности невладиних организација у
области спорта и образовање територијалног спортског савеза у
срединама где не постоји;
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спорт треба да буде укључен у сва планирања на локалном нивоу,
као што су: образовање, здравство, социјалне службе, уметност;
 ефикасна спортска политика може да буде одређена и спровођена
кроз сарадњу јавног и приватног сектора;
 јединице локалне самоуправе треба да остварују трајну и ефикасну
сарадњу са удружењима и организацијама у области спорта.


4. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА
4.1. ВИЗИЈА
Визија овог Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање
друштвених односа становника Општине Темерин кроз бављење спортом, а као
елемента од суштинског значаја за развој личности и здравог начина живота.
4.2. МИСИЈА
Мисија је стварање система спорта у Општини Темерин у коме ће свако
имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања
доброг здравња, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег
коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања
врхунских спортских резултата.
4.3.
ТЕМЕРИН

ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА КОЈЕ ОПШТИНА ТЕМЕРИН ЗАДОВОЉАВА
ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СПОРТА:

-

Подстиче и ствара услове за унапређење спортске рекреације, односно
бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом

-

Подстиче изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на
територији општине Темерин, а посебно јавних спортских терена у
стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката
и набавку спортске опреме и реквизита

-

Организацију спортских такмичења од посебног значаја за Општину
Темерин

-

Учешће спортских организација са територије Општине у домаћим и
међународним клупским такмичењима

-

Предшколски и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, општинска и међуопштинска
спортска такмичења и др.)

-

Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног
спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих укључујући и
антидопинг образовање
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-

Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста

-

Спречавање негативних појава у спорту

-

Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих
учесника у систему спорта о битним питањима

-

Периодичка тестирања

-

Истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација

-

Унапређивање стручног рада у систему спорта са територије Општине
Темерин и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста

-

Рационално и наменско коришћење сала и спортских објеката у својини
Општине Темерин

-

Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју
спорта

-

Подржати и подстаћи бављење спортом на свим па и највишем врхунском
нивоу уз постизање врхунских спортских резултата на највећим
међународним спортским такмичењима

5. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
5.1. ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН – 13.05.2015.год.



МАРИЈАН МЕНИЋАНИН – лице одговорно за израду и праћење
стратегије у Општини Темерин
СЛАВКО ТОДОРОВИЋ – заменик лица одгороворног за израду и праћење
стратегије у општини Темерин

5.2. ФОРМИРАЊЕ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА ЗА
ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
- 11.08.2015.год.
Чланови Радне групе:
1. ЗДРАВКО ИЊАЦ - председник
2. ДАЛИБОР ШАНДОР – члан Општинског већа за спорт
3. ИМРЕ ПЕТЕ – Врхунски и такмичарски спорт
4. ДЕЈАН МИХАЉИЦА – спорт за све
5. проф. МИРЈАНА РАДИЋ – школски и предшколски спорт
6. ЗОРАН ТИНТОР – такмичарски спорт - фудбал
7. НЕДЕЉКО ЂУКИЋ – такмичарски спорт – борилачки спортови и вештине
8. МИЛАН ГРУЈИЧИЋ – спортска инфраструктура
9. МАРИЈАН МЕНИЋАНИН – лице одговорно за израду стратегије
10. СЛАВКО ТОДОРОВИЋ – заменик лица одговорног за израду стратегије
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Подршка и сарадња:
1. Милан Радовић – Спорт за све
2. Др.Перо Крчмар – Дом здравља Темерин
3. Дејан Чугаљ - Служба за Катастар непокретности Темерин
4. Ивана Митровић – члан Општинског већа за образовање
и дечије установе
5. Милка Јурић – члан Општинског већа за буџет и финансије
6. Основне школе: ''Петар Кочић'' Темерин, ''Кокаи Имре'' Темерин,
''Славко Родић'' Бачки Јарак, ''Данило Зеленовић'' Сириг
7. Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин
8. Средња школа ''Лукијан Мушицки'' Темерин
5.3.

РАД ПО ОБЛАСТИМА, ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ДИЈАЛОГ И
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РАЗЛИЧИТИМ АКТЕРИМА У ЛОКАЛНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ

5.4.

ИЗРАДА И ПРОЦЕС УСВАЈАЊА ДОКУМЕНТА

5.5.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА – МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
ДОКУМЕНТА ЗА ПЕРИОД ДО 2018.ГОДИНЕ
6. ЛИЧНА КАРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

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
Општина Темерин заузима површину од 170 km2, што представља само
0,8% територије Војводине.
Њених 28.287 становника чини 1,4% војвођанског становиштва. Према
густини насељености, општина Темерин са 173,1 st/km2 је скоро дупло
насељенија (1,8 пута) него Покрајина (94,5 st/km2).
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.
Међутим, управо Нови Сад као снажан гравитациони центар може
негативно да утиче на младо становништво, односно на њихову мотивацију ка
емиграцији.
Општинску територију пресецају четири друмске саобраћајнице:
▶ Међународни пут Е-75, на делу од Новог Сада ка Суботици, прелази
преко југозападног дела општине;
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▶ 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;
▶ Регионални пут Р-104 трасиран је нормално на све поменуте
саобраћајнице и спаја Оџаке, Змајево, преко Сирига и Темерина са Жабљем и
Зрењанином.
Железничка пруга се налази у југоисточном делу општине и њоме се
одвија теретни саобраћај између Новог Сада и Сенте, преко Жабља и Бечеја
Општина Темерин је вишенационална заједница да 16 народности и
28.287 становника. Тренд раста становништва подручја Темерина је врло
специфичан. Током последњих пар векова, број становника се повећао за 72%.

4

Сеобе су у великом делу утицале на структуру становништва
Темерина. 1800. Срби су са 1.610 становника и 210 породица напустили село и
основали ново око 20 километара источно од Темерина. Данас се оно
зове Ђурђево и налази се поред Жабља. То је оставило Темерин без Срба све
до 1920.
Те године су добровољци основали ново насеље звано Старо Ђурђево,
које је сада месна заједница општине Темерин. 1991. је имало 3.718 становника,
а данас више од 4.000 људи живи тамо.
Бачки Јарак, до 1944. насељен већином Немцима, је током 1946-47
насељен колонистима, већином из Босне и Херцеговине. Досељено је 2.276
становника, да би као најближе насеље Новом Саду брзо повећао број
становника који данас достиже 6000 (1991).
Сириг је такође досељенички јер у њему досељено становништво (до
1961) чини 63,0%. Сириг је такође колонизован, у овом месту 63% становника су
колонисти. Током шездесетих и седамдесетих, неколико стотина породица из
села Врбљани (општина Кључ), Босна и Херцеговина) се доселило у Старо
Ђурђево. Разлог за то је била економска ситуација.
Сам Темерин је једно од места где су староседеоци апсолутна већина.
1961. 9447 становника је било у овој категорији, само су трећина (3.258) били
досељеници.

Ове промене су довеле број становника до 30.000 1999. године.
Резултати пописа 2011. године
4
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Старост / Age

Регион
Област
Град – oпштина

Пол

Total

Насеље

Темерин

Градска

Остала

Старост / Age

Укупно
0–4

5–9

10–14

15–19

20–24 25–29 30–34

35–39

40–44

45–49 50–54 55–59 60–64 65–69

70–74

75–79

80–84

85 и више
85 and over

С

28287

1421

1473

1470

1651

1796

2040

2077

2035

1831

1887

2158

2351

2034

1225

1226

929

477

М

13931

758

770

774

867

907

1016

1071

1038

909

961

1004

1172

996

584

537

340

167

206
60

Ж

14356

663

703

696

784

889

1024

1006

997

922

926

1154

1179

1038

641

689

589

310

146

С

25348

1293

1304

1298

1500

1592

1810

1894

1824

1653

1706

1905

2081

1823

1131

1090

832

428

184

М

12465

686

683

687

786

811

908

974

916

821

878

876

1039

881

539

486

303

141

50

Ж

12883

607

621

611

714

781

902

920

908

832

828

1029

1042

942

592

604

529

287

134

С

2939

128

169

172

151

204

230

183

211

178

181

253

270

211

94

136

97

49

22

М

1466

72

87

87

81

96

108

97

122

88

83

128

133

115

45

51

37

26

10

Ж

1473

56

82

85

70

108

122

86

89

90

98

125

137

96

49

85

60

23

12

С

5687

261

265

327

319

326

377

399

443

383

378

383

421

494

265

291

213

101

41

М

2754

139

133

164

161

165

182

188

217

199

199

186

205

214

135

142

84

31

10

Ж

2933

122

132

163

158

161

195

211

226

184

179

197

216

280

130

149

129

70

31

С

2939

128

169

172

151

204

230

183

211

178

181

253

270

211

94

136

97

49

22

М

1466

72

87

87

81

96

108

97

122

88

83

128

133

115

45

51

37

26

10

Ж

1473

56

82

85

70

108

122

86

89

90

98

125

137

96

49

85

60

23

12

С

19661

1032

1039

971

1181

1266

1433

1495

1381

1270

1328

1522

1660

1329

866

799

619

327

143

М

9711

547

550

523

625

646

726

786

699

622

679

690

834

667

404

344

219

110

40

Ж

9950

485

489

448

556

620

707

709

682

648

649

832

826

662

462

455

400

217

103

Бачки Јарак
г

Сириг

Темерин
г

Табела: Становништво

према старости и полу, по насељима,
Републички завод за статистику

Економска и привредна активност општине Темерин
У најзначајније привредне делатности општине Темерин спадају
производњаразноврсне робе, промет робе, услуге и превоз роба и путника.
Далеке 1899. године, изграђена је и стављена у промет железничка
пруга Нови Сад - Темерин - Бечеј. Изградњом пруге, отпочиње индустријски
развој Темерина, као и пуштање у погон циглане и првих парних млинова.
Тако Темерин брзо постаје један од значајних привредних центара у
југоисточној Бачкој.
Након Другог светског рата индустрија се убрзано развијала, те је
осамдесетих година претекла пољопривреду као главну привредну делатност.
Доходак остварен од производних и прерађивачких предузећа на нивоу
општине 1983. године реализује се 61.5 % од укупно остварених прихода.
Индустрија је крајем прошлог века упошљавала око 1.600 радника, у
металопрерађивачкој делатности око 1.000, текстилној индустрији око 450
радника и у индустрији грађевинских материјала око 100 радника.
Пољопривреда по приходима које остварује представља важну
привредну грану. Темеринска општина располаже са 15.748 хектара
пољопривредних површина што представља 92,8% од укупне површине
општине.
Највећи део обрадивих површина представљају оранице и баште.
Воћњаци и виногради заузимају површину од око 100 хектара.
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Током осамдесетих година прошлог века у пољопривреди је радило око
700
радника.
Индустрија се убрзано развијала, па је осамдесетих година претекла
пољопривреду као главну привредну делатност. Доходак остварен од
производних и прерађивачких предузећа на нивоу општине 1983. године
реализује
се
61,5%
од
укупно
остварених
прихода.
Осамдесетих година општина је по учешћу приватног сектора у
дохотку заузимала треће место у тадашњој Југославији. У овом периоду
интеграција и удруживања малих ремонтних радионица и услужних предузећа
настали су данас значајни привредни субјекти. Транзиција, економска криза и
ратно окружење деведесетих и у општини Темерин су оставили свој траг. Многа,
некад успешна предузећа данас више не постоје, док су друга прошла кроз
процес власничке трансформације и пронашла своје место на тржишту
Према нивоу развијености локалних самоуправа, општина Темерин спада
у групу чија је развијеност 80-100% републичког просека. У Републици Србији су
на том нивоу развијености 34 локалне самоуправе, од чега је 15 из АП
Војводине, а 4 из Јужнобачког округа. У периоду од 2012. до 2014. године на
територије општине Темерин је дошло до раста броја активних привредних
друштава по просечној годишњој стопи раста од 4,8%, односно са 306 предузећа
у 2012. години на 336 предузећа у 2014. години. У том периоду дошло је и до
гашења одређеног броја предузећа и то 20 предузећа у 2012. години, 4
предузећа у 2013. години и 8 предузећа у 2014. години. У истом периоду број
предузетника се смањивао по просечној годишњој стопи од 1,6%, односно са 925
у 2012. години на 895 предузетника у 2014. години. У просеку 2013. и 2014.
године, на 100 новооснованих предузетника дошло је до гашења 116
предузетника. За то време дошло је и до раста броја удружења са 129 удружења
2012. године на 159 удружења 2014. године или по просечној годишњој стопи од
11,0%, док брисаних удружења није било.
У општини Темерин се налази 4 основне и једна средња школа, дом
здравља, музеј, спортски клубови. Општина Темерин још увек не припада
туристички атрактивним подручјима. Ипак, и овде се могу пронаћи одређена
природна, историјска и културна богатства која могу бити интересантна.
Специфичност, која је још увек недовољно искоришћена, је термоминерална
вода која извире са дубине од око 600 метара. Ова вода је богата минералима, а
преовлађују сумпор и јод. Од почетка прошлог века термоминерална вода се
користи за потребе лечења низа обољења и за опоравак након повреда.
Будући развој туристичке понуде свакако ће ићи у правцу развоја
бањског туризма.Велики број добро уреñених спортских терена, трим-стаза,
спортске дворане и базенски комплекс представљају основу спортскорекреативне
понуде.
Свакако не може а да се не спомене једина аутохтона војвођанска
речица Јегричка која представља заштићени парк природе са изузетно
специфичном флором и фауном.
У протеклих неколико година на подручју општине забележен је тренд
реконструкције старих салаша и претварање у праве туристичке оазе.
Недостатак смештајних капацитета и непостојање регистра смештајних
капацитета у приватном смештају разлог су тренутног положаја Темерина у
туристичкој
понуди.
Неки мањи помаци су приметни и реално је очекивати да Темерин са
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својим чарима и потенцијалом постане препознатљива и пожељна туристичка
дестинација.
7. ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ТЕМЕРИНУ
7.1. ИСТОРИЈА СПОРТА У ТЕМЕРИНУ
Темерин је један од градова у Србији који се може похвалити спортском
традицијом дугом више од 100 година. Величанственим манифестацијама и
завршним турниром 2013. Године обележен је век постојања ФК ТСК. Гости за
јубилеј били су ФК ''Ференцварош'' из Будимпеште и ФК ''Војводина'' из Новог
Сада. У једном од најстаријих клубова у земљи играло је више од 10000
малишана, јуниора и сениора. Најистакнутији су свакако Силвестер Шереш,
Ђурица Трифуновић, Младен Вучинић, Јосиф Илић, Шандор Нађ.
ФК ТСК је члан Новосадске лиге.
ФК '' Борац'' из Старог Ђурђева у Темерину постојао је од 1928. до 1951.
године, а 25. априла 1955. године формиран је ФК ''Слога''. Млади из Старог
Ђурђева су прве фудбалске кораке имали на пашњаку грофа Ота Фернбаха на
Иланџи.
Сем минималних услова за „лоптање“ и лопте Петре Фернбаха, све остало
је
недостајало:
стативе,
опрема
регистрације.
Клуб је изнедрио много играча који су у њему оставили траг: браћу
Милиновић,
Дејановића,
Шагија,
Рапајића...
ФК ''Слога'' се већ 11 сезона такмичи у Српској лиги – група ''Војводина'' и у
самом је врху.
ФК ''Сељак'', касније ОФК ''Сириг'' формиран је 1937. Године, 12 месеци
након почетка изградње насеља Сириг.Плејада добрих играча из овог места
бранила је боје прволигашких и друголигашких екипа СФРЈ. ОФК ''Сириг'' је члан
Новодаске лиге.
ФК ''Младост'' из Бачког Јарка су основали колонисти из Босанске Крајине
1946. Године, неколико месеци после досељавања у ово место. Нема клуба у
Војводини који је изнедрио толико добрих играча а тако је и данас. Тешко је
набројати момке из Бачког Јарка који су играли или играју за прволигаше и
суперлигаше у земљи и иностранству: браћа Родић, Влајић, Тепић, Гајић, Зукић,
Милан
Лукач,
Дејан
Мелег,
Мирко
Иванић
...
ФК ''Младост'' је највеће успехе имао у периоду од 1993. До 1998. Године
када се такмичио у Другој и Првој Б лиги СР Југославије.
Сада је ФК ''Младост'' члан Војвођанске лиге ''Нови Сад-Срем''.
Куглашки клуб ''ТСК'' Темерин основан је 1937.године у Темерину.
Највећи успех је такмичење у 1.Војвођанској лиги (где клуб и тренутно наступа).
Један од најпознатијих чланова клуба је Др.Имре Кокаи по коме је назван и
Меморијални турнир у организацији КК ''ТСК''. Др. Кокаи је био шампион државе
и репрезентативац тадашње Југославије. После завршетка играчке каријере био
је секретар, затим и председник КК ''ТСК''.
Један је од најзаслужнијих што клуб и даље постоји. После њега
репрезентативац Југославије био је и Јанош Мајорош, садашњи играч-тренер
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клуба. Мајорош је овде почео каријеру, а затим је наступао у Суперлиги за екипу
''Сенте''.
Боксерски клуб ''Партизан'' из Темерина формиран је 1949. године и две
деценије је био један од центара боксерског спорта и прави расадник изузетних
мајстора племените вештине. Браћа Мајорош, лукач и Драгишић, Петро, Олах,
Ступар...
На стадиону ФК ''ТСК'' 1966. године одржано је јуниорско првенство
Југославије у боксу. Прваци државе били су Михаљ Тоти (касније
репрезентативац СФРЈ, наступао за БК ''Банат'' из Зрењанина), Јожеф Селеши
(као сениор наступао за ''Динамо'' из Панчева), Мирко Зонић и Морваи (каријере
наставили
у
иностранству).
Боксерски клуб ''Партизан'' је угашен 1985. године, више покушаја да се
оживи рад и настави традиција нису дали резултате.
Плејаду врхунских спортиста са ових простора представљао је више од
једне деценије стандардни члан бициклистичке селекције Југославије, Ласло
Павлик, победник многих међународних трка.
Рукометни спорт у општини Темерин има традицију дужу од пола века.
Сјајни резултати од 1990. Године ЖРК ''Темерин'', деценију касније РК ''Младост''
из Бачког Јарка. У више наврата играли су у Првој и Супер лиги.
Међусобни ривалитет и спортски инат између мушких рукометних клубова
из Темерина и бачког Јарка одражавали су се на квалитет. Неретко, најбољи
играчи из Темерина одлазили су у Бачки Јарак, или су Јарачани наступали за
Темеринце.
Ваља истаћи најистакнутије појединце који су наступали за суперлигаше у
земљи и иностранству, па и у репрезентацији: Дејановић, Милиновић, Ћулибрк,
Дукић,
Павлов,
Поповић,
Лисица,
Покрајац,
Вјештица
...
Већ деценију два клуба су фузионисана у РК ''Младост – ТСК'' који ће се у
сезони 2015-2016 такмичити у Другој лиги.
ЖРК ''Темерин'' је деценијама миљеник спорта. У три наврата је био члан
Супер лиге. Тешко је набројати најистакнутије играчице и репрезентативке:
Невену Марковић, Злату Паплацко, Тамару Манџић, Зорицу Зелић, капитена
Десу Ступар, сестре Којић и Самарџић, Цецу Вајагић, Марину Живковић ...
ЖРК ''Темерин'' се такмичи у Првој лиги Србије.
Стонотениски клуб ''Темерин'' може се похвалити најбољим резултатима и
традицијом од пола века. Пет пута су стонотенисерке из нашег места биле
узастопне првакиње Југославије и са запаженим резултатима учествовале у
КУП-у шампиона Европе. Све честитке поводом тога заслужују Фатима
Исановић, Марта Пољак, Харча, Цини, Лецки и Нађ, њихови учитељи Ласло и
Имре Пете.
Први пут стонотенисерке из Темерина, тада је клуб носио име ''Јавор'',
пласирале су се у Прву савезну лигу још 1981. Године. Боје клуба браниле су
Магдолна, Валерија и Маргита Варга, Изабела Фараго и Илдика Петрик. Жолт и
Золтан Пете су готово деценију чланови репрезентације Србије. Жеља Жолта
Петеа, који сада игра у Аустрији, је пласман на Олимпијаду у Бразилу.
Био би тада први Темеринац који је наступао на Олимпијским играма.
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У Темерину је 1970. Године Иштван Шиптер, са групом истомишљеника,
основао карате клуб Братство. Био је то новитет у односу на традиционалне
спортове који су се до тада неговали у Темерину.
Оснивач и учитељ наших каратиста Иштван Шиптер је освојио бронзану
медаљу на Светском првенству у Паризу 1972. Године.
Масовност, добар и стручан рад и изузетна селекција у карате клубу у
Темерину веома брзо дошла је до изражаја на првенствима и турнирима широм
земље
и
иностранства.
Темеринци које су предводили Иштван Шиптер, Владимир Суботић,
Кочиш, Јанковић, Урач, Душа, Сабо, Мијавец, Ковач и пастор су 1979. Године
били вицешампиони државе на Куп такмичењу у Даниловграду.
Ђуро Милојевић је са групом пријатеља 1972. године основао Џудо клуб
''Партизан'', данашњи Џудо клуб ''ТСК Темерин''. Клуб је изнедрио велики број
репрезентативаца од којих су најуспешнији : сестре Теа и Сара Тинтор,
Смиљана Живковић, Милана Ђурђевић, Ана Боснић, Горан Груичић... На
екипним првенствима државе, шест пута је женска екипа освајала медаље.
Мушка екипа се 1990. пласирала у Прву Савезну Лигу. Идеју и планове учитеља
и оснивача клуба наставили су најистакнутији чланови, посебно тренер
Недељко Ђукић, који је селектор јуниорске репрезентације Србије. Позиве за
репрезентацију добијају и такмичари који су каријеру наставили у другим
клубовима: Радмила Перишић, Снежана Делибашић, Зорица Проле...
Одбојка је од 1950. До 1990. Године био најомиљенији спорт момака и
девојака у Сиригу, захваљујући пуном ангажовању наставника у основној школи
и изградњи одбојкашке сале у Сиригу. Боје одбојкашког клуба ''Камендин''
бранили су поред осталих Вишњевац, браћа Ђурић, Слободан Бошкан, Синиша
Рељић, селектор младе репрезентације Србије. Пре неколико година обновљен
је рад мушког одбојкашког клуба у овом месту.
Захваљујући великом броју спортских терена, две спортске хале, пет
фискултурних сала, четири фудбалска игралишта, терена за мали фудбал,
одбојку, кошарку, тенис, комплексу базена, трим стазама услове за тренинг
добили су многи клубови, рекреативци, непливачи и грађани.
Професор Јанко Павлис аутор је спорта Јаџент који добија све више
поклоника у Србији и другим земљама. Темерин је центар Јаџент савеза Србије.
У општини Темерин је у последњој деценији основано више нових
клубова: одбојкашки, карате, аикидо, коњички, мото и стреличарски клубови у
Темерину, боћарски клуб у Сиригу...
Више десетина младих спортиста и ученика из општине Темерин
тренира у клубовима у Новом Саду, где постижу врхунске резултате а у
борилачким спортовима и гимнастици су чланови репрезентације Србије.
Спортска хала у Темерину је била домаћин десетина значајних
спортских манифестација међународног карактера. Седмог јуна 1982. године
угостила је рукометну репрезентацију Совјетског Савеза, шест година касније на
међународном турниру рукометну репрезентацију Југославије (пред наступ на
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олимпијади у Сеулу 1988. Године), као и екипе ''Дебрецина'' из Мађарске,
''Отмета'' из Пољске, ''Спартакуса'' из Будимпеште, ''Локомотиве'' из Загреба,
''Далме'' из Сплита. Са турнира у Темерину обезбеђена су два директна ТВ
преноса за мрежу ЈРТ.
Организовано је на десетине међународних турнира у џудоу, првенства
Југославије и Србије у стоном тенису, турнира у малом фудбалу, а најмасовнији
је био у јануару 1983. Године када је учествовало 192 екипе.
7.2. ПОЛОЖАЈ СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
извући

Посматрајући положај спорта у општини Темерин кроз историју може се
закључак
да
се
он
развијао
у
циклусима.

У периоду 50-60 тих година било је тешко у спорту, недостатак средстава,
аматерски рад, недовољан број спортских терена, слаб стручни кадар, мало
ентузијаста.
У периоду 80-90 их година и даље је период развоја и напретка спорта.
Појавило се више људи који су се ангажовали у раду, осетила се позитивна
енергија и такмичарске амбиције, доста предузећа се ангажовало и укључило у
финансирање спорта.
Буџет општине је издвајао око 3% од укупних буџетских средстава за спорт.
Доста темеринских клубова се у том периоду такмичило у највишим
ранговима у земљи а остварени су и одлични појединачни резултати.
То је био период када је темеринских спорт био у успону.
Последњих 10 година спорт у Темерину је у стагнацији. Постоји велик број
клубова, има и добрих појединачних резултата али је то далеко од једног
организованог, стручног, квалитетног спортског рада који би дао врхунске
резултате.
Данас многа предузећа и фирме које су некада помагале спорт више не
постоје, нема ни средстава у Месним заједницама. Све се свело на средства из
општинског буџета која су недовољна а проценат учешћа спортског динара је
мали.
У општини Темерин непостоји ни Спортски савез општине где би се водила
нека заједничка спортска политика.
Све се своди на лични ентузијазам појединаца што је недовољно за
озбиљнији развој и добре спортске резултате.
Чињеница је да општина Темерин има богату историју спорта и врхунске
резултате у претходним периодима, те да постоји потенцијал и предиспозиције
за развој спорта.
Потребно је направити Програм развоја спорта у општини од школског
спорта па до врхунских спортиста али је сигурно да ни то неће дати резултате и
имати успеха ако друштвена заједница непружи пуну друштвену, организациону
и финансијску подршку.
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7.3.СПОРТСКИ КЛУБОВИ
Редни број Назив спортског клуба -удружења
Година оснивања

Место

1.

ФК ТСК

1913

Темерин

2.

ФК Слога

1928

Темерин

3.

ОФК Сириг

1937

Сириг

4.

ФК Младост

1947

Бачки Јарак

5.

Темерински футсал клуб

2013

Темерин

6.

СУ Бундес лига

1996

Темерин

7.

ФК Ван Тим

2015

Бачки Јарак

8.

РК Младост-ТСК

1958

Бачки Јарак

9.

ОРК Младост-ТСК

1958

Бачки Јарак

10.

ЖРК Темерин

1970

Темерин

11.

ОК Грбић

2005

Бачки Јарак

12.

ОК Фортуна

2009

Темерин

13.

ОК Сириг

2009

Сириг

14.

ОК Блок Аут

2013

Темерин

15.

КК Младост

16.

КК Сириг

2005

Сириг

17.

СТК Темерин

1962

Темерин

18.

СТК Копчански

2006

Бачки Јарак

19.

СТК Сириг

20.

Куглашки клуб ТСК

1937

Темерин

21.

БК Сириг

2007

Сириг

22.

ЏК ТСК

1972

Темерин

23.

ЏК Јамараши

1998

Темерин

24.

ЏК Сириг

2003

Сириг

25.

Карате клуб Бушидо-центар

1970

Темерин

26.

Карате клуб Унсу

1999

Темерин

27.

Карате клуб ТСК

2009

Темерин

28.

Карате клуб Тао-С

2012

Темерин

29.

Аикидо и Ју-Јутсу клуб Хеиан До

2007

Темерин

30.

КБК Спарта

2013

Темерин

31.

СК Кастл Арчери

2012

Темерин

32.

СК Хунор

33.

ШК Темерин

34.

УСР Караш

35.

УСР Језеро

1997

Бачки Јарак

36.

ПСК Сириг

1981

Сириг

37.

Јаџент клуб ЈП93

1993

Темерин

38.

Јаџент клуб Сириг

2000

Сириг

39.

УГ Спорт за све

2010

Темерин

Бачки Јарак

Сириг

Темерин
1958

Темерин
Темерин
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СПОРТОВИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

7.4.

Редни
број

Заступљеност спортова на територији
општине Темерин

1.
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8. АНАЛИЗА СТАЊА И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
8.1. АНАЛИЗА ВРХУНСКОГ СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
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У Закону о спорту, врхунски спорт је дефинисан као област спорта која
обухвата спортске активности које показују изузетне (врхунске) спортске
квалитете и резултате. То практично значи да само они спортисти и спортске
гране који постижу врхунске резултате на међународној сцени могу имати
атрибут врхунског спорта. Квалитетан спорт обухвата све спортске активности
које се спроводе у оквиру поједине спортске гране, а чија се такмичења
одржавају од локалног, покрајинског до националног нивоа.
Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална
самоуправа, јесте један од приоритета у стратешком опредељењу општине
Темерин, јер је улагање у младе спортисте од вишеструке важности за сваку
локалну самоуправу и то је једини исправан пут ка развоју врхунског спорта на
дуже стазе.
Нажалост, у нашој средини у задњих 10 година врхунски спорт не постоји.
Имамо врхунске спортисте али они наступају у другим срединама за друге
клубове. Томе погодује и близина Новог Сада као гравитционог центра са
неупоредиво успешнијим спортским колективима.
Уколико би дубље улазили у проблематику нестајања врхунског спорта у
општини Темерин морали би се дотаћи низа тема, у ухватити у коштац са
гомилом проблема од којих наводимо само неке:





У општини Темерин не постоји модел финансирања врхунског спорта;
У нашој средини не постоје услови за бављење врхунским спортом;
Тренерима који би требало да раде са врхунским спортистима нису
решени статуси;
У општини Темерин не постој правилник за награђивање врхунских
спортиста.

Због наведених разлога из Супер лиге у последњих 10 година су испали
рукометаши, рукометашице, стонотенисери, стонотенисерке. Из Прве лиге
фудбалери Младости.
Квалитетан такмичарски спорт, према Закону обухвата активности у
оквиру којих се постижу запажени спортски квалитети и резултати на локалном и
националном нивоу, као и резултат које остваре спортисти на међународним
такмичења, а ти резултати нису у категорисани као врхунски.
Такмичарске екипе и тимови спортских организација узимају учешће у
редовном-лига систему такмичења од локалног до савезног нивоа или учествују
у смотрама, сусретима, походима, фестивалима и турнирским првенствима од
локалног до међународног нивоа. Готово све спортске организације у даљем
спортском напретку спречавају недостатак потребних финансијских средстава,
сопствених превозних средстава, спортске опреме, адекватних објеката спортске
културе и довољно стручних кадрова у спорту. Поред многобројних
лимитирајућих фактора (материјално- финансијских, драстични пад наталитета,
миграција младих због школовања или запослења) за развој и унапређење
спорта, такмичарске екипе и тимови, а нарочито појединци, стандардно и у свим
областима спортске културе постижу задовољавајуће резултате.
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Да би решили статус врхунског и клупског спорта у општини Темерин и да
би унапредили такмичарски спорт како би имали врхунске спортске резултате
неопходно је:


Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области
такмичарског и врхунског спорта;



Стварање услова за одржавање и даље постизање запаженог спортског
резултата;



Побољшање услова за развој такмичарског и врхунског спорта;



Сукцесивно повећање процента издвајања за спорт у буџету општине
Темерин
у
односу
на
проценат
за
2015.годину:
– 2016 – 0,5%, 2017-0,5%, 2018 – 0,5 %



Формирање Спортског савеза општине Темерин



Обезбедити и наменски финансирати превентивне лекарске прегледе за
све спортисте општине у Дому здравља Темерин



Формирање едукативно-тренажног фудбалског центра за млађе категорије

Као један од позитивних корака у правцу развијања спорта у опште треба
нагласити чињеницу да је општина Темерин почела да мотивише и награђује
постигнуте резултате на домаћим и међународним такмичењима са
стипендијама и сада већ, традиционалном наградом Спортиста године, чију
доделу организује општинско Веће. Поред свега наведеног, спортистима је и
даље потребна подршка, кад су у питању спортски објекти и набавка врхунске
спортске опреме, јер су они у различитом положају од екипних спортиста, управо
у погледу опреме и посебних услова за тренинге.
Евидентно је да треба радити на побољшању праћења и контроле
приватних спортских школа које раде селекцију млађих категорија, и изузетно је
важно систематски се посветити развоју потенцијала и услова за квалитетан
тренинг и такмичења.
По прв пут ће морати да се види који су то „приватни“ клубови а који од
њих су права удружења грађана у изворном смислу. Веома је битно да сваки
клуб, који то жели, уђе у систем где ће се јасно знати и поштовати правила. У
том смислу постоји идеја и иницијатива о евентуалном удруживању млађих
категорија фудбалских клубова са територије општине Темерин.
Програм тренажног рада био би креиран према најсавременијим
сазнањима спортске науке, у складу са високим образовањем спортских радника
ангажованих у школи. Поред тога, правилан педагошки приступ тренера
омогућавао би члановима да срећни долазе и одлазе са тренинга, радо и са
пуно уживања обављају све спортске активности, уз потпуно ослобађање од
резултатске тензије.
Проблеми који су истакнути у анализи Радне групе везују се за стручно
оспособљавање и лиценцирање тренера, посебно недостатак школованих
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тренера за рад са млађим категоријама. Повезано са тим, уочава се проблем
надзора и контроле броја укључених тренера без добијених лиценци за рад.
Под стручним усавршавањем, у смислу закона о Спорту, подразумева се
стицање знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану
едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима,
семинарима и курсевима. Високошколске установе су једине које могу
школовати кадрове за одређена подручја из спорта и издавати законом
предвиђене дипломе за завршени одређени степен образовања.
Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са
високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад
спортским стручњацима у складу са овим законом, правилима тог савеза и
правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију
издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.
Подаци добијени кроз консултацију у оквиру Радне групе указују да у
општини Темерин треба посветити више пажње селекцији и развоју
професионалних спортиста, те да је потребно побољшати комуникацију између
више различитих нивоа (клубови, савез, локална самоуправа).
Да бисмо дошли до врхунског спортисте или спортског тима неопходна су
системска решења и континуиран и принципијелан рад на програмима и
активностима која ћемо себи претпоставити за основна средства путем којих
ћемо омогућити развој врхунских спортиста у општини Темерин.
Однос према млађим узрасним категоријама, кад је у питању локална
самоуправа, јесте један од приоритета у стратешком опредељењу Општине
Темерин, јер је улагање у младе спортисте од вишеструке важности за сваку
локалну самоуправу.
Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на
одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама.
Подршка треба да покрива подручја као што су: препознавање талента и
саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз
спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену
научних метода; едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ
клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских
екипа.
8.2. ШКОЛСКИ И ПРЕДШКОЛСКИ СПОРТ
Зашто Програм развоја школског спорта у општини Темерин?
Физичко васпитање и школски спорт имају богату традицију у Темерину.
Важећа законска регулатива идентификује спорт као делатност од
посебног интереса за Републику Србију. Спорт обухвата све облике физичке
активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ
изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања,
стварање друштвених односа или пости зање резултата на такмичењима свих
нивоа.
Бављење физичким васпитањем и спортом представља фундаментално
људско право за све, као и суштински елеменат целоживотног образовања у
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целокупном образовном систему 4. У члану 4. Закона о спорту истиче се да
свако има право да се бави спортом. „Бављење спортом мора бити хумано,
слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно,
независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно
свим грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство”.
Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта
физичког здравља, већ и када је реч о психосоцијалном развоју, јачању
самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и сарадничких вештина,
усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење
спортом представља важно средство превенције ризичних понашања младих,
попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, и малолетничке деликвенције.
Ангажовање у спорту може кориговати факторе којидоприносе
деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитивних узора,
недостатак самодисциплине и досада.
На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно
допринети промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести,
развоју образовања деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена,
може подстаћи инклузију и благостање особа са инвалидитетом, и бити важан
фактор у превенцији конфликата и изградњи мира.
Резолуција Европског парламента о развоју и спорту (Resolution on
Development and Sport) из 2005. године такође наглашава значајне образовне и
социјалне функције спорта и његов значај не само за физички развој појединаца,
већ и када је реч о промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер
такмичење, сарадња, толеранција и солидарност.
Подстицање школског спорта може представљати ефективну стратегију
промоције и подстицања бављења спортом деце и омладине уопштини Темерин,
са свимочекиваним користима по појединце, локалнезаједнице и Покрајину у
целини. Такође, може допринети омасовљењу спорта и стварањушироке базе за
развој врхунског спорта.
Програм развоја школског спорта доноси се за период од три године
(2016 – 2018),а у оквиру њега усваја се и Акциони план реализације Програма
развоја школског спорта у општини Темерин.
У контексту Стратегије и пратећих докумената, под школским спортом се
подразумевају свеваннаставне, слободно изабране физичке/спортске активности
ученика за чију понуду и квалитетсу одговорне школе. Неке од мера
предложених Стратегијом односе се на унапређење школског физичког
васпитања, с обзиром да оно представља основу за развој школског спорта и да
их повезују заједнички циљеви: допринос целовитом складном развоју и
формирању активног животног стила ученика.
Школски спорт представља,пре свега, проширење и допуну обавезног
кури-кулума (наставног плана и програма, али и свихискустава учења у школи)
физичког васпитања ушколи, али и средство чвршћег повезивања школе и
локалне заједнице, укључујући испортске клубове и савезе.
Физичко васпитање и школски спорт: посебни и повезани
Истраживања показују да је бављење школским спортом позитивно
повезано са укупним нивоом физичке активности деце и младих и другим
позитивним здравственим понашањима.
Бављење школским спортом може утицати на здраво понашање
младих на три начина:
1) обезбеђује значајну количину физичке активности;
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2) одвраћа младе од понашања неповољних по здравље и
3) редукује излагање младих неадекватном окружењу које може подстицати
ризична понашања.
Млади који се баве спортом мање су склони здравствено ризичном
понашању, имају бољу физичку кондицију, боље навике у исхрани и здравији
нутритивни статус, у поређењу са онима који нису укључени у спорт. Школски
спорт и физичко васпитање доприносе образовном по-стигнућу школе:
побољшавају концентрацију, памћење, понашање и школски успех ученика.
Бављење школским спортом позитивно утиче на успех у школи, упис
на
факултет,
завршавање
средње
школе,
образовне
аспирације,
самопоштовање и радну етику младих.
Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски
спорт и школско физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и
сложеним везама, међусобно се допуњују, делећи заједничке циљеве: допринос
здрављу и складном развоју личности. Физичко васпитање омогућава ученицима
да стекну базичне кретне вештине и неопходна знања, формирају позитивне
ставове према физичкој активности и спорту, припремајућиих за активан начин
живота.
Бављење школским спортом омогућава деци и младима да кроз
такмичења различитих нивоа унапреде своје моторичке компетенције, социјалне
вештине и самопоштовање, а може представљати и прелаз ка бављењу спортом
у спортским клубовима, оријентисаним ка постизању врхунских спортских
резултата. По много чему, школски спорт има одлике спорта за све (ученике).
Притом се релације спорта за све са врхунским спортом често тумаче теоријом
дупле пирамиде: масовност и велики обухват спорта за све дају основу
заврхунске појединце, и обрнуто, врхунски спортисти представљају узоре
(моделе) и инспирацију за појединце који се укључују у спорт.
Што је шира основа пирамиде, тј. што се више људи бави спортом,
веће су шансе да појединци достигну врх у такмичарском бављењу спортом.
Основа пирамиде односи се на стицање основних кретних вештина,
бављење разноврсним спортским активностима, усвајање основних знања и
позитивних ставова према физичкој активности и спорту, и одговара школском
физичком
васпитању.
На следећи ниво, ниво учествовања, прелази један бројпојединаца,
посебно заинтересован за одре-ђене спортове и учествовање у такмичењима на
основном такмичарском нивоу.
Физичко васпитање је обавезан наставни предмет током целог
основног и средњег образовања и једини предмет у школском програму
који систематски и стручно третира физичку активност.
Јединице локалних самоуправа представљају један од
најзначајнијих и незаобилазних ресурса у уређењу функционисања и
реализације свих стратешких циљева и начела система спорта у Републици
Србији,
укључујући
и
систем
школског
спорта.
Јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе
услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из свог буџета, начин
јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним
програмима
и
реализацији
одобрених
програма.
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Као што је већ истакнуто, приоритетни програми којима ће се бавити
локалне стратегије развоја спорта и који ближе одређују потребе грађана су:
подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све (посебно бављење
спортом деце, младих, жена и особа са инвалидитетом); изградња, одржавање и
опремање спортских објеката, посебно јавних терена и школских спортских
објеката; предшколски и школски спорт, рад школских спортских секција и
друштава, општинска, градска и међуопштинска спортска школска такмичења.
Израда локалне стратегија спорта подразумева:
1.
Примену одредаба Закона о спорту;
2.
Примену свих стратешких начела Националне стратегије развоја спорта
(спортска инфраструктура, врхунски и такмичарски спорт, школски спорт, спорт
за све и спорт лица са посебним потребама);
3.
Уважавање специфичности локалне самоуправе (израда анализе спорта
налокалном нивоу, укључујући анализу спортских организација, стручних и
инфраструктурних ресурса, географског положаја и др; одређивање и
дефинисање приоритета у развоју спорта на локалном нивоу; одређивање
носилаца спорта на локалним нивоу);
4.
Израда и примена Правилника о категорисању спортских организација,
као и Правилника о финансирању спортских организација са територије локалне
самоуправе;
5.
Јачање и стратешко позиционирање спортских капацитета на локалном
нивоу (формирање спортског савеза општине/града, израда база података
спортских организација, спортских стручњака, спортских манифестација и
програма; обезбеђивање транспарентности у раду као и доступности
информацијама значајним за унапређење и функционисање спорта на локалном
нивоу);
6.
Институционално повезивање свих нивоа власти и невладиних
организација у цију унапређења спорта.
Значај јединица локалне самоуправе у раз-воју школског спорта
препознаје и Национална стратегија за младе из 2008. године. Бављење младих
спортом, наиме, представља важан специфичан циљ ове стратегије, укључујући
обезбеђивање услова за бављење спортским активностима у локалној заједници
(школски спорт, спорт за све), подршку учешћу младих у спортским и
рекреативним активностима у свим узрастима и на свим нивоима, и
институционализацију и развијање школског спорта.
МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА
Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол,
способности и друге разлике, омогући учествовање и уживање у развојно
прикладним спортскимактивностима у безбедном окружењу, и тако допринесе
физичком и менталном здрављу, развоју и образовном постигнућу ученика,
подстакне бављење спортом у школи и зајед-ници, и допринесе формирању
активног жи-вотног стила.
Кључне вредности и принципи на којима почива ова стратегија односе се на:
•
једнакост и исте шансе свих ученика када је реч о праву на бављење
квалитетним фи-зичким васпитањем и школским спортом;
•
важност редовног бављења физичком активношћу/спортом за физичко и
ментално здравље и развој деце и младих, као и њихово школско постигнуће;
•
важност омасовљавања спорта и јачања веза између школског спорта и
других видова спорта;
•
важност школског спорта за повезивање школе, родитеља и локалне
заједнице, са циљем унапређења образовно-васпитне ефективности школе.
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Визија. Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља,
образовној ефективности и развоју инклузивног друштва, као и омасовљењу и
развоју спорта у општини Темерин.
Физичко васпитање – изабрани спорт
Физичко васпитање – изабрани спорт је обавезан изборни предмет, који
се реализује од 5. до 8. разреда основне школе. Замишљено је да се ученици, на
нивоу одељења, опредељују за један од најмање четири понуђена спорта (два
колективна и два индивидуална).
Спорт за који се већина ученика определи, јесте спорт који ће се
реализовати у склопу обавезног изборног предмета. На пример, школа понуди
ученицима рукомет, кошарку, гимнастику и стони тенис; ако се већина ученика у
одељењу определи за кошарку, ученици похађају предмет Физичко васпитање –
кошарка. Физичко васпитање као обавезан изборни предмет има изразито
спортско усмерење; према важећим правилницима, нагласак је на
задовољавању интересовања ученика и њихових потреба за стицањем знања у
одабраном спорту, развијању способности за бављење спортом истварању
трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима. Код планирања
физичког васпитања као обавезног наставног предмета, мора се имати у виду за
који спорт су се ученици определили у склопу физичког васпитања као обавезног
изборног предмета, што знатно усложњава процес планирања. Часови ова два
предмета су у распореду, посебно се воде у школском дневнику, а ученици се
оцењују нумеричким оценама, посебно за обапредмета.
Слободне активности.
Законска регулатива предвиђа да се у свим школама реализује
најмање 1 час спортских активности недељно, у склопу рада школских спортских
секција.
Спортске секције намењене су ученицима који испољавају посебне
склоности и интересовања за спорт, наводи се у постојећим правилницима, а
води их школски наставник физичког васпитања према посебно сачињеном
програму рада. Требало би да наставник приликом израде програма рада
секције, узме у обзир карактеристике ученика, материјално-техничке услове
рада, као и програм школских спортских такмичења ученика Србије. По правилу,
сваки наставник физичког васпитања у школи опредељује се да води једну
секцију.
Школска и друга такмичења. Постојећа законска регулатива
обавезује школе да организују и спроводе спортска такмичења као интегрални
део процеса физичког васпитања, према плану стручног већа (сачињавају га сви
наставници физичког васпитања). Обавезна су унутаршколска (међуодељенска и
међуразредна) такмичења у гимнастици (у зимском периоду), атлетици
(пролећни период) и у најмање једној спортској игри (током године). Стручно
веће сачињава план и програм унутаршколских и спортских такмичења ученика,
који чини саставни део годишњег плана рада школе. Школска такмичења би
требало спроводити током целе школске године, а према важећим прописима,
школа је обавезна да обезбеди материјалне, организационе и друге услове
какоби школска такмичења била доступна свим ученицима. Замишљено је да се
најуспешнији ученици укључе у програм такмичења Савеза за школски спорт
Србије.
Савез за школски спорт Србије окупља општинске и окружне савезе,
односно, одборе за школски спорт. Систем такмичења организован је по узору
на олимпијске игре у четворогодишњим циклу-сима. Предвиђено је пет ступњева
такмичења, почев од школског (међуодељенског) такмичења, преко општинског,
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међуопштинског (окружног), међуокружног (регионалног), до републичког
такмичења. Сваке четврте године, одржавају се олимпијске спортске игре
ученика Републике Србије. Такмичења се организују за ученике и ученице
основних и средњих школа у 11 спортова (пливање, стрељаштво, стони тенис,
гимнастика, одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, атлетика,тенис, џудо и
карате, мале олимпијске игре, пролећни крос РТС).
Здравствена заштита учесника школских спортских такмичења
Ученици не могу бити укључени у ваннаставне спортске
активности и спортска такмичења ако није претходно утврђена њихова
здравствена способност за бављење школским спортом. У спортском такмичењу
може учествоватиспортиста коме је у периоду од шест месеци пре одржавања
спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање
спортских
активности.
Здравствену способност спортисте утврђује надлежна здравствена
установа, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта, који је дужан да
о томе обавести надлежну здравствену установу.
Здравствена заштита у току спортских активности. У току такмичења на
спортском терену је неопходно присуство особља обученог за указивање прве
помоћи (наставници физичког васпитања, лица са завршеним курсом прве
помоћи).
За време међушколских такмичења је потребно обезбедити дежурство
одговарајућег превозног средства за транспорт повређених до здравствене
установе (путнички аутомобил). Приликом организовања већихтакмичења (преко
100 учесника) потребно је присуство дежурног лекара, док је за окружна
такмичења неопходно и санитетско возило са медицинском екипом (лекар и
медицински техничар).
Здравствену заштиту ученика спортиста у пракси прате бројни проблеми:
•
Мрежа Домова здравља у којима постоји специјалиста спортске медицине
није довољно разграната и технички опремљена;
•
Питање финансирања спортских прегледа ученика-спортиста није
системски решено, што може довести до кршења/занемаривања права сваког
детета да се бави спортом и такмичи. Релативно високу цену спортског прегледа
најчешће плаћају родитељи ученика.
•
На нивоу неких округа, финансирање свих спортских прегледа преузимају
спортски савези, што је добра пракса, али се најчешће односи само на ученике
који су се пласирали на Окружна такмичења, док се учесници општинских
такмичења такмиче без прегледа.
Такмичења ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са
релевантним партнерима организује такмичења за ученике специјалних школа,
углавном на републичком нивоу. У сарадњи са Удружењем за спорт
хендикепираних ученика Србије, за лако ментално ометене у развоју, организује
се регионално и републичко такмичење у фудбалу, шаху, стоном тенису,
кошарци и атлетици.
Министарство и Заједница директора и наставника школа за специјалну
едукацију и рехабилитацију Републике Србије организују републичко такмичење
у стоном тенису из колица, седећој одбојци, пливању ученика са вишеструким
сметњама, кошарци из колица, спортском јаха-њу инвалида, бадмингтону и
спортском
плесу
из
колица.
Такође, у сарадњи са Националним спортским савезом слепих и
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слабовидих, организује се републичко такмичењу у глобалу и пливању.
Наставници – носиоци физичког васпитања и школског спорта
У темеринским основним школама тренутно ради 11 наставника
физичког васпитања и сви имају високу стручну спрему,односно сви имају
завршен Факултет физичког васпитања.
Материјални услови за реализацију наставе физичког васпитања
Материјално-техничка основа нашег школства, генерално
гледано, није задовољавајућа.
Недостатак наставних средстава представља важну препреку за
пуну реализацију наставног плана и програма, посебно када је реч о наставним
јединицама из вежби на справама. Недовољна без-бедност старих и дотрајалих
справа у многим школама је разлог за изостављање ових садржаја на нивоу
годишњих наставних планова.
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
1. Побољшање материјално-техничких ресурса за развој школског спорта
2. Подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем и
оснаживањем целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном
средином,промовише физичку активност и благостање у својој
школској заједници
3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта
4. Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне самоуправе
5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције
и поштовања различитости, на спортским теренима и поред њих
6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта
Извори финансирања Програма
Реализација Програма финансираће се из јавних средстава,
као и обезбеђивањем додатних средстава од спонзора, донатора итд.
У оквиру јавних средстава превасходно би се вршила
прерасподела средстава у буџету јединице локалне самоуправе која се
односе на финансирање спорта, у смислу већих издвајања за школски
спорт.
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8.3. РЕКРЕАТИВНИ И РАДНИЧКИ СПОРТ И СПОРТ ЗА СВЕ
Спорт припада свима без обзира на узраст, пол, расу, психофизичке
могућности. Право на бављење спортом је универзално право свих којима
кретање, вежбање, игра или такмичење у слободном времену представљају
задовољство.
Рекреативним активностима у Србији бави се недопустиво мали број
грађана. Болести савременог доба ( срчана, респираторна обољења,
деформитети кичме, болести зависности итд.) су у великој мери присутни у
нашим животима, тако да један од начина превентиве представља континуирана
рекреативна
активност.
Ако изузмемо појединце који се професионално баве спортом, на радном
месту спорт се јавља првенствено као рекреативна компонента самих услова
рада.
Главно срисуство спорта у животу радних људи ипак је условљено
нјеговим присуством у социјалним просторима изван радног места, у
ситуацијама у којима појединац има слободу избора и у којима сам уобличава
околности под којима ће задовољити своје потребе.
Општина Темерин поседује огроман потенцијал за подстицај бављења
рекреативним спортом, односно спортом за све али основни проблем
представља недовољна искоришћеност постојећих капацитета у оквиру
спортских објеката и игралишта на отвореном. Циљ програма развоја
рекреативног спорта и спорта за све има за задатак да унапреди постојеће и да
понуди нове садржаје свим грађанима.
Циљеви програма развоја рекреативног спорта и спорта за све
-

Унапређење постојећих игралишта, трим стаза новим садржајима и
справама као и изградња нових дечијих игралишта и вежбалишта на
отвореном

-

Покретање веб сајта у сврху боље информисаности грађана о спортским
као и о рекреативним активностима

-

Подизање свести грађана о важности бављењем физичким активностима
кроз организовање едукација на тему спорта

-

Изградња пешачко-бициклистичке стазе од Темерина до природног
резервата “Јегричка” у Темерину

Извори финансирања Програма
Реализација Стратегије финансираће се из јавних средстава,
као и обезбеђивањем додатних средстава од спонзора, донатора итд.
У оквиру јавних средстава превасходно би се вршила прерасподела
средстава у буџету јединице локалне самоуправе која се односе на
финансирање спорта, у смислу већих издвајања за спорт за све и
раднички спорт.
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8.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА КАО ДЕО ПРОГРАМА
РАЗВОЈА
СПОРТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2016-2018.
8.4.1. ЗНАЧАЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА РАЗВОЈ
СПОРТА
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Спортска инфраструктура представља значајан елемент стратешких
начела националне стратегије развоја спорта,и као таква је неодвојиви део
сваког Програма развоја спорта на нивоу локалних самоуправа, у овом случају
општине Темерин.
Могућност развоја спорта је директно повезана са нивоом квалитета
спортске инфраструктуре коју имамо у нашој опоштини. Намеру развоја
спорта,паралелно мора да прати и развој спортске инфраструктуре.Спортска
инфраструктура представља базу за бављене спортом и његовим развојем.Тамо
где нема спортске инфраструктуре,нема ни спорта.Да би удовољила свим
захтевима својих коирисника,спортска инфраструктура треба да буде
разноврсна,функционална и адекватног квалитета.Када кажемо разноврсна,
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сматрамо да спортска инфраструктура треба да пружи својим корисницима
могућност бављења са што већим бројем спортова.Ово подразумева потребу и
обавезу константног и планског одржавања и реконструкције постојеће спортске
инфраструктуре, као и изградњу нове.
8.4.2. АНАЛИЗА САДАШЊЕГ СТАЊА СПОРТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Ова анализа је део Програма развоја спорта општине Темерин 20162018 и као таква има велики значај за његову израду.
Циљ ове анализе је да свеобухватно и реално прикаже садашње стање
спортске инфраструктуре у општини Темерин,те да се кроз наведени Програм
дефинишу све активности, чијим ће се реализацијама дати допринос развоју
квалитета и функционалности спортске инфраструктуре ,а самим тим и развоју
спорта у целини.
Спортску инфраструктуру у општини Темерин ,чине затворени и
отворени спортски објекти.
У табели која следи, приказаћемо који то спортски објекти чине спортску
инфраструктуру општине Темерин,која им је намена,који је њихов садржај,какво
је њихово стање и њихова функционалност и ко су њихови корисници.

Отворени спортски објекти
Ред Назив спортског

Садржај спортског објекта,

бр.

објекта

стање и његова функционалност

1

СПОРТСКИ
ЦЕНТАР

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА
ПРАТЕЋИМ

„ЛИВАДИЦЕ“

ОБЈЕКТИМА

Бачки Јарак

а)Травнати фудбалски терен у добром
и функционалном стању.

Намена
спортског
објекта,

Корисници
спортског објекта

фудбал

ФК Младост
Бачки Јарак

б(Свлачионице и клубске просторије у
добром и функционалном стању,
в)Трибине уз јужну стграну
фудбалског терена изграђене од
металне конструкције капацитета
600 места,започета градња трибина уз
северну страну фудбалског терена.

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ СА
ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
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а)Терен за мале спортове величине 40
пуа 20 м, подлога од биту-шљунка у
лошем стању,
б)Свлачионције у лошем и
нефункционалном стању,
в)Трибине уз западну страну терена
изграђене од металне конструкције
капацитета 400 места,

г)Рефлекторска расвета подигнута на
два стуба
у функционалном стању, стубови нису
одржавани.

УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
а)Клубски ресторан у лошем и
нефункционалном стању,
б)Поред трибине за мале спортове
започета је градња ресторана са
смештајним капацитетом, у лошем је и
нефункционалном стању.
2

ФУДБАЛСИ ТЕРЕН ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН (помоћни)
(Иза Новосадске
улице

фудбал

а)Травнати фудбалски терен у
скромном стању нема свлачионица ни
трибина.

ФК Младост
Бачки Јарак

на запад)
3

мали
ТЕРЕН ЗА „МИНИ ПИЧ“
а)Наменски терен за „миниу
пич“(врста малог фудбала)величине 40 фудбал
ОСНОВНА ШКОЛА пута 20 м,подлога од вештачке траве,уз
„СЛАВКО РОДИЋ“ ивицу терена ограда од металне
конструкције и дрвета,све у добром и
функционалном стању.
Бачки Јарак
ОТВОРЕНИ
ТЕРЕНИ

О.Ш.
„Славко Родић“
Бачки Јарак,
Релреативци

ТЕРЕН ЗА КОШАРКУ
б)Терен за кошарку,подлога
тартан.Терен у добром и
функционалном стању.
4

ТЕНИСКИ ТЕРЕН

ТЕНИСКИ ТЕРЕН

У УЛИЦИ

а) подлога од млевене цигле у добром
ифункционалном стању.

ИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА

кошарка

„

тенис

Рекреавивци
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Бачки Јарак

5

СТАДИОН

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА
ПРАТЕЋИМ

фудбал

Ф.К.“Слога“
Темерин

Ф.К.“СЛОГА“
ОБЈЕКТИМА
М.З.“Старо
Ђурђево“

а)Травнати фудбалски терен у добром
стању и функционалном стању.

Темерин
б)Свлачионице и клубске просторије у
лошем стању,
в)Трибине уз јужну страну фудбалског
терена, комбинована градња од метала
и бетона,капацитета 500 места.
д)Клубски бифе у функционалном
стању.
6

ОТВОРЕНИ
ТЕРЕНИ

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

Мали фудбал,

а)Терен за мале спортове величине 40
рукомет
ОСНОВНА ШКОЛА пуа 20 м, подлога од асфалт бетона.
„ПЕТАР КОЧИЋ“
кошарка
б)Терен за кошареку,подлога од гуме у
лошем стању.
М.З.“Старо
Ђурђево“
Темерин
7

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ
У УЛИЦИ
ЊЕГОШЕВОЈ
М.З.“Старо
ђурђево“

О.Ш.“Петар
Кочић“
Старо Ђурђево,
Рекреативци.

тенис

Рекреативци

Мали фудбал

О.Ш.Петар Кочић

а)два тениска терена,подлога од
млевене цигле у добром и
функционалном стању.
б.свлачионице у добром стању.

Темерин
8

ОТВОРЕНИ
ТЕРЕНИ
О.Ш.“ПЕТАР
КОЧИЋ“
Темерин

ТЕРЕН ЗА „МИНИ ПИЧ“
а)Наменски терен за „Мини Пич“/врста
малог фудбала,величине 40 пута 20
м,подлога од вештачке траве,уз ивицу
терена ограда од металне
конструкције и дрвета,све у добром и
функционалном стању.
б)Рефлекторска расвета подигнута на
два стуба, у функционалном
стању,стубови нису одржавани.

Темерин,
Рекреативци.
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О.Ш.Петар Кочић
Темерин,

ТЕРЕН ЗА КОШАРКУ
а)Терен за кошарку са подлогом од
асфалт-

Рекреативци
кошарка

бетона о добром и функционалном
стању.
9

10

ОТВОРЕНИ БАЗЕН а)Олимпијски базен величине 50 пута
25 м, у добром и функционалном
Ј.К.П. „ТЕМЕРИН“ стању
Темерин

пливање

ОТВОРЕНИ ТЕРЕН ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

Мали

С.Ш.“ЛУКИЈАН

а)Терн за мале спортове,подлога од
асфалт-

11

грађани.

фудбал,
рукомет,

МУШИЦКИ“

Пливачки клуб,

Темерин

бетона у добром и функционалном
стању.

СТАРИ ПАРК

СТАРИ ПАРК

Трчање,

ТЕМЕРИН

а)Трим стаза са осам станица,подлога
од

општи телесне

јаџент

С.Ш.Лукијан
Мушицки
Темерин,
Јаџент Клуб
Темерин,
Рекреативци.
Спортски
клубови,
Рекреативци.

развој.
дрвене струготине,у добром и
функционалном стању.
12

ОТВОРЕНИ
ТЕРЕНИ
О.Ш.“КОКАИ
ИМРЕ“
Темерин

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

Мали

а)Терен за мале спортове величине 40
пута 20 м, подлога од асфалт-бетона у
добром и функционалном стању.

фудбал,
Рекреативци.
рукомет.

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ
/ТЕЛЕП/
а)Терен за мале спортове величине 40
пута 20 м,
подлога од асфалт бетона у добром и
функционалном стању.

О.Ш.Кокаи Имре
Темерин,

Мали

О.Ш.Кокаи Имре
Темерин-Телеп,

фудбал,

Рекреативци.

рукомет,
кошарка.

13

СТАДИОН Ф.К.
ТСК

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА
ПРАТЕЋИМ

Темерин

ОБЈЕКТИМА

Фудбал

Ф.К. ТСК
Темерин,

а)Травнати фудбалски терен у добром
и функционалном стању,
б)Свлачионице и клубске просторије у
скромном и функционалном стању,
в)трибине уз јужну страну фудбалског
терена,од бетона,капацитета 600 места,

У.Г.“Бундес
лига“
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Ф.К. ТСК
Темерин,
Рекреативци.

ђ)Клубски бифе у функционалном
стању.
ПОМОЋНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН
а)Травнати фудбалски терен,у
скромном и функционалном стању.
14

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ
СПОРТОВЕ
БЛОК 22.
Темерин

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

Мали

а)Терен за мале спортове величине 40
пута 20 м. подлога од асфалт бетона у
функционалном стању,
б)Жичана ограда висине 4 м око целог
терена,

фудбал,

Рекреативци.

кошарка.

в)Рефлекторска расвета скромног
нивоа.

15

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ
СПОРТОВЕ
ЦЕНТАР
Темерин

16

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ
СПОРТОВЕ
БЛОК 5.
Темерин

17

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

Мали

а)Терен за мале спортове величине 30
пута 15 м, подлога од асфалт бетона у
добром стању.

фудбал,

ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

Мали

а)Травнати терен за мале спортове у
скромном и функционалном стању.

фудбал

кошарка.

Тенис
ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ
У АЛМАШКОЈ
УЛИЦИ
а)Два тениска терена,подлога од
млевене цигле у функционалном стању
Темерин
б)Свлачионице у добром и
функционалном стрању

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА
ПРАТЕЋИМ

18

ОБЈЕКТИМА
а)Травнати фудбалски терен у
солидном и функционалном стању,
СТАДИОН
Ф.К.СИРИГ

б)Свлачионице и клубске просторије у
скромном и функционалном стању,

Рекреативци.

Фудбал

Рекреативци

Рекреативци

Ф.К. Сириг
Сириг.
Рекреативци.
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в)Трибине уз јужну страну фудбалског
терена изграђене комбиновано од
металне конструкције и
бетона,капацитета 500 места.
г)Клубски ресторан у функционалном
стању.
ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ
а)Терен за мале спортове величине 40
пута 20 м, подлога од асфалт бетона у
солидном и функционалном стању

19

ОТВОРЕНИ
ТЕРЕНИ
О.Ш.“ДАНИЛО
ЗЕЛЕНОВИЋ“
Сириг
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ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ
а)Терен за мале спортове,подлога од
асфалтбетона,у добром и
функционалном стању.

мали
фудбал,

Ф.К. Сириг
Сириг,

кошарка.
Рекреативци.
Мали
О.Ш.“Данило
фудбал,рукомет,
Зеленовић“Сириг,
кошарка
Рекреативци.

б)Терен за одбојку на песку.

20

ОТВОРЕНИ ТЕРЕН ТЕРЕН
У УЛИЦИ

а)Терен величине 20 пута 15 м,подлога
од

одбојка на
песеку

Рекреативци

Баскет,

Рекреативци

одбојка.

НОВОСАДСКОЈ
(ИЗА ОБЈЕКТА
М.З.)
21

асфалз бетона,у скромном и
функционалном стању.

ОТВОРЕНИ ТЕРЕН ТЕРЕН ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ
У УЛИЦИ

а)Терен за мале спортовевеличине 40
пута 20 м,

Рекреативци

рукомет,
кошарка.

ФРУШКОГОРСКОЈ
Сириг

Мали фудбал,

подлога од асфалт бетона у добром и
функционалном стању.
б)Жичана ограда висина 4 м.
в)Рефлекторска расвета у
функционалном стању.

22

ОТВОРЕН ТЕРЕН
У УЛИЦИ
ГАВРИЛА

ТЕРЕН ЗА БОЋАЊЕ СА
ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТОМ
а)Терен за боћање ,у скромном и
функционалном стању,

ПРИНЦИПА-Сириг
б)Објекат у намени свлачионица и
клубских просторија,у
нефункционалном стању.

боћање

Боћарски клуб
„Сириг“ Сириг.
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Затворени спортски објекти

1 СПОРТСКА ХАЛА СПОРТСКА ХАЛА
Бачки Јарак

а)Терен за мале спортове,под од паркета у
добром и функционалном стању,

Рукомет,
мали фудбал,
кошарка,

б) Две свлачионице у добром и
функционалном стању,
в)Трибине бетонске са ПВЦ
седиштима,недовршене, немају употребну
дозволу,

одбојка
гимнастика.

О.Ш.“Славко
Родић“
Бачки Јарак,
Р.К.“Младост
ТСК“
Бачки Јарак,
К.К.“Младост“
Бачки Јарак

г)Свлачионице у фази изградње,

О.К.“Грбић“
Бачки Јарак,

д)Мала сала за борилачке спортове,у фази
изградње,

Ф.К.Младост
Бачки Јарак.

ђ)Сала за активности других друштвених
организација,у фази изградње,
е)Теретана у фази изградње,
ж)Локали у фази изградње.

2 БАЛОН САЛА
„ONE TEAM“
У НОВОСАДСКОЈ
УЛИЦИ
Бачки Јарак

ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ
а)Терен за мали фудбал,подлога од
вештачке траве,

Мали

Рекреативци

фудбал
б)Две свлачионице у добром и
функционалном стању.
ФИСКУЛТРНА САЛА

Мини

а)Фискултурна сала, величине 24 пута 12 м,
под од тарафлекса,у добром и функциона
лном стању,

рукомет,

О.Ш.“ПЕТАР
КОЧИЋ“
МЗ“Старо
Ђурђево“

б)Две свлачионице,у добром и функкциона
лном стању,

одбојка,

ОРК Младост
ТСК-Темерин,

в)Трибине од бетона,у добром и
функционалном стању,капацитета 100
места.

гимнастика,

О.К.Грбић

Темерин

борилач.

Бачки Јарак,

3 ФИСКУЛТУРНА
САЛА

О.Ш.“Петар
Кочић-Старо
Ђурђево,

кошарка,

спортови
О.Ш.Петар
Кочић
Темерин,

4 СПОРТСКА ХАЛА СПОРТСКА ХАЛА
Ј.К.П. „ТЕМЕРИН“ ВЕЛИКА САЛА
Темерин

а)Терен за мале спортове величине 44 пута

Рукомет,

С.Ш.Лукијан
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25 м, под од паркета у добром и
функционалном стању,

Мушицкикошарка,одбојка, Темерин,

б)Осам свлачионица,у добром и
функционалном стању,

јаџент,

борилач.
в)Трибине од бетона са дрвеним седиштима
у функционалном стању,капацитета 800
спортови
места.
гимнастика,
мали фудбал,
стони тенис.

СПОРТСКА ХАЛА -АНЕКС „А“
а)Фискултурна сала величине 20 пута10
м,под од паркета у добром и
функционалном стању.

Стони
тенис,
кошарка,

Ж.Р.К.ТемеринТемерин,
О.Р.К. Младост
ТСК-Темерин
Р.К.Младост
ТСК
Бачки Јарак,
О.К.Грбић
Бачки Јарак,

Јаџент клуб
Темерин,
Џудо клуб ТСК
Темерин,
Каратзе клуб
ТСК Темерин,

одбојка,
јаџент,
кик-бокс,
гимнастика.

Аикидо клуб
Темерин,
Футсал клуб
Темерин,
СТК Темерин
Темерин,
Рекреативци

С.Ш.Лукијан
МушицкиТемерин,
СПОРТСКА ХАЛА-АНЕКС „Б“

С.Т.К.Темерин
Темерин,

а)Фискултурна сала величине 20 пута 10
м,под

Јаџент клуб
Темерин,

од паркета у добром и функционалном

К.Б.К.Спарта
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Темерин,
Џудо-карате,
Рекреативци.
аикидо,
стреличарство,
гимнастика.

О.Ш.Петар
Кочић
Темерин,
Џудо клуб ТСК
Темерин,
Карате клуб
ТСК-Темерин,
Аикидо клубТемерин,
Стреличарски
клуб“Кастел“
Темерин,
Рекреативци.

СПОРТСКА ХАЛА-КУГЛАНА
а)Аутоматска двостазна куглана у
скромном и функционалном стању.

Куглашки куб
куглање

ТСК-Темерин,
Р.С.И.,

СПОРТСКА ХАЛА-ШАХ САЛА
а)Шах сала величине 6 пута 4 м,са
столовима и столицама.

Рекреативци.
Шах

Ках клуб
СПОРТСКА ХАЛА-СПОРТ КАФЕ
а)Угоститељски објекат у функционалном
стању капацитета 44 места.

5 ФИСКУЛТУРНА
САЛА
О.Ш.“КОКАИ
ИМРЕ“
Темерин

Темерин
угостите-

спортисти,

љство

гости.

ФИСКУЛТУРНА САЛА

Кошарка,

О.Ш.Кокаи
Имре Темерин,

а)Фискултурна сала величине 24 пута 12
м,под од паркета,у добром и
функционалном стању.

одбојка,
карате,
гимнастика.

О.К.Грбић
Бачки Јарак,
Карате клуб
БушидоТемерин,
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О.Ш.Кокаи
Имре

ФИСКУЛТУРНА САЛА
а) Фискултурна сала величине 15 пута 7
м,под
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КошаркаТелеп-Темерин,
баскет,

од паркетра у скромном и функционалном
џудо.

Џудо клуб ТСК
Темерин

а)Фискултурна сала величине 24 пута 12 м,

Одбојка,

О.Ш.Данило

под гума,у скромном и функционалном
стању.

гимнастика,

ЗееленовићСириг,

Темерин
стању.
7 ФИСКУЛТУРНА
САЛА
О.Ш.“ДАНИЛО
ЗЕЛЕНОВИЋ“
Сириг

ФИСКУЛТУРНА САЛА

џудо.
Кошарка,
јаџент.

Џудо клубСириг,
Јаџент клубСириг,
О.К. СиригСириг.

9. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
9.1. Спровођење
Примена Програма развоја спорта у општини Темерин дефинисана је
како Националним Акционим планом, који је саставни део Стратегије
тако је дефинисана и Акционим планом Програма развоја Општине
Темерин.
Тим плановима јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере
и
активности за њихову реализацију, носиоци задужења за њихову
реализацију, временски оквири и процена да ли су за њихову
реализацију потребна материјална средства.
9.2. Праћење
Праћење примене Програма ће се спроводити у редовним
временским интервалима, у складу са Пословником Владе и
годишње
– у складу са елементима Националног Акционог плана.
Министарство омладине и спорта је, ради успостављања
јединственог и формалног система извештавања, утврдило
процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са
добром
праксом Европске уније и у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом
за спорт и омадину, кровним организацијама, Олимпијским
комитетом
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Србије, Спортским савезом Србије, Параолимпијским комитетом
Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним буџетским
корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике
Србије
и Антидопинг агенцијом Републике Србије.
Општина Темерин ће поштовати дефинисане процедуре
Министарства омладине и спорта и испуњавајући те обавезе вршиће и
праћење свог Програма.
9.3.

Вредновање
Оцењивањем примене Програма утврђује се напредак у
спровођењу овог Програма и предлажу корективне мере и измене
током спровођења.
Оцењивање се спроводи редовно, једном годишње, коришћењем
различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду
као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља.

9.4.

Извештавање
На годишњем нивоу Општина Темерин израђује и објављује
извештаје и спровођењу Програма на својој интернет страници,
степену спровођења циљева и активности, проблемима и
изазовима.
На основу тога се врши ревизија приоритета и планираних
активнсоти у Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења
Програма који је саставни део Извештаја о раду Министарства који
се доставља Влади у складу са Пословником Владе.

10. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И АКЦИОНОГ ПЛАНА
Процењује се да за реализацију стратешких и програмских
циљева у наредном периоду финансијска средства ће бити планирана у
оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, јер ће се активности
реализовати у оквиру постојећих материјалних, финансијских и људских
ресурса.
Према могућностима, одређене активности и задаци ће се
финасирати из средстава донација и кроз јавно-приватно партнерство.

11. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за спровођење овог Програма је његов саставни део.

12. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
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Општина Темерин ће овај Програм развоја и Акциони план
објавити на својој интернет страни у ПДФ формату, а биће дистрибуирана
свим клубовима и организација и у штампаном формату.

Лице одговорно за израду и
праћење
Стратегије спорта у општини
Темерин

___________________________________
Маријан Менићанин, с.р.

АНЕКСИ:
1. Решење о именовању лица одоговорног за израду
2. Решење о именовању Радне групе
3. Катастар – правни статус спортских објеката
4. Списак и анализа стања спортских објеката и простора у општини
Темерин
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326.
На основу члана 27. став 10. Закона о jавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11,88/2013 и 105/2014) члана 15. став 3. Одлуке о
условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и располагања
стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине Темерин''
број 14/2013 и 3/15 ) и члана 35. став 1. тачкa 14a. Статута Општине Темерин Пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'' број 6/2014 и 14/14)
Скупштина општине Темерин, на својој XXXV седници дана 18.12.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својин општине Темерин
Јавном
комуналном
предузећу
''Tемерин
''
Темерин
и
то:
- парцела број 416/2 у површини од 32а 85м2 и парцела број 418/16
површине од 83а 79 м2, а које су уписанe у Лист Непокретности број 2735 к.о.
Бачки Јарак.

II
Право коришћења некретнине из претходне тачке се даје без накнаде.
III
Право коришћења на предметној некретнини се даје у циљу бушења
бунара и имплементације нове технологије за дезинфекцију воде на споменутим
катастарским парцелама, а у складу са прописаним условима, како би се
побољшао квалитет вршења услуге водоснабдевања у насељеном месту Бачки
Јарак.
IV
Непокретности из тачке I дају се на коришћење, без права уписа у јавним
књигама о непокретностима и правима на њима.

Број 17

Службени лист општине Темерин

18.12.2015.

Страна 173

V
На основу овог решења закључиће се Уговор о коришћу непокретности
између општине Темерин и Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин у
року од 30 дана од коначности решења.
Након закључења Уговора из става 1. ове тачке решења, извршиће се код
надлежне Службе за катастар непокретности – Темерин, Републичког геодетског
завода, упис постојања уговорног односа о давању на коришћење непокретности
у јавној својини.
VI
У случају да се у наведеном року неће закључити Уговор о коришћењу
непокретности, ово решење ће се ставити ван снаге.
VII
Уговор о коришћењу непокретности из тачке I овог решења закључиће се
по претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца општине Темерин.
VIII
Ово решење је коначно даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-35-5/2015- 01
Дана: 18.12.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РОБЕРТ КАРАН, с.р.

327.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон ) и
члана 35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ГАС''
ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм пословања ЈП ''Гас'' Темерин за
2016. годину, донет на 23. седници Надзорног одбора одржаној 27.11.2015.
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-6/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

328.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана
35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин за
2016. годину, донет на 25. седници Надзорног одбора одржаној 30.11.2015.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-7/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

18.12.2015.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

329.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана
35. тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм пословања ЈКП ''Темерин''
Темерин за 2016. годину, донет на 25. седници Надзорног одбора одржаној
30.11.2015. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-8/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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330.
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник РС'', бр. 88/211) и члана 35. тачка 23. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'',пречишћен текст бр. 6/2014 и
14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуну Ценовника услуга погребних услуга и
одржавања гробља и услуга ексхумације посмртних остатака ЈКП ''Темерин''
Темерин, донет на 25. седници Надзорног одбора одржаној 30.11.2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-9/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

331.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 35.
тачка 10. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'',
пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''
ТЕМЕРИН ЗА 2016.ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин за 2016.годину, донет на 34. седници
Надзорног одбора одржаној 10.12.2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-10/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

332.
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 XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА
2016.ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план за
2016.годину, усвојен на седници Управног одбора Агенције за развој општине
Темерин, одржаној 08.12.2015. године.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-11/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.

333.
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 XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016.годину ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом
за 2016.годину Туристичке организације општине Темерин који је усвојен на 4.
седници Управног одбора , одржаној 08.12.2015.години.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-12/2015-01
Дана: 18.12.2015.године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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334.
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10,57/11,119/12,45/13-др.закон,93/14 и
96/15) и члана 35. тачка 23. Статута општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', пречишћен текст бр. 6/2014 и 14/2014),
Скупштина општине Темерин на XXXV седници одржаној 18.12.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I
Разрешавају се дужности за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти:
1. др Мирко Видовић
2. др Габриела Борбаш Нађ
3. др Татјана Смиљанић
4. др Јасмина Ђорђевић
5. др Бранислав Кузмановски
6. др Здравка Буриновић
II
За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти одређују се доктори медицине Службе за
хитну медицинску помоћ и то:
1. др Мирко Видовић, спец.ургентне медицине
2. др Здравка Буриновић
2 др Татјана Смиљанић
4. др Јасмина Каурин
5. др Слободан Ратић
6. др Светлана Јокић
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-35-15/2015-01
Дана: 18.12.2015.г.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Каран, с.р.
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335.
На основу члана 65. став 1. тачка 19. Статута општине Темерин –
пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2014 и 14/2014) и
члана 30. Одлуке о буџету општине Темерин за 2016. годину (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 17/2015),
Председник општине Темерин дана 21.12.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета општине Темерин
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак
враћања неутрошених средстава која су у складу са одлуком којом се уређује
буџет Општине Темерин, до истека фискалне године пренета
корисницима
буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средства из члана 1. овог правилника, врше
корисници буџетских средстава Општине Темерин до истека фискалне године,
закључно са 31.12.2015. године, на рачун – Извршење буџета Општине Темерин,
број 840-118640-04.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на
Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава Општине Темерин одговорни су за
истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном
директном кориснику спецификацију враћених средстава из члана 1. овог
правилника на Обрасцу СВС – Спецификација враћених средстава, најкасније
до 10. јануара 2016. године.
Директни корисници буџетских средстава врше корекцију расхода и
издатака у систему извршења буџета најкасније до 20. јануара 2016. године.
Образац СВС- Спецификација враћених средстава одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
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Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2015-204-01
Дана: 21.12.2015. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив буџетског корисника
__________________________________________________________________
Седиште
__________________________________________________________________________________
ПИБ __________________ МБ___________________________
ЈББК_____________________________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео
средства:(*)__________________________
_____________________________________________________ ЈББК_______________________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује пун назив)
Раздео/глава _______________функција________________главни
програм___________________________

Спецификација враћених средстава:
Економска
класификација

Опис

Износ

1

2

3
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УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу,
односно четири шифре без
узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за
елиминацијом у
процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.

Број:

________________________
име и презиме одговорног лица

Место и датум:

(штампаним словима)
М.П.
________________________
Потпис

336.
На основу члана 16. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр.
128/2014),) начелник Општинске управе доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН

Члан 1.
Овим правилником се уређује поступак унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Темерин
( у даљем тексту:послодавац).

Члан 2.
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„Узбуњивање“ је , у складу са Законом о заштити узбуњивача, откривање информације о
кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које
поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради
спречавања штете великих размера.

„Узбуњивач“ је у складу са Законом о заштити узбуњивача, физичко лице које изврши
узбуњивање у вези са својим радним радним ангажовање, поступком запошљавања,
коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби,
пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву.

„Штетна радња“ је , у складу са Законом о заштити узбуњивача , свако чињење или нечињење у
вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач
угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у неповољан положај.

„Унутрашње узбуњивање“ је откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских
права, вршењу јавног овлашћења проптивно сврси због које је поверено, опасности по живот,
јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера (у
даљем тексту: информација) послодавцу.
Члан 3.
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације лицу овлашћеном за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем (у даљем тексту:
овлашћено лице).
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се овлашћеном лицу,
писмено или усмено.
Члан 4.
Информација садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног
овлашћења противно сврси због које поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност,
животну средину, као и податке ради спречавања штете великих размера.
Информација може да сaдржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу.
Послодавац је дужан да поступа и по анонимним обавештењима у вези са информацијом, у
оквиру својих овлашћења.
Члан 5.
Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити
непосредном предајом информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или
препорученом пошиљком, као и електронском поштом, у складу са законом, уколико постоје
техничке могућности.
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или на
којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може
да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим
узбуњивањем.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на
записник.
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Члан 6.
Уколико се достављање информације врши непосредно предајом писмена или усмено,
овлашћено лице саставља потврду о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,
и то приликом пријема писмена , односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.
Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши
обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, овлашћено лице издаје
потврду о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем.У том случају се као датум
пријем код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке
датум пријема пошиљке код послодавца, а ако је поднесак упућен електронском поштом, као
време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему
електронске поште, у складу са законом.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да сдржи следеће
податке:
кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем,
време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,
број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању,
податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитеу не буду откривени,
податке о послодавцу,
печат послодавца,
7. потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис
узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико то он жели.
Члан 7.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на
записник.
Записник садржи:
податке о послодавцу и лицу које саставља записник,
време и место састављања,
податке о присутним лицима,
опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, податке о
времену, месту и начину кршења прописа из области радних односа, безбедности и
здравља на раду, људских права запослених, опасностима по њихов живот,
здравље,општу безбедност, животну средину, указивање на могућност настанка штете
великих размера и друго,
5. примедбе узбуњивача на садржај записниак или његову изјаву да нема примедби на
записник,
6. потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем,
7. печат послодавца.
1.
2.
3.
4.
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Члан 8.
Овлашћено лице је дужан да штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу
којих се може открити идентит узбуњивача., осим ако се узбуњивач не сагласи са откривањем
тих податаак, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Заштита података о личности узбуњивача врши се у складу са Законом.
Члан 9.
Овлашћено лице за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем дужно је да
пре давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим узбуњивањем:




обавести узбуњивача о његовим правима прописаним Законом, а нарочито да не мора
откривати свој идентитет, односно да не мора потписати записник и потврду о пријему о
пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,
поучи узбуњивача да своје информације у вези са унутрашњим узбуњивањем даје под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу те да давање лажног исказа представља
кривично дело предвиђено одредбама Кривичног законика.
Члан 10.

Након достављања информације и издавања потврде о пријему информације овлашћено лице у
циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузима одговарајуће радње,
о којима обавештава послодавца, као и узбуњивача, уколико је то могуће на основу
расположивих података.
Ако се узимају изјаве од лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем, о томе се саставља записник, на чију садржину се може ставити приговор.
Члан 11.
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања, овлашћено лице које води поступак може
узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем.
Записник садржи:
-податке о послодавцу и лицу које саставља записник,
- време и место састављања,
- податке о присутним лицима,
- опис утврђеног чињеничног стања поводом информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,
- евентуалну примедбу присутног лица на садржај записника или да нема примедби на записник
и да се у потпупости слаже са њим,
- потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем информације
- печат послодавца.
Члан 12.
Послодавац је обавезан да на захтев узбуњивача истом пружи обавештења о току и радњама
предузетим у поступку, те да му омогући увид у списе предмета и да присуствује радњама у
поступку.
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка у року од 15 дана по његовом
окончању.
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Члан 13.
По окончању поступка овлашћено лице саставља извештај који, поред општих података о
информацији и радњи које су након тога предузете у циљу провере информације као и која су
лица обавештена о радњама предузетим у циљу провере информације, садржи и следеће податке:
-

-

да ли је утврђена неправилност у вези са примљеном информацијом;
предлог мера за отклањање утврђених неправилности, у оквиру овлашћења послодавца.

Предлог мера ради отклањања утврђених неправилности и последица штетне радње насталих у
вези са унутрашњим узбуњивањем обавезно садржи:
1. податке о послодавцу,
2. време и место састављања,
3. навођење и опис неправилности, штетних радњи и последица ових радњи у вези са
унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем,
4. конкретне мере које се предлажу ради отклањања наведених неправилности и последица
штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем као
и рокове за њихово извршење,
5. образложење предложених мера,
6. име овлашћеног лица,
7. печат послодавца.
Извештај из става 1. овог члана овлашћено лице је обавезно да достави послодавцу на
разматрање без одлагања.
Члан 14.
Потписани извештај из члана 12., послодавац без одлагања , а најкасније у року од 15 дана од
дана пријема информације доставља узбуњивачу, на који узбуњивач може да се изјасни у року
од 30 дана.
Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са
унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става
1. овог члана.
Члан 15.
Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне радње, као
и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне
радње.
Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези
са узбуњивањем.
Члан 16.
Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску
заштиту.
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Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном
суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од
дана када је штетна радња предузета.
Члан 17.
Након ступања на снагу Правилник објавити на огласној табли послодавца и званичној интернет
страници општине Темерин.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Темерин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 035-92/2015
Дана 15.12.2015.године
Темерин

Начелник
Марија Зец Пајфер с.р.

337.
На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката
(“Службени гласник РС” број 96/2015) Начелник Општинске управе Темерин, на
предлог грађевинске инспекције доноси

ПРОГРАМ
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Члан 1.

Овим Програмом се утврђују зоне, односно целине пописа
незаконито изграђених објеката за које није поднет захтев за легализацију у
складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката
на територији општине Темерин, а који су видљиви на сателитском снимку
територије Републике Србије из 2015.године.
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Члан 2.
Попис објеката из члана 1. овог Програма вршиће грађевинска
инспекција Општинске управе Темерин и Комисија за попис незаконито
изграђених објеката, укључујући и пописиваче.
Комисију из става 1. овог члана образоваће начелник Општинске
управе Општине Темерин, посебним решењем.
Члан 3.
На територији Општине Темерин утврђују се четири зоне пописа
незаконито изграђених објеката и то:
ПРВА ЗОНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТЕМЕРИН обухвата све улице у Првој
Месној заједници Темерин, а према списку улица (укупно 47 улица).
ДРУГА ЗОНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СТАРО ЂУРЂЕВО обухвата све улице у
Месној заједници Старо Ђурђево, а према списку улица (укупно 22 улице)
ТРЕЋА ЗОНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАЧКИ ЈАРАК обухвата све улице у
Месној заједници Бачки Јарак, а према списку улица (укупно 30 улица)
ЧЕТВРТА ЗОНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СИРИГ ОБУХВАТА СВЕ УЛИЦЕ у
Месној заједници Сириг, а према списку улица (укупно 29 улица).
Члан 4.
Попис незаконито изграђених објеката вршиће се у следећим
временским интервалима:
I ЗОНА до 01.06.2016.године
II ЗОНА од 02.06.2016.-01.08.2016.године
III ЗОНА од 02.08.2016.-01.10.2016.године
IV ЗОНА од 02.10.2016.-27.11.2016.године
Члан 5.
Грађевинска инспекција ће доносити појединачна решења о рушењу
објеката, за све незаконито изграђене објекте који су на попису, у року од 7 дана
од дана пописа објеката у појединачним улицама или зонама.
Грађевинска инспекција ће решење о рушењу објеката из става 1.
овог члана доставити Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине, у року од 3 дана од дана доношења.
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Члан 6.
Начелник Oпштинске управе ће посебним решењем образовати
Комисију за попис и именовати пописиваче.
Сваки пописивач ће имати посебно овлашћење за попис незаконито
изграђених објеката, идентификационе картице са фотографијом са уписаним
бројем решења, којим су именовани за пописиваче.
Обавезује се свака Месна заједница да на свом подручју пружи
подршку грађанима у смислу евидентирања података о незаконито
изграђеним објекаима , које ће проследити грађевинској инспекцији Општине
Темерин.
Члан 7.
Материјално техничка средства као и простор за рад комисије за
попис и пописивача незаконито изграђених објеката обезбедиће Општинска
управа општине Темерин.
Члан 8.
Овај Програм објавити у ''Службеном листу општине Темерин'' и на
званичној интернет презентацији општине Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:035-96/2015
ДАНА: 28.12.2015.
ТЕМЕРИН

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
МАРИЈА ЗЕЦ ПАЈФЕР, с.р.
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***
Издавач: Скупштина општине Темерин
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