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Поштовани грађани општине Темерин, 

 У годинама које су пред нама предстоје нам значајне инвестиционе активности на 

реализацији бројних пројеката у различитим областима живота у нашој општини. Наиме, 

ради се о различитим пројектима из области привреде, комуналне инфраструктуре, заштите 

животне средине, образовања, културе, здравства, спорта и рекреације и слично. 

 Због своје важности, сложености и обухвата, због изузетног значаја за живот грађана, 

као и због велике новчане вредности, ове пројекте сматрамо капиталним, те им је стога 

потребно посветити и посебну пажњу и ми то овим документом управо  чинимо. 

 Средства нашег локаног буџета која нам стоје на располагању за ове намене су, 

наравно, ограничена и недовољна за реализацију истих. Поред поменутих извора за 

реализацију ових пројеката, потенцијално  су нам доступна и средства са других нивоа 

власти (Покрајина и Република) као и средства доступна из разних европских фондова и 

средства из фондова за прекограничну сарадњу. Наша је обавеза да благовремено 

припремимо ваљану пројектно-техничку документацију за ове пројекте и да аплицирамо 

код поменутих финансијских центара када нам то буде доступно. 

 Између осталог, сврха израде овог документа је и да се створе услови да се јавна 

средства локалног буџета која уплаћују грађани и други субјекти у привредном животу, 

плаћањем пореза и других обавеза, користе рационално и у складу са потребама наших 

суграђана. То је и био један од основних разлога због кога смо приступили изради овог 

важног планског документа који, заједно са „Стртешким планом развоја општине Темерин 

2016-2020“, као комплементаран документ, опредељује циљеве и домете локалне 

самоуправе наше општине. 

 У сврху сачињавања овог документа прибављени су сви важни пројекти из свих 

одељења општинске управе, из јавних предузећа и установа, из месних заједница и од 

осталих корисника буџета, потом их је анализирала и по посебној методологији 

класификовала и рангирала посебна Радна група а у форму овог документа уобличила 

Агенција за развој општине Темерин. 

 Сматрам потребним да се свим појединцима и колективима који су на посредан или 

непосредан начин допринели стварању овог документа на посебан начин захвалим. 

 

      Жига Ђуро, председник општине Темерин 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

Општина: Темерин 

Назив документа: План капиталних инвестиција 

Контакти 

Адреса: Новосадска 326, Темерин 

Телефон: 021/843-888; 843-691 

Факс: 021/842-792  

Е-маил: predsednik@temerin.rs 

Председник општине Ђура Жига 

Радни тимови за припрему Плана капиталних инвестиција  
општине Темерин 

Координатор Тима: Никола Ембер 

Чланови тима за селекцију 
пројеката: 

Милорад Лемић 
Здравка Дмичић Јовичић 
Лепа Родић 
Дејан Брадаш 
Станислав Томишић 
Мирослав Тепић 
Мира Родић 
Имре Нађ 

Чланови тима за финансијску 
анализу: 

Милка Јурић 
Снежана Ласица 
Јожеф Брежњак 
Стана Матавуљ 
Дејан Ајдуковић 

Чланови тима за израду Нацрта 
плана капиталних инвестиција: 

Станислав Томишић 
Мирослав Тепић 
Радмила Симеуновић 
Стана Матавуљ 
Дејан Ајдуковић 

Датум израде: Децембар, 2016. године 

Мониторинг и евалуацију 
документа врши: 

Одељење за пољопривреду и 
инвестиције општине Темерин 

 

 

 

 



 
 

  

САДРЖАЈ 

1. Увод  

2. Профил општине Темерин  

2.1. Основни географски подаци  

2.2. Основни демографски подаци 

2.3. Услови за инвестирање 

2.3.1. Урбанистички развој и инфраструктура 

3. Процедура израде и усвајања ПКИ-а 

3.1. Активности у процесу израде ПКИ-а 

3.2. Календар активности  

3.3. Модел за рангирање и селекцију капиталних инвестиционих пројеката 

3.3.1. Приказ критеријума и подкритеријума за оцену пројеката 

3.3.2. Приказ пројектног обрасца 

3.3.3. Приказ попуњеног пројектног обрасца 

3.3.4. Анализа пристиглих пројектних образаца 

4. Финансије општине Темерин 

4.1. Извршење расхода и издатака 2013-2015. године 

4.2. Остварење прихода и примања 2013-2015. године 

4.3. Пројекција расхода и издатака 2016-2020. године 

4.4. Пројекција прихода и примања 2016-2020. године 

4.5. Процена укупних потенцијалних средстава за финансирање ПКИ 

5. Листа капиталних пројеката 

5.1. Укупна листа пројеката 

5.2. Листа пројеката по областима 

6. Праћење и вредновање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

1. УВОД 

Општинско веће општине Темерин иницирало је израду Плана капиталних инвестиција у 

циљу утврђивања приоритета у овој области, унапређења ефективности и ефикасности 

рада локалне администрације и подизања квалитета живљења у нашој општини, а у односу 

на планиране исходе дефинисане Стратегијом развоја општине Темерин за период 2016-

2020. године.  

Овај документ је предлог Плана капиталних инвестиција (у даљем тексту ПКИ или План), 

припремљен од стране Агенције за развој општине Темерин и тимова оформљених за 

израду Плана капиталних инвестиција као и представника органа Управе, буџетских 

корисника, јавих предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота. Предлог 

плана ће бити усвојен од стране Општинског већа и Скупштине општине Темерин. 

План капиталних инвестиција је вишегодишњи план финансирања спровођења капиталних 

инвестиционих пројеката, наведених по годинама реализације, са планираним годишњим 

расходима и изворима финансирања. Као динамички документ, он се сваке године 

анализира и продужава за по једну годину, у току редовног буџетског процеса. 

Преиспитивање обухвата анализу извршења важећег ПКИ, преиспитивање приоритета 

инвестирања и могућности финансирања из буџетских и осталих извора финансирања. 

Преиспитивање приоритета инвестирања омогућује прилагођавање спровођења 

стратешких циљева развоја општине њеним фискалним и финансијским могућностима, 

које се могу мењати из године у годину.  

 

Основне функције Плана капиталних инвестиција су следеће: 

 Инструмент одлучивања власти. У току израде ПКИ локални органи власти врше 

избор капиталних инвестиција пројеката који ће бити финансирани и утврђују 

динамику њиховог спровођења међу укупним потребама за инвестирањем. 

 Веза са дугорочним плановима развоја јединица локалне самоуправе. Предлагање и 

избор пројеката за укључивање у ПКИ мора бити у складу са плановима развоја 

локалне самоуправе, као што су: генерални план, стратешки план развоја, план 

уређивања и коришћења земљишта, итд.  

 Инструмент за управљање финансијама. Избор пројеката за укључивање у ПКИ 

врши се уз поштовање расположивих буџетских и осталих извора финансирања. 

Том приликом се морају узети у обзир укупни расходи у току реализације и 

коришћења пројекта, као и приходи пројекта.  

 Документ за комуникацију са јавношћу. ПКИ се користи за комуникацију са 

грађанима и привредом у току израде, односно избора пројеката, и приликом 

извештавања о његовој реализацији. 



 
 

  

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у 

локланом буџету. Једна од најважнијих функција плана је обезбеђење усаглашености 

стратегије развоја општине Темерин, са реалним финансијским могућностима. План 

капиталних инвестиција је повезан са урбанистичким плановима. Принцип израде плана је 

равнотежа између текућег одржавања и побољшања постојеће инфраструктуре и нових 

инвестиција. Истовремено он је динамичан, флексибилан и отворен документ за све 

предлоге, пројекте и активности, које могу допринети одрживом развоју локалне 

самоуправе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

2. ПРОФИЛ 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 са 
општином Жабаљ, на југу са општином Нови Сад, док се западно од ње налази општина 
Врбас. Општину чине три насеља: Темерин, Сириг и Бачки Јарак. Општина заузима 
површину од 170 км2 (0,8% територије Војводине). Густина насељености износи 166,5. 

 

 

  Слика 1: Просторни план општине Темерин  

 

2.1. Основни географски подаци 

 

Целокупна површина општине Темерин се налази на југоисточном делу Јужнобачке лесне 
терасе. Просечна висина терена се креће од 81 до 83 м а.в, док висину 84-86 метара 
достижу хумови у северно и југоисточном делу општине (Ристановић, Јокић, 2006,15). На 
неким потезима измерена је апсолутна висина и од 78 метара (Топографска карта, 1981.). 
Од геоморфолошких елемената уочљиви су речне долине, предолице, хумови и лучна 
удубљења. Настали су процеђивањем атмосферске воде кроз лес или су предиспониране 
облицима прелесног  рељефа. 

Територију општине Темерин пресецају четири друмске саобраћајнице: међународни пут 
Е-75, саобраћајница М-22, Регионални пут Р-120, Регионални пут П-104. Железничка пруга 
се налази у југоисточном делу општине и њоме се одвија теретни саобраћај између Новог 
Сада и Сенте, преко Жабља и Бечеја. 



 
 

  

Клима општине Темерин има степско-континенталне одлике. Лета су топла, зиме хладне, 
а прелазна годишња доба су изразита. Температурне амплитуде су велике. Просечна 
температура ваздуха у 2012. години према метеоролошкој станици Римски Шанчеви 

износила је 12.6°С2. Просечна годишња количина воденог талога износи 580,3 мм. 
 

2.2. Основни демографски подаци 

 
Према резултатима пописа становништва који су се спроводили од 1948. године, број 
становника у општини Темерин се константно повећавао, па је тако 1948. године у 
општини  било 15.257 становника, а према Попису из 2011. године 28.287 становника. 
Такође, уколико се анализирају резултати последња два пописа (2002-2011), уочава се да 
су од свих локалних самоуправа на нивоу АП Војводине, једино Нови Сад и Темерин 
остварили међупописни раст броја становника, који на нивоу општине Темерин износи 
12 лица (са 28.275 на 28.287 становника, респективно). Према полној структури 
симболично доминира женска популација (50,8%), при чему стопа феминитета износи 
103,1. 

На нивоу насеља, од укупног броја становника према последњем Попису из 2011. године, 
69,5% становника живи у Темерину (19.661), затим 20,1% (5.687) у Бачком Јарку и 10,4% 
(2.939) у Сиригу. 

На основу анализе старосне структуре становништва општине Темерин, може се 
констатовати да омладина чини 21,3% укупног становништва, млађа средовечна 
популација 28,1%, старији средовечни 29,1%, а старо становништво чини 21,6%, на основу 
чега се закључује да у популацији доминирају старији средовечни (20-59), што је 
повољан импулс јер управо они чине највећи део радног контигента становништва. 

 

Графикон 1: Старосна пирамида општине Темерин, % старосних група у односу на укупан број 
становника, 2011. година 

 
Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 

2011. 



 
 

  

 

На нивоу општине Темерин, према националној припадности живи 19 различитих нација, 
од којих су најзаступљенији Срби (67,6%) и Мађари (26,4%). У погледу насеља, на нивоу 
Темерина живи 98,1% укупног броја Мађара који живе на нивоу општине, на нивоу 
Сирига 1,4%, а на нивоу Бачког Јарка 0,5%. Од осталих нација, на основу анкете из Пописа, 
најзаступљенији су Хрвати (0,6%), Југословени (0,4%), Роми (0,3%) и Словаци (0,2%). 
Сходно наведеном, на основу анализе резултата Пописа, најзаступљенији језици на 
нивоу општине Темерин су српски, којим говори 70,9% становништва и мађарски, којим 
говори 26,5% становништва. 

Анализом образовне структуре, утврђује се да више од половине становништва 
старијег од 15 година на нивоу општине Темерин има стечено средњошколско 
образовање (58,4%), док је 20,5% становништва са стеченим основним образовањем. 
Када је у питању више и високо образовање, исто је стекло 4,2% и 6,2% становништва, 
респективно. Становништво које има завршену средњу школу и које је најзаступљеније 
на нивоу општине Темерин, има стечену средњу стручну школу у трајању краћем од 
четири године (47,9%), а затим средњу стручну у трајању од четири године (44,4%), док 
гимназију заврши 6,8% становника старијих од 15 година. Анализом образовне структуре 
насеља, уочава се да је на нивоу Бачког Јарка чак 39,4% (206) укупног броја лица без 
школске спреме на нивоу општине Темерин (523). 

Графикон 2: Образовна структура становништва старијег од 15 година на нивоу општине 
Темерин, 2011. Година 

 

 

Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 

2011. 

 

Са аспекта активности, 43,4% становништва је активно, док је 56,6% лица неактивно. 
Оваква ситуација, према којој је више неактивних лица од активних неповољна је, 
посебно са аспекта проналажења начина за укључивање неактивних лица у тржиште 
рада. Неактивна лица у највећем проценту чине пензионери (36,1%), затим деца млађа од 



 
 

  

15 година (27,3%) и лица која обављају само кућне послове у свом домаћинству, односно 
домаћице (14,7%). 

Са аспекта занимања, на нивоу општине Темерин, најзаступљенији су занатлије и сродна 
занимања (23,3%), затим услужна трговачка занимања (18,7%) и Инжењери, стручни 
сарадници и техничари (14,9%). Ова три занимања чине преко 55% од укупног броја 
занимања на нивоу општине. Такође, занимање занатлије је најзаступљеније и на нивоу 
појединачних насеља. 



 
 

  

Графикон 3: Занимања на нивоу општине Темерин, 2011. година 
 

 

Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 

2011. 

 

2.3. Услови за инвестирање 

Општина Темерин улаже посебне напоре да на свом подручју створи повољан амбијент за 

привлачење инвестиција и подстицање економског развоја. У том смислу Општина је 

ставила акценат на развој комуналне инфраструктуре и формулисање посебних 

подстицајних мера економског развоја. 

 

Слика 2: Општина Темерин 



 
 

  

2.3.1. Урбанистички развој и инфраструктура 

Путна инфраструктура – Општина Темерин се налази на самом југу Бачке, на 20-так 

километара од Новог Сада, на 80 километара од Београда, и 100 километара од Европске 

Уније. Општинску територију пресецају 4 друмске саобраћајнице: међународни пут Е-75, 

саобраћајница М-22, регионални пут Р-102, регионални пут П-104. Сва насељена места у 

општини Темерин су повезана путном мрежом са централним месним заједницама. 

Мрежа друмских саобраћајница у општини је 152,4 км, а чине је путеви магистралног, 

регионалног и локалног значаја. 

Систем водоснабдевања – У општини Темерин је у периоду од 1971. године до 1973. године 

изграђен водовод. Укупан број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу је 9.184 

што је скоро 100% од укупног броја домаћинстава. Осим тога, на водоводну мрежу 

прикључено је и 375 правних лица. На територији општине постоји 5 изворишта воде са 

више бунара на сваком изворишту. 

Канализациони систем са постројењем за пречишћавање отпадних вода - Изградња 

канализационе мреже у општини Темерин је започета 1994. године у насељу Темерин, а 

прикључење корисника на канализациону мрежу је почело тек 2010. године јер је 

пречистач за отпадне воде те године стављен у функцију. Тренутно је изведен и стављен у 

функцију главни колектор дужине 1.477 м, који повезује јужни и северни колектор са 

постројењем за пречишћавање отпадних вода. Привремени пречистач отпадних вода је у 

функцији од 2010. године. Укупан капацитет пречистача износи 2.400 ЕС (еквивалентних 

становника), а његова искоришћеност је око 78%. Број прикључака у односу на дужину 

изграђене канализационе мреже је изузетно низак. Док се не изгради нови пречистач 

отпадних вода, због високе искоришћености капацитета привременог пречистача, овај 

број се не може знатно повећати. 

ПТТ инфраструктура -  Сва насељена места су покривена телефонском мрежом. У свим 

месним центрима постоји јединица градске поште, а сва насељена места преко 

поштанских радника користе услуге јавног предузећа Пошта. 

Олакшице за инвеститоре – Општина Темерин има урађена планска документа која 

унапређују амбијент за инвестирање и подстицање локалног економског развоја. 

У циљу привлачења инвестиција на свом подручју, Општина Темерин је припремила више 

атрактивних локација које стоје на располагању потенцијалним инвеститорима. Међу 

овим локацијама, као посебно атрактивне могу се издвојити следеће: 

 



 
 

  

 

 

Слика 3: Радне зоне у општини Темерин (преузето из  Стратегије развоја општине Темерин 2016-2020.) 

 

 

 

 

 



 
 

  

3. ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА  ПКИ-а 

Током припреме Плана капиталних инвестиција општине Темерин усвојен је низ пратећих 

документа којима је заокружен правно-институционални оквир за одвијање ове 

активности. Саставни део овог оквира чини Правилник за припрему ПКИ, Календар 

активности припреме ПКИ у Општини, дефинисани кључни актери процеса, 

стандардизовани пројекти образац за презентовање капиталних пројеката, и критеријуми 

(са подкритеријумиа) за оцену и рангирање ових пројеката. 

 

Активности у процесу израде ПКИ-а 

 

 

 

 

 

Успостављање 
организационе 

структуре

Дефинисање 
смерница за 
израду ПКИ-а

Избор 
пројектног 

обрасца

Избор 
критеријума за 

оцену пројеката

Оцењивање и 
рангирање 

прјеката

Оцена 
финансијског 
капацитета 

општине



 
 

  

 

3.1. Правилник о изради Плана капиталних инвестиција општине Темерин 

 

Процедура припреме ПКИ дефинисана је Правилником о изради Плана 

капиталних инвестиција општине Темерин. Одређен је координатор, формирана 

су три тима за израду ПКИ (тим за селекцију пројеката, тим за финансијску 

анализу и тим за израду нацрта плана капиталних инвестиција) и дефинисане 

њихове активности.  

Под капиталним инвестицијама подразумевају се: 

- Изградња нове инфраструктуре и објеката која је финансијски и економски 

оправдана и набавка земљишта неопходна за ту изградњу, 

- Санација, замена или реконструкција постојеће инфраструктуре, објеката и 

имовине над којом локална самоуправа има право својине или коришћења, 

- Одржавање објеката школа, вртића и других објеката јавне намене, 

- Набавка опреме и посебних возила за вршење јавних функција у 

надлежности локалне самоуправе. 

Све инвестиције у општини које припадају наведеним категоријама, а прелазе 

вредност од 40000€ и имају економски век трајања дужи од једне године биће 

обухваћени Планом капиталних инвестиција. 

Потенцијални извори финансирања капиталних инвестиција су локални буџет, 

сопствени приходи буџетских корисника и локалних јавних предузећа и 

установа, средства виших нивоа власти, донације међународних организација и 

институција, комерцијални кредити, наменски повољни кредити и ЈПП.  



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 

 



 
 

  

3.2. Календар активности припреме плана капиталних инвестиција у општини 

Темерин 

 

 

 

РОКОВИ КОРАК АКТИВНОСТ 
 

август 2016. 1 Усвајање Одлуке о приступању израде ПКИ, правилника за 
израду ПКИ, именовање координатора и чланова радних 
група за израду ПКИ 

02. 
септембар 

2016. 

2 Сачињен нацрт докумената за израду ПКИ 

09. 
септембар 

2016. 

3 Усвајање критеријума и подкритеријума за вредновање 
пројеката, пројектног обрасца и упутства за попуну 
пројектног обрасца 

10-23. 
септембар 

2016. 

4 Достављање предлога капиталних пројеката 

5 Радни тим припрема анализу стања финансија у Општини 

26-14. 
октобар 2016. 

6 Преглед и допуна предлога капиталних пројеката 

17-28. 
октобар 2016. 

7 Оцена и рангирање капиталних пројеката 

1-11. 
новембар 

2016. 

8 Израда нацрта ПКИ и плана финансирања пројеката на 
основу предходне финансијске анализе 

14-28. 
новембар 

2016. 

9 Представљање нацрта ПКИ руководству Општине 

10 Јавни увид ПКИ 

децембар 
2016. 

11 Општинско веће усваја ПКИ 

12 Одељење за буџет финансије и трeзор пројекте 
предвиђене за реализацију у периоду 2017-2019. године 
уврштава у буџет 

13 Усвајање Одлуке о буџету општине Темерин за 2017. годину 

14 Састанак буџетских корисника и припрема за 
имплементацију годишњих активности реализације ПКИ 

Следећа 
фискална 

година 

15 Реализација пројеката и ажурирање ПКИ 



 
 

  

3.3. Модел за рангирање и селекцију капиталних инвестиционих пројеката 

Тим за израду Нацрта ПКИ-а саставио је модел за оцењивање и рангирање пројеката, који 

је потом применио на сакупљену листу капиталних пројеката. Основне карактеристике 

модела јесу, да се састоји од шест главних критеријума чија важност је исказана 

одговарајућим пондерима. Такође, унутар сваког од главних критеријума дефинисан је 

одређени број подкритеријума који прецизније одређује суштину главног критеријума, а 

којима су могли бити додељени бодови и предвиђеном распону. Збир бодова 

подкритеријума, за сваки главни критеријум множи се са пондером који је предвиђен за 

њега.  

Шеста група критеријума се односи на ризике пројекта, па се бодови додељени у тој групи 

множе са негативним пондером. Бодови према свим критеријума (претходно помножени 

одговарајућим пондером) се сабирају и представљају коначан број бодова за дати 

пројекат. 

 

3.3.1. Приказ критеријума и подкритеријума за оцену пројеката 

Табела: Приказ критеријума и подкритеријума за бодовање и рангирање пројеката 

капиталних инвестиција  

рб Назив критеријума СКАЛА ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

МАКСИМАЛАН 
БРОЈ БОДОВА 

ПОНДЕР 

1. Статус пројекта 

1.1. Степен 
припремљености/започетости 

1-5 5 4 

1.2. Усклађеност са стратешким 
документима Општине 

0-1 1 

1.3. Повезаност са осталим 
пројектима који су прихваћени 
или се већ реализују 

0-2 2 

2. Финансијски утицај 

2.1. Утицај на повећање прихода 
буџета 

0-2 2 3 

2.2. Утицај на смањење расхода 
буџета 

0-2 2 

2.3. Утицај на повећање расхода 
буџета по завршетку капиталне 
инвестиције 

0-2 2 

2.4. Предвиђено финасирање 
пројекта из других извора 

0-2 2 

3. Утицај на економски развој 

3.1. Утицај на запошљавање  0-2 2 4 

3.2.  Утицај на инвестиције у 0-2 2 



 
 

  

привреди 

3.3. Утицај на инвестиције у 
пољопривреди/сточарству 

0-2 2 

3.4. Утицај на инвестиције у туризму 0-2 2 

4. Утицај на друштвени развој 

4.1. Доприноси повећања нивоа и 
квалитета постојећих услуга 
јавног сектора 

0-2 2 3 

4.2. Доприноси квалитету 
образовања и унапређењу 
културно – образовне 
инфраструктуре 

0-2 2 

4.3.  Доприноси унапређењу 
здравствено-социјалне заштите 

0-2 2 

4.4. Доприноси развоју спортско-
рекреативне инфраструктуре 

0-2 2 

5. Утицај на животну средину и просторно уређење 

5.1.  Унапређује заштиту животне 
средине 

0-2 2 2 

5.2. Омогућује ефективно и 
одрживо коришћење 
природних ресурса, енергетску 
ефикасност и употребу 
обновљивих извора енергије 

0-2 2 

5.3. Утиче на формирање здраве, 
очуване, просторно уређење и 
за живот привлачна средина са 
савременом инфраструктуром 

0-2 2 

6. Ризици 

6.1. Техничко-технолошки ризици 0-2 2 -1 

6.2. Сложеност прикупљања 
документационе основе 

0-2 2 

6.3. Финансијски ризици 0-2 2 

6.5. Правни и регулаторни ризици 0-2 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Табела: Критеријуми за доделу бодова подкритеријумима  

рб Назив критеријума 
и подкритеријума 

Оцена подкритеријума 

1. Статус пројекта 1 бод 2 бода 3 бода 4 бода 5 бодова 

1.1. Степен 
припремљености/з
апочетости 

Пројектн
а идеја и 
израђен 
Идејни 
пројекат 

Прибављен
и 
Локацијски 
услови 

Прибавље
на 
Грађевиск
а дозвола 

Прибављена 
Грађевинска 
дозвола, 
израђен 
Пројекат за 
извођење 
радова и 
прибављене 
сагласности 

Започети 
радови 

 0 бодова 1 бод 2 бода 

1.2. Усклађеност са 
стратешким 
документима  

Није усклађен Усклађен / 

1.3. Повезаност са 
осталим 
пројектима који су 
прихваћени или се 
већ реализују 

Није повезан са 
другим пројектима  

Повезан са другим 
пројектима 

Предуслов за 
реализацију 
других пројеката 

 

2. Финансијски утицај 0 бодова 1 бод 2 бода 

2.1. Утицај на 
повећање прихода 
буџета 

Без утицаја на 
буџетске приходе 

Мањи пораст 
буџетских прихода 

Значајан пораст 
буџетских 
прихода 

2.2. Утицај на смањење 
расхода буџета 

Пројекат неће 
смањити издатке 

Пројекат ће у мањој 
мери смањити 
издатке 

Пројекат ће 
знатно умањити 
издатке 

2.3. Утицај на 
повећање расхода 
буџета по 
завршетку 
капиталне 
инвестиције 

Пројекат неће 
увећати издатке 

Пројекат ће у мањој 
мери увећати 
издатке 

Пројекат ће 
знатно увећати 
издатке 

2.4. Предвиђено 
финасирање 
пројекта из других 
извора 

Није предвиђено У износу нижем од 
50% 

У износу 50% и 
више 

 

3. Утицај на 
економски развој 

0 бодова 1 бод 2 бода 

3.1. Утицај на Пројекат неће Након реализације Након 



 
 

  

запошљавање  резултирати новим 
запошљавањем  

пројекта број 
запослених до 10 

реализације 
пројекта број 
запослених већи 
од 10 

3.2.  Утицај на 
инвестиције у 
привреди 

Нема утицаја на 
инвестиције у 
привреди 

Утиче на повећање 
инвестиција у 
привреди у мањем 
износу 

Утиче на 
повећање 
инвестиција у 
привреди у 
значајном износу 

3.3. Утицај на 
инвестиције у 
пољопривреди/сто
чарству 

Нема утицаја на 
развој 
пољопривреде/сто
чарства 

Има мањи утицај на 
развој 
пољопривреде/сточа
рства 

Има значајан 
утицај на развој 
пољопривреде/ст
очарства 

3.4. Утицај на 
инвестиције у 
туризму 

Нема утицаја на 
развој туризма 

Има мањи утицај на 
развој туризма 

Има значајан 
утицај на развој 
туризма 

 

4. Утицај на 
друштвени развој 

0 бодова 1 бод 2 бода 

4.1. Доприноси 
повећања нивоа и 
квалитета 
постојећих услуга 
јавног сектора 

Нема утицаја на 
ниво и квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

Има одређени утицај 
на ниво и квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

Има значајан 
утицај на ниво и 
квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

4.2. Доприноси 
квалитету 
образовања и 
унапређењу 
културно – 
образовне 
инфраструктуре 

Нема утицаја на 
квалитет 
образовања и 
унапређења 
културно – 
образовне 
инфраструктуре 

Има утицај на 
квалитет 
образовања и 
унапређења 
културно – 
образовне 
инфраструктуре у 
мањој мери 

Има утицај на 
квалитет 
образовања и 
унапређења 
културно – 
образовне 
инфраструктуре у 
значајној мери 

4.3.  Доприноси 
унапређењу 
здравствено-
социјалне заштите 

Нема утицаја на 
унапређење 
здравствено-
социјалне заштите 

Има одређени утицај 
на унапређење 
здравствено-
социјалне заштите 

Има знатан утицај 
на унапређење 
здравствено-
социјалне заштите 

4.4. Доприноси развоју 
спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Нема утицаја у 
развоју спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Има одређени утицај  
у развоју спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Има значајан 
утицај у развоју 
спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

 

5. Утицај на животну 
средину и 

0 бодова 1 бод 2 бода 



 
 

  

просторно 
уређење 

5.1.  Унапређује 
заштиту животне 
средине 

Негативно утиче на 
животну средину 

Нема утицаја на 
животну средину 

Корисно за животну 
средину 

5.2. Омогућује 
ефективно и 
одрживо 
коришћење 
природних 
ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих 
извора енергије 

Не омогућује 
ефективно и 
одрживо 
коришћење 
природних 
ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих 
извора енергије 

Омогућује 
ефективно и 
одрживо 
коришћење 
природних 
ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих 
извора енергије у 
мањој мери 

Омогућује 
ефективно и 
одрживо 
коришћење 
природних ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих извора 
енергије у значајној 
мери 

5.3. Утиче на 
формирање 
здраве, очуване, 
просторно 
уређење и за 
живот привлачна 
средина са 
савременом 
инфраструктуром 

Не утиче на 
формирање 
здраве, очуване, 
просторно 
уређење и за 
живот привлачна 
средина са 
савременом 
инфраструктуром 

Утиче на 
формирање 
здраве, очуване, 
просторно 
уређење и за 
живот привлачна 
средина са 
савременом 
инфраструктуром 
у мањој мери 

Утиче на 
формирање здраве, 
очуване, просторно 
уређење и за живот 
привлачна средина 
са савременом 
инфраструктуром у 
значајној мери 

 

6. Ризици 0 бодова 1 бод 2 бода 

6.1. Техничко-
технолошки 
ризици 

Нема техничко-
технолошких 
ризика 

Постоји одрђени 
техничко-
технолошки ризик 

Постоји значајан 
техничко-
технолошки ризик 

6.2. Сложеност 
прикупљања 
документационе 
основе 

Низак степен 
сложености 
прикупљања 
документационе 
основе 

Процес прикупљања 
документационе 
основе је прилично 
сложен 

Процес 
прикупљања 
документационе 
основе је 
изузетно сложен 

6.3. Финансијски 
ризици 

Нема финансијског 
ризика 

Постоји одрђени 
финансијски ризик 

Постоји значајан 
финансијски ризик 

6.4. Правни и 
регулаторни 
ризици 

Не постоје правни 
и регулаторни 
ризици 

Постоји одређени 
правни и 
регулаторни 
ризици 

Постоје значајни 
правни и 
регулаторни ризици 

 



 
 

  

3.3.2. Приказ пројектног обрасца 

Пројектни образац представља форму за попуњавање која има за циљ да прикупи што 

више важних информација о инвестиционом пројекту, како би чланови тима за селекцију 

пројеката извршили што реалније оцењивање. За припрему ПКИ-а неопходно је да 

надлежне особе одреде начин предлагања и предмет нових инвестиционих пројеката. 

Истовремено, да би се могао упоредити значај предложених инвестиционих пројеката за 

општину, неопходан је јединствен и детаљан опис сваког пројекта. Овај пројектни образац 

је заједно са упутством за попуњавање послат општинској управи, свим месним 

заједницама, школама, установама културе, јавним предузећима и другим значајним 

актерима локалне самоуправе. 

     Табела: Пројектни образац  

НАЗИВ ПРОЈЕКТА  

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА  

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка 
новог средства или 
капитално одржавање, 
поправка или 
реконструкција 
постојећег средства и 
сл. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ЛИЦА 
ОДГОВОРНА ЗА 
ПРОЈЕКАТ 

Организација Лице 

Одговоран за 
планирање и 
предлагање пројекта 

  

Одговоран за 
имплементацију 
пројекта 

  

Одговоран за 
управљање пројектом 
након његове 
реализације 

  

ДИНАМИКА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирани почетак 
реализације 

Планирани крај 
реализације 

 
 

 
 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА 

Усклађеност пројекта са стратешким документима 

 



 
 

  

ОПИС ПРОЈЕКТА 

1.Које потребе ће 
пројекат 
задовољити/решити 
проблеме 

 

2.Како се те потребе 
тренутно задовољавају 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Степен 
припремљености/ 
започетости 

Пројектна идеја и 
израђен Идејни 
пројекат 

 

Прибављени 
Локацијски услови 

 

Прибављена 
Грађевиска дозвола 

 

Прибављена 
Грађевинска дозвола, 
израђен Пројекат за 
извођење радова и 
прибављене 
сагласности 

 

Започети радови  

2. Повезаност са 
осталим пројектима 
који су прихваћени или 
се већ реализују 
 

Није повезан са 
другим пројектима 

Повезан са другим 
пројектима  

- навести који 

Предуслов за 
реализацију 

других пројеката  
- навести који 

 
 

 
 

 
 

 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
(000 РСД) 

Очекивано   Реализовано 

  

СТРУКТУРА ТРОШКОВА 
(000 РСД) 

Реализован
о 

Очекивано 

По годинама 
До 2016 2017 2018 2019 2020 

После 
2020 

Планска документација       

Земљиште       

Изградња       

Опрема и опремање       

Остало (навести)       

Укупни трошкови       

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКТА 

Реализован
о 

Очекивано 

По годинама 
До 2016 2017 2018 2019 2020 

После 
2020 



 
 

  

Локални буџет       

Сопствена средства       

Виши ниво власти       

Донација       

Кредит       

Остало (навести)       

Укупно:       

ПРОЦЕЊЕНИ 
ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, 
ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И 
ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ 
(000 ДИН) 

Реализован
о 

Очекивано 

До 2016 2017 2018 2019 2020 
После 
2020 

      

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Повећање буџетских прихода ДА НЕ 

Смањење буџетских расхода ДА НЕ 

Повећање расхода буџета по завршетку капиталне 
инвестиције 

ДА НЕ 

Образложење: 
 

Економски - Утицај на подстицање локалног економског развоја 

Утицај на запошљавање Пројекат неће резултирати 
новим запошљавањем 

 

Након реализације пројекта 
број запослених до 10 

 

Након реализације пројекта 
број запослених већи од 10 

 

Утицај на инвестиције у привреди ДА НЕ 

Утицај на инвестиције у пољопривреди/сточарству ДА НЕ 

Утицај на инвестиције у туризму ДА НЕ 

Образложење: 
 

Утицај на друштвени развој 

Доприноси повећања нивоа и квалитета постојећих 
услуга јавног сектора 

ДА НЕ 

Допринос увођењу нових услуга јавног сектора ДА НЕ 

Доприноси квалитету образовања и унапређењу 
културно – образовне инфраструктуре 

ДА НЕ 

Доприноси унапређењу здравствено-социјалне заштите ДА НЕ 

Доприноси развоју спортско-рекреативне 
инфраструктуре 

ДА НЕ 

Образложење: 
 

Утицај на животну средину и просторно уређење 

Унапређује заштиту животне средине ДА НЕ 

Омогућује ефективно коришћење природних ресурса, ДА НЕ 



 
 

  

енергетску ефикасност и употребу обновљивих извора 
енергије 

Утиче на формирање здраве, очуване, просторно 
уређење и за живот привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

ДА НЕ 

Образложење: 
 

Оцена ризика 
Процените ризике 
користећи скалу од 1 
(најнижи) до 5 
(највиши) 

Техничко-технолошки ризици  

Сложеност прикупљања документационе 
основе 

 

Финансијски ризици  

Правни и регулаторни ризици  
 

Име и презиме особе која је попунила 

образац 

 

Контакт телефон  

Мејл адреса  



3.3.3. Приказ попуњеног пројектног обрасца 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Обнова/реконструкција фасада дворца „Каштел“ у Темерину 

ШИФРА ПРОЈЕКТА ДД-О-4 

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Образовање 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка 
новог средства или 
капитално одржавање, 
поправка или 
реконструкција 
постојећег средства и 
сл. 

Извођење радова на капиталном одржавању објекта – 
рекострукција фасаде.  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ЛИЦА 
ОДГОВОРНА ЗА 
ПРОЈЕКАТ 

Организација Лице 

Одговоран за 
планирање и 
предлагање пројекта 

СШ „Лукијан Мушицки“ директор, Миломир Радић 

Одговоран за 
имплементацију 
пројекта 

Општина Темерин председник, Ђуро Жига 

Одговоран за 
управљање пројектом 
након његове 
реализације 

СШ “Лукијан Мушицки“ директор, Миломир Радић 

ДИНАМИКА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирани почетак 
реализације 

Планирани крај 
реализације 

2012. 2017. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА 

Усклађеност пројекта са стратешким документима 

Стратегија развоја општине Темерин 2016-2020, Приоритетни 
циљ 3.4, Пројекат 3.4.1. 
Стратегија развоја културе општине Темерин 2015-2020, 
Стратешки циљ 1, мера 1.1., пројекат 1.1.4. 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

1.Које потребе ће 
пројекат 
задовољити/решити 
проблеме 

Заштита културног наслеђа и унапређење физичке и 
институционалне инфраструктуре у области непокретног 
наслеђа и образовања као основа за њихово интегрисање у 
целокупан развој општине. 
Објекат Дворца „Каштел“ је евидентирано непокретно културно 
добро од изузетног значаја и неопходно је извршити радове на 
реконструкцији фасаде објекта.    

2.Како се те потребе 
тренутно задовољавају 

Током експлоатације вршени су радови на адаптацији објекта, а 
извршени су радови на замени кровног покривача. 
Евидентирано је присуство капиларне влаге, лоше стање 
декоративне гипсане пластике, столарије и балкона на западној 
фасади. 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Степен Пројектна идеја и  



 

 
 

 

припремљености/ 
започетости 

израђен Идејни 
пројекат 

Прибављени 
Локацијски услови 

 

Прибављена 
Грађевиска дозвола 

 

Прибављена 
Грађевинска дозвола, 
израђен Пројекат за 
извођење радова и 
прибављене 
сагласности 

X 

Започети радови  

2. Повезаност са 
осталим пројектима 
који су прихваћени или 
се већ реализују 

Није повезан са 
другим пројектима 

Повезан са другим 
пројектима  

- навести који 

Предуслов за 
реализацију 

других пројеката  
- навести који 

 
Реконструкција 
Старог парка у 

Темерину 
 

 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
(000 РСД) 

Очекивано   Реализовано 

15.069 325 

СТРУКТУРА ТРОШКОВА 
(000 РСД) 

Реализован
о 

Очекивано 

По годинама 
До 2016 2017 2018 2019 2020 

После 
2020 

Планска документација 325      

Земљиште       

Изградња  14.744     

Опрема и опремање       

Остало (навести)       

Укупни трошкови 325 14.744     

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКТА 

Реализован
о 

Очекивано 

По годинама 
До 2016 2017 2018 2019 2020 

После 
2020 

Локални буџет 325      

Сопствена средства  1.881     

Виши ниво власти  12.863     

Донација       

Кредит       

Остало (навести)       

Укупно: 325 14.744     

ПРОЦЕЊЕНИ 
ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, 
ТРОШКОВИ 

Реализован
о 

Очекивано 

До 2016 2017 2018 2019 2020 
После 
2020 



 

 
 

 

ОДРЖАВАЊА И 
ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ 
(000 ДИН) 

      

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Повећање буџетских прихода ДА НЕ 

Смањење буџетских расхода ДА НЕ 

Повећање расхода буџета по завршетку капиталне 
инвестиције 

ДА НЕ 

Образложење: Реализацијом капиталне инвестиције смањиће се трошкови грејања објекта 
и издвајања за текуће поправке објекта у наступајућем периоду. 
За сталне трошкове, у периоду 2014.г. - јануар/јун 2016.г, реализована су средства у износу 
16.692.837,00 РСД. За текуће поправке и одржавање у 2014.г. реализована су средства у 
износу 1.175.318,00 РСД, а у 2015.г. утрошено је 2.735.137,00 РСД. У ту намену, Буџетом за 
2016.г. планирана су средства у износу од 1.900.000,00 РСД. Током периода јануар-јун 
2016.г. утрошена су средства у износу 1.014.000,00 РСД. Реализацијом предвиђених радова 
знатно се умањују издвајања локалне самоуправе за наведене буџетске ставке. 

Економски - Утицај на подстицање локалног економског развоја 

Утицај на запошљавање Пројекат неће резултирати 
новим запошљавањем 

X 

Након реализације пројекта 
број запослених до 10 

 

Након реализације пројекта 
број запослених већи од 10 

 

Утицај на инвестиције у привреди ДА НЕ 

Утицај на инвестиције у пољопривреди/сточарству ДА НЕ 

Утицај на инвестиције у туризму ДА НЕ 

Образложење: СШ Лукијан Мушицки ради у објекту Дворца „Каштел“, који је регистровано 
културно добро од изузетног значаја. Реализацијом пројекта се утиче на очување 
непокретног културног наслеђа заједнице и просторно уређење централне зоне насеља, 
као предуслов развоју туристичких програма и садржаја. 

Утицај на друштвени развој 

Доприноси повећања нивоа и квалитета постојећих 
услуга јавног сектора 

ДА НЕ 

Доприноси квалитету образовања и унапређењу 
културно – образовне инфраструктуре 

ДА НЕ 

Доприноси унапређењу здравствено-социјалне заштите ДА НЕ 

Доприноси развоју спортско-рекреативне 
инфраструктуре 

ДА НЕ 

Образложење: Пројекат доприноси повећању нивоа и квалитета постојећих услуга 
средњошколског васпитања и образовања, као и побољшање квалитета живота деце и 
стварања оптималних услова за њихов правилан раст и развој кроз улагање у просторну 
инфраструктуру средње школе. 

Утицај на животну средину и просторно уређење 

Унапређује заштиту животне средине ДА НЕ 

Омогућује ефективно коришћење природних ресурса, 
енергетску ефикасност и употребу обновљивих извора 
енергије 

ДА НЕ 

Утиче на формирање здраве, очуване, просторно 
уређење и за живот привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

ДА НЕ 



 

 
 

 

Образложење: Реализацијом пројекта се утиче на очување непокретног културног наслеђа 
заједнице и просторно уређење централне зоне насеља. 

Оцена ризика 
Процените ризике 
користећи скалу од 1 
(најнижи) до 5 
(највиши) 

Техничко-технолошки ризици 1 

Сложеност прикупљања документационе 
основе 

1 

Финансијски ризици 1 

Правни и регулаторни ризици 1 
 

Име и презиме особе која је попунила 

образац 

Мирослав Тепић, Радмила Симеуновић, 

Станислав Томишић 

Контакт телефон 021 / 3843 680 

Мејл адреса ictemerin@gmail.com 

 

3.3.4. Анализа пристиглих пројектних образаца 

 

У складу са усвојеним календаром активности припреме ПКИ, од стране 

представника Општинске управе, јавних предузећа и установа и месних заједница су 

достављена 74 предлога пројекта. Након прегледа материјала, са представницима 

предлагача пројеката су извршене допуне и измене података у достављеном 

материјалу. Поред тога, договорено је да се одређен број пројеката обједини у 

једном обрасцу сходно врсти капиталне инвестиције, и то:  

- десет пројеката који се односе на изградњу секундарне канализационе мреже 

и колектора су обједињени у пројекат „Изградња канализационе мреже“, 

- три пројекта реконструкције раскрсница државног пута и локалних 

саобраћајница у насељима Бачки Јарак и Темерин су обједињени у пројекат 

„Реконструкција раскрсницa на Државном путу II-a реда број 101“, 

- два пројекта који се односе на побољшање квалитета водоснабдевања и 

водоводне мреже и укључују замену азбест-цементних цеви водоводне мреже и 

инвестиције у бунаре обједињени су у пројекат „Унапређење квалитета 

водоснабдевања и водоводне мреже“. 

Једанаест пројеката достављених од стране представника месних 

заједница нису разматрани пошто су исти предлози пројеката достављени од стране 

представника јавних предузећа са достављеним подацима на основу којих се може 

спровести оцењивање пројекта.  

Пројекат „Изградње новог објекта СШ Лукијан Мушицки“ није даље 

разматран због непостојања података на основу којих би се вршило оцењивање 

пројекта. 

Пројекат „Изградње новог гробља у насељу Темерин“ није даље 

разматран из разлога што у периоду израде ПКИ предлог пројекта није покривен 

урбанистичким планским документима.  

Два предлога пројекта нису даље разматрани пошто инвестиције не 

прелазе вредност од 40.000 евра. 



 

 
 

 

За 48 предлога капиталних инвестиција је констатовано да 

задовољавају минимум критеријума на основу којих се може вршити оцењивање.  

Када се пројекати посматрају према врсти капиталне инвестиције 

уочава се да је највећи број предлога у области саобраћајне инфраструктуре и 

улагања у објекте образовања. Овај исход је разумљив узимајући у обзир дужину 

регионалне и локалне путне мреже и активно учешће локалне администрације и 

установа образовања у програму обнове објеката јавне намене које реализује Влада 

Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима. Потом, следе 

пројекти у области комуналне инфраструктуре, развој заједнице и унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента што је у складу са одређеним циљевима и 

приоритетима одређених Стратегијом развоја општине Темерин 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саобраћајна 
инфраструктура

17%

Комунална 
инфраструктура

11%

Развој заједнице
11%

Образовање
15%Култура 

6%

Туризам
2%

Заштита животне 
средине

6%

Спорт
8%

Здравство
2%

Енергетска 
ефикасност

8%

Водовод 
4%

Унапређење 
привредног и 

инвестиционог 
амбијента

10%

Број пристиглих пројеката у %

Саобраћајна инфраструктура

Комунална инфраструктура

Развој заједнице

Образовање

Култура 

Туризам

Заштита животне средине



 

 
 

 

4. ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

У оквиру анализе финансијске способности, локална самоуправа треба да има на уму 

које опције финансирања постоје за капиталне пројекте и могућности за уклапање 

одређеног пројекта у одређено финансирање.  

Плаћање по доспећу Буџет 

Сопствени извори локланих предузећа 

Самодоприноси 

Владини програми 

Плаћање током коришћења Комерцијални зајмови 

Обвезнице 

Дугорочни закупи 

Посебни облици финансирања Јавно – приватна партнерства 
(концесије) 

Донације 

 

Будуће финансијске пројекције се заснивају на тренду који произилази из ранијих, као 

и најактуелнијих финансијских резултата. Такође се узимају у обзир и показатељи 

привредног развоја, као и други параметри дефинисани посебно за сваку категорију 

буџетске класификације. Процена будуће инфлације се врши на основу информација 

из Министарства финансија, Светске банке и иностраних извора.  

4.1. Извршење расхода и издатака 2013-2015. године 

 

Табела  приказује расходе општинског буџета који су класификовани по 

следећим групама: текући расходи, расходи за запослене, коришћење услуга и роба, 

отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, 

остали раходи, административни трансфери из буџета, издаци за нефинансијску 

имовину, основна средства, природна имовина, издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине. Капитални расходи (а у оквиру њих издаци за набавку 

нефинансијске имовине) представљају значајан део укупних расхода. 

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015. 
ГОДИНЕ 

        у 000 
дин. 

економска 
класифи. 

Врста расхода 2013 2014 2015 

1 2 3 4 6 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 584,586 568,337 620,272 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 199,229 193,277 177,526 

411 Плате и додаци запослених 155,525 153,272 138,039 



 

 
 

 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

27,832 27,352 24,718 

413 Накнаде у натури 149 151 287 

414 Социјална давања запосленима 5,086 1,986 2,233 

415 Накнаде запосленима 5,277 5,326 5,686 

416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

710 429 1,667 

417 Посланички додатак 4,650 4,761 4,896 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 190,087 175,392 194,248 

421 Стални трошкови 46,342 42,713 44,877 

422 Трошкови путовања 1,818 1,400 1,347 

423 Услуге по уговору 52,825 37,956 35,130 

424 Специјализоване услуге 56,324 65,768 84,512 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 
материјал) 

19,707 14,625 16,455 

426 Материјал 13,071 12,930 11,927 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА 2,796 2,243 2,347 

441 Отплата домаћих камата 1,525 920 372 

444 Пратећи трошкови задуживања 1,271 1,323 1,975 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 31,936 37,066 56,081 

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

31,936 30,322 47,129 

4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 

1,500 198 16,769 

4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 

30,436 30,124 30,360 

454 Субвенције приватним предузећима   6,744 8,952 

460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 112,868 106,731 142,082 

4631 Текући трансфери осталим нивома 
власти 

102,005 92,713 109,448 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 

9,916 4,108 2,970 

464 Донације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

  7,821 11,646 

465 Остале текуће донације по закону 947 2,089 18,018 

470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 13,250 12,264 15,990 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 13,250 12,264 15,990 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 34,420 41,364 31,998 

481 Дотације невладиним организацијама 30,488 35,515 26,900 

482 Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

373 364 505 

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова  

3,559 1,040 2,083 

484 Елементарне непогоде   1,000   



 

 
 

 

485 Накнада штете     3,445 2,510 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ 
БУЏЕТА 

0 0 0 

499 Средства резерве       

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

49,071 68,909 63,752 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 49,071 64,225 62,173 

511 Зграде и грађевински објекти 29,061 50,658 57,071 

512 Машине и опрема 19,663 13,201 4,198 

513 Остале некретнине и опрема       

514 Култивисана имовина       

515 Нематеријална имовина 347 366 904 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА   4,684 1,579 

541 Земљиште   4,684 1,579 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

10,000 9,995 9,162 

610 Отплата главнице  9,995 9,995 9,162 

620 Набавка домаће финансијске имовине 5     

УКУПНО (4+5+6) 643,657 647,241 693,186 

 

4.2. Остварење прихода и примања 2013-2015. године 

 

Буџет општине је у периоду од 2013. до 2015. године порастао са 663 на 718 

милиона динара што представља номинални раст од 8,4%.  Изражено у еврима 

вредност буџета се у истом периоду кретала од 5,3 милиона евра до 5,8 милиона 

евра. 

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015. ГОДИНЕ 

        у 000 
дин. 

Економска 
класифи. 

Врста прихода 2013 2014 2015 

1 2 3 4 6 

300000 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 5,871 16,634 22,147 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 657,262 641,160 678,534 

711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАП. 
ДОБИТ. 

370,308 321,225 335,249 

711110 Порез на зараде 310,192 283,463 283,373 

711120 Порез на приходе од самосталне 
делатности 

15,327 16,359 30,602 

711140 Порез на приходе од имовине 18,715 1,926 674 



 

 
 

 

711160 Порез на приходе од осигурања 31     

711180 Самодопринос 220 167 429 

711190 Порез на друге приходе 25,823 19,310 20,171 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0 9   

712111 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0 9   

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 56,294 87,905 120,627 

713120 Порез на имовину 32,528 61,034 85,781 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 985 2,695 1,216 

713420 Порез на пренос апсолутних права 22,781 24,176 33,630 

714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9,704 11,979 12,094 

714430 Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 

273 292 270 

714513 Комунална такса за држање моторних 
возила 

9,353 11,106 11,404 

714514 Годишња накнада за друмска моторна 
возила 

8 8   

714540 Коришћење добара општег интереса 6 456 279 

714552 Боравишна такса 45 103 156 

714562 Посебна накнада за заштиту животне 
средине 

6     

714572 Комунална такса за држање средстава за 
игру 

13 14 1 

714573 Комунална такса за коришћење витрина     -16 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,502 8,762 9,649 

716111 Комунална такса за истицање фирме 5,501 8,762 9,649 

716112 Комунална такса за истицање фирме ван 
пословног простора 

1     

713000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА   1,929   

731251 Капиталне донације од иностраних 
држава 

  1,929   

732000 ДОНАЦИЈЕ 8,668 2,380 1,933 

732150 Текуће донације од међународних орган. 8,668 2,380 1,933 

732151 Текуће донације од међународних орган. 8,668 2,380 1,933 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 153,575 137,331 135,620 

733154 Текући наменски трансфер од Републике 4,695   5,021 

733156 Текући наменски трансфери од АПВ 10,315 13,910 5,324 

733158 Ненаменски трансфери од Републике 116,250 104,794 104,794 

733251 Капитални трансфери РС   -22   

733252 Капитални трансфери АПВ 22,315 18,649 20,481 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 35,664 48,809 37,064 

741151 Приходи буџета од камате 3,669 3,613 2,301 



 

 
 

 

741510 Накнада за коришћење природних 
добара 

5 5 6 

741522 Средства остварена од давања у закуп 
пољоп. Земљишта 

22,523 42,318 31,897 

741531 Комунална такса за коришћење простора 1,269 1,594 2,728 

741534 Накнада за коришћење градског грађ. 
земљишта 

8,198 1,279 92 

741535 Комунална такса за заузеће јавне 
површине 

    40 

741560 накнада за воде       

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

12,296 16,011 18,191 

742141 Приходи од продаје добара и услуга       

742142 Приходи од давања у закуп       

742143 Приходи од закупа за грађевинско 
земљиште 

      

742144 Накнада по основу конверзије права 
коришћења својине 

      

742150 Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа у корист општина 

83 168   

742241 Градска административна такса       

742251 Општинске  административне таксе 41 143 428 

742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

9,016 15,066 16,923 

742351 Приходи од делатности органа и 
организација општина 

3,156 634 840 

742378 Родитељски динар       

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

2,930 2,787 3,849 

743324 Приходи од новчаних казни за соаб. 
прекршаје 

2,792 2,450 3,111 

743341/51 Приходи од новчаних казни за прекршаје 
у корист нивоа градова 

138 337 738 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

      

744150 Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 

      

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2,321 2,033 4,258 

745141/50 Мешовити и неод. Приходи у корист 
нивоа градова/општина 

2,321 2,033 4,258 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

      

770000 Рефундација расхода       

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

13     

811000 Примања од продаје непокретности       

812000 Примања од продаје покретних ствари 13     



 

 
 

 

841000 Примања од продаје земљишта       

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА/ КЛАСЕ 7 
+ 8 

657,275 641,160 678,534 

900000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

842   17,518 

911000 Примања од домаћих задуживања     17,518 

921000 Примања од продаје домаће финансијске 
имовине 

842     

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА/ КЛАСЕ 7 
+ 8 + 9 

663,988 657,794 718,199 

 

4.3. Пројекција расхода и издатака 2016-2020. Године 

 

Пројекција буџетских расхода приказана је у табели испод. Исказан је 

опадајући тренд расхода у 2017. и 2018. години док се тренд раста расхода  очекује у 

2019. и  2020. години. Пројекција расхода за 2020. годину износи 820 милиона динара 

што је номинално мање 2,85% од пројектованих расхода у 2016. години који износе 

284 милиона динара. 

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 
ПЕРИОД 2016 – 2020. ГОДИНЕ 

  

у 000 дин. 

економска 
класифи. 

Врста расхода 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6     

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 632,200 608,020 604,270 613,200 635,700 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 176,360 176,500 187,500 191,100 194,100 

411 Плате и додаци запослених 140,000 140,000 150,000 153,000 155,000 

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

25,000 25,000 26,000 27,000 28,000 

413 Накнаде у натури 470 500 500 500 500 

414 Социјална давања 
запосленима 

3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 

415 Накнаде запосленима 5,700 5,800 5,800 5,800 5,800 

416 Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

2,190 2,200 2,200 2,300 2,300 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 175,200 169,600 177,600 187,000 188,500 

421 Стални трошкови 50,000 52,000 52,000 52,000 52,000 

422 Трошкови путовања 1,200 1,100 1,100 1,500 1,500 

423 Услуге по уговору 57,000 43,000 43,000 45,000 45,000 

424 Специјализоване услуге 33,000 35,000 35,000 40,000 41,000 



 

 
 

 

425 Текуће поправке и 
одржавање (услуге и 
материјал) 

20,000 25,000 33,000 35,000 35,000 

426 Материјал 14,000 13,500 13,500 13,500 14,000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА 1,640 1,200 950 590 200 

441 Отплата домаћих камата 1,600 1,200 950 590 200 

444 Пратећи трошкови 
задуживања 

40         

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 62,500 46,500 35,000 30,000 25,000 

451 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

51,000 40,000 30,000 25,000 20,000 

4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 

25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 

26,000 10,000 10,000 5,000 5,000 

454 Субвенције приватним 
предузећима 

11,500 6,500 5,000 5,000 5,000 

460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 146,700 151,720 140,000 144,000 167,400 

4631 Текући трансфери осталим 
нивома власти 

100,000 105,000 105,000 110,000 120,400 

4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

15,700 15,000 20,000 20,000 33,000 

464 Донације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 

13,000 13,000 13,000 12,000 12,000 

465 Остале текуће донације по 
закону 

18,000 18,720 2,000 2,000 2,000 

470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 

17,000 25,000 25,700 26,000 27,000 

472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

17,000 25,000 25,700 26,000 27,000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 52,800 37,500 37,520 34,510 33,500 

481 Дотације невладиним 
организацијама 

31,000 27,000 27,000 25,000 25,000 

482 Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

500 500 520 510 500 

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова  

17,500 5,000 5,000 4,000 4,000 

484 Елементарне непогоде           

485 Накнада штете   3,800 5,000 5,000 5,000 4,000 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 

0 0 0 0 0 

499 Средства резерве           

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

206,120 156,500 155,500 174,500 174,000 



 

 
 

 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 206,120 130,500 145,500 164,500 164,000 

511 Зграде и грађевински објекти 200,000 110,000 130,000 150,000 150,000 

512 Машине и опрема 5,620 20,000 15,000 14,000 13,500 

513 Остале некретнине и опрема           

514 Култивисана имовина           

515 Нематеријална имовина 500 500 500 500 500 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА   26,000 10,000 10,000 10,000 

541 Земљиште 2,500 26,000 10,000 10,000 10,000 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

5,870 10,300 12,100 11,200 11,200 

610 Отплата главнице  5,870 10,300 12,100 11,200 11,200 

620 Набавка домаће финансијске 
имовине 

          

УКУПНО (4+5+6) 844,190 774,820 771,870 798,900 820,900 

 

4.4. Пројекција прихода и примања 2016-2020. године 

 

Пројекција прихода и примања за 2017., 2018., 2019., и 2020. годину 

извршена је на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике 

Србије, при чему су узете у обзир специфичности општине, тј. њени економски 

потенцијали и планиране мере за подстицање локалног економског развоја. 

ПРОЈЕКЦИЈА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД 2016. – 2020. ГОДИНЕ 

            у 000 
дин. 

Економска 
класифи. 

Врста прихода 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3     4 6 

300000 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА 

30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 743,190 740,320 760,870 787,900 809,900 

711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, 
ДОБИТ И КАП. ДОБИТ. 

349,850 330,800 339,900 353,800 366,100 

711110 Порез на зараде 290,000 274,000 284,000 290,000 300,000 

711120 Порез на приходе од 
самосталне делатности 

34,000 31,000 30,000 33,000 35,000 

711140 Порез на приходе од имовине 500 500 700 700 1,000 

711160 Порез на приходе од 
осигурања 

          



 

 
 

 

711180 Самодопринос 350 300 200 100 100 

711190 Порез на друге приходе 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 10 0 0 0 0 

712111 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 10         

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 123,000 128,000 142,000 142,500 152,500 

713120 Порез на имовину 90,000 100,000 110,000 110,000 120,000 

713300 Порез на заоставштину, 
наслеђе и поклон 

3,000 2,000 2,000 2,500 2,500 

713420 Порез на пренос апсолутних 
права 

30,000 26,000 30,000 30,000 30,000 

714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 12,770 12,820 13,870 13,900 13,900 

714430 Комунална такса за 
коришћење рекламних паноа 

280 270 270 300 300 

714513 Комунална такса за држање 
моторних возила 

12,000 12,000 13,000 13,000 13,000 

714514 Годишња накнада за друмска 
моторна возила 

10         

714540 Коришћење добара општег 
интереса 

350 400 400 400 400 

714552 Боравишна такса 100 150 200 200 200 

714562 Посебна накнада за заштиту 
животне средине 

10         

714572 Комунална такса за држање 
средстава за игру 

          

714573 Комунална такса за 
коришћење витрина 

10         

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 10,000 11,000 11,000 11,500 11,500 

716111 Комунална такса за истицање 
фирме 

10,000 11,000 11,000 11,500 11,500 

716112 Комунална такса за истицање 
фирме ван пословног 
простора 

          

713000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА 

      0   

731251 Капиталне донације од 
иностраних држава 

          

732000 ДОНАЦИЈЕ 0 0 0 0 0 

732150 Текуће донације од 
међународних орган. 

          

732151 Текуће донације од 
међународних орган. 

          

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

207,000 210,000 207,000 220,000 220,000 

733154 Текући наменски трансфер од 
Републике 

4,000 10,000 5,000 10,000 10,000 

733156 Текући наменски трансфери 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 



 

 
 

 

од АПВ 

733158 Ненаменски трансфери од 
Републике 

105,000 105,000 110,000 110,000 120,000 

733251 Капитални трансфери РС 63,000 55,000 50,000 50,000 50,000 

733252 Капитални трансфери АПВ 20,000 20,000 22,000 30,000 20,000 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 19,810 21,300 21,100 21,400 21,800 

741151 Приходи буџета од камате 1,600 2,200 2,500 3,000 3,500 

741510 Накнада за коришћење 
природних добара 

10         

741522 Средства остварена од 
давања у закуп пољоп. 
Земљишта 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

741531 Комунална такса за 
коришћење простора 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

741534 Накнада за коришћење 
градског грађ. земљишта 

100 1,000 500 300 200 

741535 Комунална такса за заузеће 
јавне површине 

100 100 100 100 100 

741560 Накнада за воде           

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 

14,250 18,900 17,900 17,000 16,000 

742141 Приходи од продаје добара и 
услуга 

          

742142 Приходи од давања у закуп   1,000 1,000 1,000 1,000 

742143 Приходи од закупа за 
грађевинско земљиште 

          

742144 Накнада по основу конверзије 
права коришћења својине 

          

742150 Приходи од продаје добара и 
услуга или закупа у корист 
општина 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

742241 Градска административна 
такса 

          

742251 Општинске  административне 
таксе 

1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 

742253 Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

742255 Такса за озакоњење објеката  2,500 5,000 4,000 3,000 2,000 

742351 Приходи од делатности 
органа и организација 
општина 

700 700 700 800 800 

742378 Родитељски динар   200 200 200 200 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

3,500 4,500 5,100 4,800 5,100 

743324 Приходи од новчаних казни 
за соаб. прекршаје 

3,000 4,000 4,500 4,200 4,500 



 

 
 

 

743341/51 Приходи од новчаних казни 
за прекршаје у корист нивоа 
градова 

500 500 600 600 600 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 

  50 50 50 50 

744150 Текући добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица 

  50 50 50 50 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

745141/50 Мешовити и неод. приходи у 
корист нивоа 
градова/општина 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

          

770000 Рефундација расхода           

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

0 0 0     

811000 Примања од продаје 
непокретности 

          

812000 Примања од продаје 
покретних ствари 

          

841000 Примања од продаје 
земљишта 

          

  УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА/ КЛАСЕ 7 + 8 

743,190 740,320 760,870 787,900 809,900 

900000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

71,000 14,500 1,000 1,000 1,000 

911000 Примања од домаћих 
задуживања 

45,000 13,500       

921000 Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 

26,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА/ КЛАСЕ 7 + 8 + 9 

844,190 764,820 771,870 798,900 820,900 

 

4.5. Процена укупних потенцијалних средстава за финансирање ПКИ 

 

На основу анализе остварења прихода и примања буџета у претходне три године 

извршена је пројекција прихода и примања за период од 2016. – 2020. године и 

утврђено је следеће: 

 У структури укупних прихода и примања капитални трансфери од РС и АПВ 

збирно у 2017. години износе 75.000.000 динара у 2018. години износе 

72.000.000 динара, у 2019. години износе 80.000.000 динара, и 2020. години 

износе 70.000.000 динара. 



 

 
 

 

На основу анализе извршења расхода и издатака у претходне три године извршена је 

пројекција расхода и издатака за период 2016. -2020. Године и установљено је да: 

 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима у 2017. години 

износе 20.000.000 динара, у 2018. години износе 20.000.000 динара, у 2019. 

години износе 20.000.000 динара, и у  2020. години износе 20.000.000 динара. 

 Капитални трансфери осталим нивоима власти у 2017. години износе 

15.000.000 динара, у 2018. години износе 20.000.000 динара, у 2019. години 

износе 20.000.000 динара и у 2020. години износе 33.000.000 динара. 

 Капитални издаци за нефинансијску имовину, зграде и грађевинске објекте у 

2017. години износе 110.000.000 динара у 2018. години износе 130.000.000 

динара у 2019. години износе 150.000.000 динара и у 2020. години износе 

150.000.000 динара. 

 Капитални издаци за машине и опрему у 2017. години износе 20.000.000 

динара, у 2018. години износе 15.000.000 динара, у 2019. години износе 

14.000.000 динара и у 2020. години износе 13.500.000 динара. 

У складу са горе наведеним укупно расположиви сопствени приходи и примања за 

капиталне инвестиције по годинама износе:   

 2017. година –   90.000.000 

 2018. година – 113.000.000 

 2019. година – 124.000.000 

 2020. година – 146.500.000 

Задуживање: 

На основу члана 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр 61/2005, 

107/2009, и 78/2011) дозвољени износ дугорочног задуживања за капиталне 

инвестиционе расходе је 50% од укупног износа остварених годишњих текућих 

прихода буџета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5. ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

5.1. Укупна листа пројеката 

 

Након извршеног оцењивања формирана је укупна листа пројеката  која 

одсликава преглед свих капиталних пројеката који ће бити узети у разматрање 

приликом израде Плана капиталних инвестиција. Преглед је начињен тако да су 

пројекти поређани по редоследу формираном према броју бодова који су им 

додељени у процесу оцењивања. 

Анализирајући ову листу долазимо до закључка да су подкритеријуми 

попут степена припремљености пројекта, утицај на животну средину и енергетска 

ефикасност великим делом утицали да пројекти који су добили максималне оцене  

за те подкритеријуме заузму високо место на листи (нпр. Изградња канализационе 

мреже, школе и предшколске установе и сл.). Такође, подкритеријум предвиђено 

финасирање пројекта из других извора (виши нивои власти, донације, ЈПП) је код 

неких пројеката  прилично заслужан за њихово високо позиционирање (нпр. 

електрана на биомасу, енергана на комунални отпад, изградња бициклистичко 

пешачке стазе до Јегричке и сл.). 

Са друге стране, критеријум ризици, као једини негативан  критеријум, је 

код неких пројеката (нпр. унапређење квалитета водоснабдевања и водоводне 

мреже – нису решени имовинско правни односи, избор технологије и сл.) био 

кључан да исти не добију више бодова. 

Редни 
број 

Шифра пројекта Назив пројекта Просечна 
оцена 

1 КИ-К-2 Изградња канализационе мреже и уређаја 
за пречишћавање отпадних вода 

64.25 

2 ЕИ-4 Електрана на биомасу - постројење Бачки 
Јарак и Сириг 

58.75 

3 ДД-О-1 Пројекат санације ОШ „Петар 
Кочић“ Темерин – централни објекат 

51.625 

4 СИ-Б-1 Изградња бициклистичко-пешачке стазе од 
насеља Темерин до Инфо-центра "Јегричка"  

50.5 

5 ЕИ-3 Енергана за комунални отпад - Темерин 50.5 

6 ДД-О-4 Реконструкција фасада дворца „Каштел“ у 
Темерину 

49.375 

7 ДД-О-3 Санација објекта ОШ „Кокаи 
Имре“ Темерин 

49.125 



 

 
 

 

8 ДД-К-1 Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак – 
фаза 2 

48.25 

9 ДД-О-2 Санација и реконструкција централног 
објекта „Пчелица“ ПУ „Вељко 
Влаховић“ Темерин 

47.875 

10 ДД-О-5 Санација објекта ОШ „Данило 
Зеленовић“ Сириг 

46.375 

11 СС-П-8 Саобраћајница у радној зони Иланџа на К.П. 
7355/2 к.о Темерин 

46 

12 ДД-С-1 Изградња Спортске хале у Бачком Јарку – 
фаза 1 и 2 

45 

13 ДД-О-6 Завршетак изградње објекта ПУ у Сиригу 43.75 

14 КИ-ОТ-2 Центар за сакупљање отпада у општини 
Темерин 

41.5 

15 Т-1 Пројекат реконструкције и изградње 
базенског комплекса 

40 

16 СИ-П-2 Саобраћајни прикључак сервисне 
саобраћајнице на Државни пут II-a реда број 
101 на стационажама km 23+262 и km 23+864 
- Блок 38 и 39 

39.5 

17 КИ-ОТ-1 Унапређење система управљања 
комуналним отпадом 

37.75 

18 КИ-ОП-2 Набавка грађевинске механизације 37.5 

19 СИ-П-6 Реконструкција раскрсницa на Државном 
путу II-a реда број 101  

36 

20 ОС-4 Уређење центра насеља Темерин 35.875 

21 КИ-В-2 Унапређење квалитета водоснабдевања и 
водоводне мреже 

34.125 

22 ОС-2 Реконструкција Старог парка у Темерину 33.625 

23 ДД-О-7 Пројекат санације ОШ „Славко Родић“ у 
Бачком Јарку 

32.125 

24 СИ-Б-4 Пројекат изградње бициклистичких стаза у 
насељу Темерин и Бачки Јарак 

31.25 

25 СИ-П-3 Ојачање и проширење пута ка радној зони у 
Бачком Јарку - ДТД 

30 

26 ЗЗ-О-1 Капитално опремање ДЗ Темерин 29.125 



 

 
 

 

27 КИ-Т-1 Унапређење енергетске ефикасности 
система производње и дистрибуције 
топлотне енергије у општини Темерин 

29 

28 ОС-3 Пошумљавање државног пољопривредног 
земљишта и саниране депоније код ДТД 
Рибарство 

29 

29 СИ-П-5 Појачање пута ка радној зони Иланџа у 
Темерину 

28.875 

30 ДД-К-2 Реконструкција Биоскопа у Бачком Јарку 27.625 

31 ЕИ-2 Реконструкција јавне расвете на територији 
1. МЗ Темерин, МЗ Старо Ђурђево и МЗ 
Бачки Јарак 

27 

32 ДД-О-8 Доградња и реконструкција објекта ПУ 
„Вељко Влаховић“ у Бачком Јарку 

26.125 

33 ДД-С-3 Пројекат реконструкције објекта 
„Куглане“ у оквиру спортског комплекса 
„Ливадица“ 

26 

34 ОС-1 Изградња просторије за испраћај - Капела 25.375 

35 ДД-К-4 Реконструкција објекта 1 МЗ Темерин 25 

36 ДД-К-3 Реконструкција Дома културе у насељу 
Сириг 

24.625 

37 СИ-П-1 Одржавање локалних и некатегорисаних 
путева у општини Темерин 

24.375 

38 ДД-С-2 Изградња Спортске хале у насељу Сириг 24.25 

39 ДД-С-3 Изградња теретана на отвореном на 
територији општине Темерин 

23.625 

40 КИ-ОП-1 Набавка возила за обављање комуналне 
делатности 

23.375 

41 КИ-В-3 Снимање подземних инсталација водовода 
и гасовода 

23.375 

42 СИ-П-9 Теретни паркинг 22.5 

43 CC-П-7 Реконструкција аутобуских стајалишта 19.125 



 

 
 

 

44 КИ-А Пројекат опремања прихватилишта за  
напуштене животиње 

15.125 

45 СИ-Б-2 Изградња и поправка тротоара у општини 
Темерин 

12.375 

46 СИ-С-2 Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације и каналисање саобраћајних 
токова на раскрсници ул. Новосадске и 
Паризанске у Темерину 

9.375 

47 СИ-С-1 Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на рaкрсници ул. Народног 
Фронта и Кошут Лајоша у Темерину 

7.125 

48 СИ-П-4 Пројекат за саобраћајнице у Блоку 103 5.875 

 

 

5.2. Листа пројеката по областима 

 

Након извршене оцене и рангирања пројеката, у складу са дефинисаном 

структуром програмског буџета и одређеним програмским активностима и 

пројектима, сачињена је листа капиталних пројеката према областима. На овај начин 

остварење документа ће се пратити у складу са годишњим буџетским циклусом. 

Поред тога, приходовање недостајућих финансијских средстава за реализацију 

пројеката из средстава буџета општине Темерин је усаглашено са програмима за 

суфинансирање капиталних инвестиција од стране виших нивоа власти и других 

донатора средстава. 

Приоритетизација реализације пројеката по областима вршиће се у 

зависности од расположивих финансијских средстава и утицаја реализације пројеката 

по областима на целокупан економски развој и подизање квалитета живљења у 

општини Темерин.  

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ШИФРА 
ПРОЈЕКТА 

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ПРЕМА ОБЛАСТИМА   

1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.1.  СИ-Б-1 Изградња бициклистичко-пешачке стазе од 
насеља Темерин до Инфо-центра "Јегричка"  

50.5 

1.2.  СИ-П-6 Реконструкција раскрсницa на Државном путу 
II-a реда број 101  

36 



 

 
 

 

1.3. СИ-Б-4 Пројекат изградње бициклистичких стаза у 
насељу Темерин и Бачки Јарак 

31.25 

1.4.  СИ-П-1 Одржавање локалних и некатегорисаних 
путева у општини Темерин 

24.375 

1.5.  СИ-П-9 Теретни паркинг 22.5 

1.6.  СИ-Б-2 Изградња и поправка тротоара у општини 
Темерин 

12.375 

1.7.  СИ-С-1 Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације на рaкрсници ул. Народног 
Фронта и Кошут Лајоша у Темерину 

7.125 

1.8.  СИ-П-4 Пројекат за саобраћајнице у Блоку 103 5.875 

    

2 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1.  КИ-ОТ-2 Центар за сакупљање отпада у општини 
Темерин 

41.5 

2.2.  КИ-ОТ-1 Унапређење система управљања комуналним 
отпадом 

37.75 

2.3.  КИ-ОП-2 Набавка грађевинске механизације 37.5 

2.4.  КИ-ОП-1 Набавка возила за обављање комуналне 
делатности 

23.375 

2.5. КИ-А Пројекат опремања прихватилишта за  
напуштене животиње 

15.125 

    

3 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

3.1.  ДД-К-1 Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак  
– фаза 2 

48.25 

3.2. ОС-4 Уређење центра насеља Темерин 35.875 

3.3.  ОС-1 Изградња просторије за испраћај - Капела 25.375 

3.4.  ДД-К-4 Реконструкција објекта 1 МЗ Темерин 25 

3.5.  CC-П-7 Реконструкција аутобуских стајалишта 19.125 

    

4 ОБРАЗОВАЊЕ 

4.1.  ДД-О-1 Пројекат санације ОШ „Петар Кочић“ Темерин 
– централни објекат 

51.625 

4.2.  ДД-О-3 Санација објекта ОШ „Кокаи Имре“ Темерин 49.125 

4.3.  ДД-О-2 Санација и реконструкција централног објекта 
„Пчелица“ ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин 

47.875 

4.4.  ДД-О-5 Санација објекта ОШ „Данило 
Зеленовић“ Сириг 

46.375 

4.5.  ДД-О-6 Завршетак изградње објекта ПУ у Сиригу 43.75 



 

 
 

 

4.6. ДД-О-7 Пројекат санације ОШ „Славко Родић“ у 
Бачком Јарку 

32.125 

4.7. ДД-О-8 Доградња и реконструкција објекта ПУ „Вељко 
Влаховић“ у Бачком Јарку 

26.125 

    

5 КУЛТУРА 

5.1.  ДД-О-4 Реконструкција фасада дворца „Каштел“ у 
Темерину 

49.375 

5.2.  ДД-К-2 Реконструкција Биоскопа у Бачком Јарку 27.625 

5.3.  ДД-К-3 Реконструкција Дома културе у насељу Сириг 24.625 

    

6 ТУРИЗАМ 

6.1. Т-1 Пројекат реконструкције и изградње 
базенског комплекса 

 

    

7 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

7.1.  КИ-К-2 Изградња канализационе мреже и уређаја за 
пречишћавање отпадних вода 

64.25 

7.2. ОС-2 Реконструкција Старог парка у Темерину 33.625 

7.3. ОС-3 Пошумљавање државног пољопривредног 
земљишта и саниране депоније код ДТД 
Рибарство 

29 

    

8 СПОРТ 

8.1.  ДД-С-1 Изградња Спортске хале у Бачком Јарку – фаза 
1 и 2 

45 

8.2. ДД-С-3 Пројекат реконструкције објекта „Куглане“ у 
оквиру спортског комплекса „Ливадица“ 

26 

8.3.  ДД-С-2 Изградња Спортске хале у насељу Сириг 24.25 

8.4. ДД-С-3 Изградња теретана на отвореном на 
територији општине Темерин 

23.625 

    

9 ЗДРАВСТВО 

9.1. ЗЗ-О-1 Капитално опремање ДЗ Темерин 29.125 

    

10 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 



 

 
 

 

10.1.  ЕИ-4 Електрана на биомасу - постројење Бачки 
Јарак и Сириг 

58.75 

10.2.  ЕИ-3 Енергана за комунални отпад - Темерин 50.5 

10.3.  КИ-Т-1 Унапређење енергетске ефикасности система 
производње и дистрибуције топлотне енергије 
у општини Темерин 

29 

10.4.  ЕИ-2 Реконструкција јавне расвете на територији 1. 
МЗ Темерин, МЗ Старо Ђурђево и МЗ Бачки 
Јарак 

27 

    

 11 ВОДОВОД 

11.1.  КИ-В-2 Унапређење квалитета водоснабдевања и 
водоводне мреже  

34.125 

11.2. КИ-В-3 Снимање подземних инсталација водовода и 
гасовода 

23.375 

    

12 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА 

12.1. СС-П-8 Саобраћајница у радној зони Иланџа на К.П. 
7355/2 к.о Темерин 

46 

12.2.  СИ-П-2 Саобраћајни прикључак сервисне 
саобраћајнице на Државни пут II-a реда број 
101 на стационажама km 23+262 и km 23+864 - 
Блок 38 и 39 

39.5 

12.3.  СИ-П-3 Ојачање и проширење пута ка радној зони у 
Бачком Јарку - ДТД 

30 

12.4.  СИ-П-5 Појачање пута ка радној зони Иланџа у 
Темерину 

28.875 

12.5.  СИ-С-2 Постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације и каналисање саобраћајних 
токова на раскрсници ул. Новосадске и 
Паризанске у Темерину 

9.375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

6. Праћење и вредновање 

Праћење (мониторинг) је непрестани процес прикупљања информација преко 

дефинисаних индикатора за мерење напретка у реализацији стратешких циљева, 

односно мера. Наведени процес обезбеђује да се ограничена средства искористе на 

најефикаснији начин. Он се усредсређује на испуњавање планираног и обавља се 

континуирано, при чему се прати реализација пројеката и идентификују се успеси и 

проблеми. На основу резултата мониторинга, прикупљених података, информација и 

извештаја, анализира се извршавање пројеката у оквиру дефинисаних циљева, 

односно мера. 

У процес мониторинга треба да буду укључени сви актери укључени у 

имплементацију пројеката, представници општинске управе, општински савети као и 

сви значајнији општински актери. 

Вредновање (евалуација) се надовезује на мониторинг и неопходно је да се спроводи 

на почетку (ex ante), на средини (on going) и на крају периода за који је стратегија 

дефинисана (ex post). Евалуацију плана је потребно спроводити једном годишње, при 

чему је неопходно реализовати и евалуацију на половини периода реализације, као и 

на крају.  

Процес праћења и вредновања обављаће Одељење за пољопривреду и инвестиције 

општине Темерин. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Годишње 

извештавање 

Годишње и 

квартално 

извештавање 

Извештавање 

по пројекту 


