Општина Темерин - Инвестиције
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.
Пословно окружење првенствено је условљено факторима који су изван контроле
локалне самоуправе, али постоје и бројне могућности да јединице локалне самоуправе
подстицајно делују на пословање локалне привреде и да примењују партенрских
приступ са различитим актерима на различитом нивоу. Општина Темерин има важећу
стратегију развоја, којом су дефинисани стратешки приоритети развоја и дефинисан
Акциони план за реализацију идентификованих приоритета и циљева који треба да
допринесу стварању повољне пословне климе и унапређењу могућности за
инвестирање.
Једна од бројних могућих мера за стварање подстицајног пословног амбијента за
локалну економију је и оснивање институција за развој те је општини основала
Агенцију за развој општине Темерин. Ова Агенција је основана у „циљу стварања
предуслова за развој малих и средњих предузећа, развијање предузетништва,
подстицања инвестиција на територији општине, као и у циљу рационалног коришћења
расположивих ресурса“ .
У општини Темерин је у 2011. години почео да се реализује и Прojeкaт Систeм 48 који
има за циљ лaкшe решавање кoмунaлних прoблeма грaђaнa oпштинe Teмeрин. Oвaj
прojeкaт спрoвoди oпштинскa упрaвa Teмeринa, финaнсирa Пoкрajински сeкрeтaриjaт
зa лoкaлну сaмoупрaву и мeђурeгиoнaлну сaрaдњу, а спojeн је сa JКП Teмeрин, JП
Дирeкциjом зa изгрaдњу и урбaнизaм oпштинe Teмeрин, JП Гaс и Инспeкциjскoм
службoм oпштинe Teмeрин.
Поред наведеног, за потенцијалне инвеститоре је важан и систем услуга за добијање
грађевинских дозвола, који на нивоу општине функционише у 4 фазе које трају 28
радних дана и огледају се у издавању услова за катастарске парцеле које су погодне за
изградњу, издавању грађевинских дозвола, издавању потврде о комплетираној
документацији и издавању употребне дозволе и у издавању финалног одобрења.
Сектори који на нивоу општине имају највећи потенцијал за развој су пољопривреда,
посебно прерада житарица и месо и млечни производи, затим обрада метала и туризам
(превасходно због постојања геотермалне воде која на 600 м дубине има температуру
од 37°C).
Према подацима Фoнда зa пoдршку инвeстициja у Вojвoдини, на нивоу општине
Темерин су у периоду 2005-2012. године реализоване две инвестиције из Швајцарске и
Француске, у секторе металске индрустрије и агробизниса. Прва инвестиција из

Швајцарске је реализована 2005. године, фирма из Бачког Јарка, „Popović company“
д.о.о. које се бави металургијом и обрадом метала, а користећи различите технологије
обраде челичних лимова. Реч је о гринфилд инвестицији, што представља облик
директних инвестиција у иностранству у облику потпуно нових фабрика, погона или
филијала.
Друга инвестиција из Француске је реализована 2012. године, фирма „Sanders SH“
д.о.о. која је лидeр у прoизвoдњи стoчнe хрaнe нa интeрнaциoнaлнoм и фрaнцускoм
тржишту, при чему је ово браунфилд инвестиција које према својој дефиницији
представљају облик инoстрaнoг улaгaњa путeм стицaњa вeћинскoг удeлa у влaсништву
вeћ пoстojeћeг прeдузeћa.
Радне зоне на нивоу општине Темерин Према Просторном плану Републике Србије
(ППРС), Темерин се налази у функционалном подручју Новог Сада - макрорегионалног
центра, са перспективом да центар општине у будућности постане мали индустријски
центар са 1.000-5.000 запослених. Насеље Темерин има дефинисан грађевински рејон,
неизграђене површине у грађевинском рејону погодне за нове радне зоне, добру
саобраћајну повезаност са окружењем (железничка пруга и два регионална пута,
близина ченејског аеродрома) и могућност изградње пратећих садржаја уз саобраћајне
капацитете и хидрогеотермални потенцијал. Општина Темерин је усвојила Просторни
план општине Темерин 2007. године, с тим да је по тренутно важећем закону обавеза
Општине да изврши усклађивање постојећег Плана са нови Законом. За насеље
Темерин израђен је и усвојен, по старом Закону, Генерални план насеља Темерин који
је је измењен и ускладити са новим Законом који предвиђа за ову величину насеља (у
смислу броја становника) израду Плана генералне регулације. Такође, за насеље Бачки
Јарак израђен је и усвојен План генералне регулације насеља Бачки Јарак који је
потребно ускладити са новим Законом о планирању и изградњи. За велики број зона и
блокова израђени су Планови детаљне регулације чиме је створен основ за издавање
грађевинских дозвола у радним зонама. У Просторном плану општине Темерин
предвиђене су различите варијанте за нове радне зоне. Просторни распоред привредних
капацитета карактеристичан је по концентрацији индустријских капацитета у
индустријској зони и у централном делу општине, а постоји и све израженија
концентрација и у Бачком Јарку и Сиригу.
Полазећи од свих претходно наведених података, може се констатовати да општина
Темерин има значајне природне и економске факторе и планирање њиховог развоја
захтева мултидисциплинарни приступ. Природни фактори раста у првом реду се односе
на веома плодно пољопривредно земљиште погодно за наводњавање и производњу
различитуих ратарских и повртарских култура, обиље геотермалних вода, заштићена
природна добра и сл. Окосницу привредног развоја чине прерађивачка индустрија,
трговина и пољопивреда у којима делују велика, средња и мала предузећа као и велики
број предузетника. У оквиру индустрије најзаступљенија је метална и
металопрерађивачка индустрија те је посебно значајан кластер „Војводина метал
кластер“ као и институције које пружају подршку укупном развоју општине.

