Општина Темерин - Привреда
Привреда, МСП и предузетништво
Број привредних друштава, предузетника и удружења на нивоу општине Темерин Према
нивоу развијености локалних самоуправа, општина Темерин спада у групу чија је
развијеност 80-100% републичког просека.
У Републици Србији је на том нивоу развијености 34 локалне самоуправе, од чега је 15 из
АП Војводине, а 4 из Јужнобачког округа4 . У периоду од 2012. до 2014. године на
територије општине Темерин је дошло до раста броја активних привредних друштава по
просечној годишњој стопи 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.

Највећи број предузећа у 2014. години бавило се трговином на велико и мало и поправком
моторних возила и мотоцикала (40,4% предузећа), затим прерађивачком индустријом
(25,5%), пољопривредом (8,3%), грађевинарством (7,7%) итд.
С друге стране, највећи број предузетника исте године, такође се бавио трговином на
велико и мало и поправком моторних возила и мотоцикала (24,1%), затим следе
прерађивачка индустрија (19,6%), саобраћај и складиштење (14,8%), грађевинарство
(13,9%), услуге смештаја и хране (7,4%) итд.
Анализом финансијских перформанси средњих предузећа у општини Темерин може се
установити финансијска ситуација предузећа5 , могу се дефинисати гране привреде у
којима се остварује најбољи финансијски резултат, утврдити који је то систем менаџмента

у оквиру предузећа који доноси најбоље пословне резултате, које су то компаративне
предности које појединачним предузећима доносе бољи положај на тржишту итд. У ту
сврху анализираће се четири средња предузећа која су остварила навећи приход и два
предузећа која су у врху оних која су остварила највећу пословну, односно нето добит у
2012. године.
Од 14 предузећа средње величине у општини Темерин 2012. године највећи пословни
приходи су остварени у фирмама Мистрал Комерц д.о.о, које се бави производњом готове
хране за домаће животиње, ОЗЗ Жуњи-Силак и Петефи д.о.о. које се баве гајењем жита.
Дакле, може се закључити да се од свих средњих предузећа највећи промет одвија у
секторима пољопривреде и прерађивачке индустрије (у оквиру производње прехрамбених
производа) чију базу, односно највећи део вредности финалног производа представљају
сировине из сектора пољопривреде. С друге стране, пословни расходи7 такође су највећи у
оквиру истих предузећа односно сектора привреде, с тим да су, стављајући их у однос са
пословним приходима, у оквиру сектора пољопривреде већи у предузећу ОЗЗ ЖуњиСилак. Највећи пословни добитак, као разлика између пословног прихода и пословног
расхода, остварен је у предузећу Петефи доо, дакле у сектору пољопривреде. Затим следе
предузећа д.о.о. Елмед које се бави производњом медицинских и стоматолошких
инструмената и д.о.о. Термовент СЦ које се бави производњом осталих славина и вентила.
Нето добитак, који се добија када се од бруто добити одузме порез, такође је највећи у
предузећу Петефи д.о.о, а значајно виши од осталих је и код предузећа д.о.о. Термовент
СЦ. Један од најзначајнијих показатеља привредне ситуације у оквиру општине Темерин
јесте број запослених8 у оквиру појединачних предузећа који се наводе у тексту. Наиме,
највећи број запослених било је у предузећу Векић Чоколате д.о.о. (190 запослених) које се
бави производњом какаоа, чоколаде и кондиторских производа и у предузећу доо
Термовент СЦ (132 запослена), дакле оба предузећа из сектора прерађивачке индустрије. С
друге стране, предузеће ОЗЗ Жуњи-Силак из сектора пољопривреде, а која остварује
високе пословне приходе, позитиван и значајан пословни односно нето добитак
запошљава у просеку 17 лица.
На територији општине Темерин у 2014. години пословала су два велика предузећа,
највећа пре свега у томе што остварују највише пословне приходе, запошљавају највећи
број лица и остварују највишу вредност спољнотрговинске размене. Једно од тих
предузећа је извозно оријентисано, а друго увозно оријентисано предузеће.
Компаративном анализом та два предузећа, у погледу финансијских и других
перформанси, може се доћи до значајних информација везаних за привредну ситуацију и
потенцијал општине Темерин, али и на вишим нивоима територијалних јединица.
Највећи број лица у општини Темерин у 2014. години (602 запослена) запошљавало је
предузеће ФКЛ АД Темерин, које се на основу удела извоза у укупном приходу (94,7%)
декларише као извозно оријентисано предузеће. Ово предузеће своју основну делатност
обавља у сектору прерађивачке индустрије из области производње непоменутих машина и

непоменуте опреме. Исто предузеће је остварило и пословни приход у вредности од око
1,5 млрд РСД при чему је пословни добитак износио 98,5 милиона РСД. Од пословног
добитка, нето добитак је износио 14 милиона РСД. С друге стране, ДТД Рибарство ДОО,
као увозно оријентисано предузеће (око 79,0% удела увоза у укупној набавној вредности
продате робе), своју основну делатност обавља у сектору пољопривреде, шумарства и
рибарства из области рибарства и аквакултура. Ово 30 предузеће је у 2014. години
запошљавало 392 лица и остварило је највише пословне приходе на нивоу општине. Ипак,
пословни добитак је износио око 33,6 милиона РСД што је мање и од појединих предузећа
средње величине. На толики пословни добитак веже се и негативан нето добитак од 24,6
милиона РСД.
Најзначајнији елемент пословне инфраструктуре општине Темерин чини пословно
удружење за унапређење конкурентности металског сектора Војводина Метал Кластер –
ВМЦ са седиштем у Темерину. Овај кластер је настао као резултат истоименог пројекта
који је реализован уз финансијску подршку Европске уније, кроз програм РСЕДП2
(Regional Socio-Economic Development Programm 2). Кластер је настао у Teмeрину 21.
октобра 2011. гoдинe oд стрaнe 71 oснивaчa (56 привaтнe прoизвoднe кoмaпниje и 20
институциjа зa пoдршку), да би га на крају 2013. године чинило 113 чланова (93 прeдузeћa
и 20 институциja) oд чeгa је 85,5% из AП Вojвoдинe, 7,5% из oстaлих дeлoвa Рeпубликe
Србиje и 7% из зeмaљa Eвропске уније (дoмaћe кoмпaниje сa вeћинскoм влaсничкoм
структурoм пoрeклoм из EУ). Кластеру припрада 14 компанија са територије општине
Темерин од чега су 10 компаније, два предузетника, једна је Агенција за развој општине
Темерин а једна је школска установа.

