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УВОД 
 

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ''Завод за 

урбанизам Војводине'' Нови Сад je у 2014. години обављао послове просторног и 

урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2014. 

годину, број: 2505/2, од 13.12.2013. године, на који је Влада АП Војводине дала 

сагласност Решењем број: 023-102/2013, од 08.01.2014. године (''Службени лист АПВ'', 

брoj 1/2014) и Изменама и допунама Годишњег програма пословања -1 број: 1461/1, 

од 05.08.2014. године, на који је Покрајинска влада, дала сагласност Решењем број  

023-52/2014, од 13.08.2014. године (''Службени лист АПВ'', број 32/2014) и   Изменама и 

допунама Годишњег програма пословања-2 број: 2169/2, од 14.11.2014. године, на који је 

Покрајинска влада, дала сагласност Решењем број 023-71/2014, од 19.11.2014. године 

(''Службени лист АПВ'', број 48/2014).  
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2014. годину утврђени су стални и повремени 

послови које ће Завод обављати у 2014.години за потребе АП Војводине као Оснивача, 

ради којих је Завод основан као јавно предузеће.  

 

Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2014. годину планирани су и послови 

пружања услуга из области просторног и урбанистичког планирања за потребе других 

корисника на тржишту, које Завод по правилу уговара након спроведеног поступка јавне 

набавке када му се додели уговор као најповољнијем понуђачу. 

 

Овим Извештајем даје се остварење физичког обима плана за 2014. годину, односно 

преглед послова реализованих у периоду I-XII 2014. године, а затим преглед резултата 

финансијског пословања у 2014. години. 

 

 

I  ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 
ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ) 
 

1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 
 

Сходно Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном предузећу за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад (У 

даљем тексту: Одлука о оснивању Завода), у 2014. години је у оквиру сталних послова 

настављен рад на даљем развоју информационог система о простору АП Војводине, као и 

рад на вођењу Регистра донетих просторних и урбанистичких планова. 
 

1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

Све планиране активности у 2014. години, везане за прикупљање, обраду и графичку 

презентацију података и показатеља за мониторинг просторног развоја АП Војводине, 

реализоване су на основу члана 7. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Завода, а у складу 

са Годишњим програмом пословања Завода за 2014. годину. Овим Програмом утврђено је 

да ће се показатељи реализовати у складу са моделом утврђеним за потребе праћења 

просторног развоја у Републици Србији. 

 

У току 2014. године обављане су активности које се односе на усаглашавање показатеља 

реализованих у оквиру послова на развоју информационог система о простору АП 

Војводине са основним моделом показатеља за праћење просторног развоја Републике 

Србије. 
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У том смислу, у оквиру информационог система који води Завод, радили су се послови на: 
  
1. анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на 

формирању информационог система о простору АПВ са новим моделом показатеља 

просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије (у даљем тексту: 

ПП РС), 

2. прикупљању и обради података за израду нових показатеља. 

 

Имајући у виду да је Просторним планом Републике Србије утврђен модел главних 

индикатора за мониторинг просторног развоја Републике Србије, у 2011. години 

приступило се разради и имплементацији овог задатка, а 2014. године тај посао је 

настављен.  
 

У Извештају је дат приказ показатеља за праћење просторног развоја АП Војводине, 

усклађен са показатељима из Програма имплементације ПП РС за период 2011-2015. 

године, из кога су преузети нумерација и назив показатеља. Показатељи су груписани 

према основним циљевима просторног развоја Регоналног просторног плана АП Војводине 

(у даљем тексту: РПП АПВ), у оквиру којих је даље извршено разврставање показатеља 

према оперативним циљевима. Скале вредности показатеља утврђене су у складу са 

вредностима које су препоручене кроз Програм имплементације ПП РС, али ће се у 

наредном периоду прилагодити карактеристикама анализираних појава у АП Војводини. 
 

У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2014. години израчунато је 50 

показатеља. У току 2014. године настављене су активности на прикупљању, обради и 

графичкој презентацији података и показатеља за мониторинг просторног развоја АП 

Војводине. У складу са подацима који су доступни на годишњем нивоу, који се ажурирају 

и објављују у различитим публикацијама сваке године, поново је разрађено 30 

показатеља. Показатељи који су обрађени 2013. године на основу података Пописа 2011. 

године, у овом Извештају ажурирани су новим подацима из публикације „Општине и 

региони у Србији“, која се објављује на годишњем нивоу. Поред показатеља који су 

обрађени на основу података Пописа 2011. године, остали показатељи који се налазе у 

овом Извештају ажурирани су новим подацима из публикација надлежних Институција 

које се објављују на годишњем нивоу. 
 

У наредном периоду наставиће се са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом 

података и показатеља везаном за мониторинг просторног развоја АП Војводине, ради 

континуитета праћења сета показатеља урађених до сада. 
 

Даљи развој информационог система је од кључне важности за реализацију Програма 

имплементације РПП АПВ и Годишњих извештаја о остваривању РПП АПВ. Показатељи 

израчунати за потребе информационог система о простору АП Војводине користиће се и 

приликом израде Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ. 

 

 

1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 
 

Послови на вођењу и ажурирању Регистра донетих просторних планова у АП Војводини 

спадају у сталне послове који се за потребе Оснивача обављају у континуитету од 2003. 

године. 
 

У периоду I-XII 2014. године извршено је ажурирање Регистра подацима пристиглим 

након 01.01.2014. године, анкетирање јединица локалне самоуправе о документацији 

донетој у периоду I-VI 2014. године и у периоду VI-XII 2014. године и ажурирање 

Регистра у складу са достављеним подацима. 
 

Ажурирани Регистар просторних и урбанистичких планова донетих у 2014. години 

достављен је Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине. 
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2.  ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 
 

2.1.  ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 
 

2.1.1.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ  

 ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ 

 

У 2014. години настављен је поступак израде Просторног плана подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе. 

 

Доношењем Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког 

коридора Тисе стварају се просторноплански услови, за управљање заштитом, развојем и 

уређењем простора у складу са планским решењима и правилима која су утврђена 

Просторним планом. 

 

Утврђени су основни принципи заштите уређења и унапређења природних добара, а Тиса 

и њен обалски појас са насипом, укључујући заштићена подручја ПП ''Камараш'', ПП 

''Стара Тиса код Бисерног острва'', као и подручја предвиђена за штиту Горња Тиса и 

Доња Тиса утврђени су као еколошки коридор од међународног значаја. 

 

Просторним планом се разрађују начела просторног уређења, утврђују циљеви 

просторног развоја, организација, заштита, коришћење и намена простора, утврђују се 

планска решења којима се обезбеђује заштита, уређење и развој еколошког коридора 

Тисе, очување екосистемских услова природних и полуприродних подручја, стварају 

услови за повећање нивоа социо-економске развијености подручја и усклађује 

коришћење простора са могућностима и ограничењима у располагању природним и 

створеним вредностима и са потребама дугорочног социјалног и економског развоја и 

обезбеђују просторни услови за реализацију концепта трајно одрживог, уравнотеженог 

развоја. 

 

Након спроведене стручне контроле, Нацрт Просторног плана је упућен на јавни увид који 

је одржан од 16.01-14.02.2014. године. Нацрт Просторног плана је био изложен на јавни 

увид у згради скупштине града Зрењанина и зградама скупштина општина Ада, Бечеј, 

Жабаљ, Кањижа, Кикинда, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сента, Тител, Србобран и Чока, и 

у Новом Саду у просторијама Републичке агенције за просторно планирање, 

Организационој јединици за територију Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду. 

Јавне презантације Нацрта Просторног плана одржане су у Тителу 30.01.2014. године и у 

Сенти 05.02.2014. године. На јавним презентацијама су присуствовали, поред 

Обрађивача, Координатора и Носиоца израде Плана, представници локалних самоуправа, 

локалних јавно-комуналних предузећа, чланови општинских комисија за планове, као и 

заинтересована правна и физичка лица. 
 

Након спроведеног јавног увида, одржане су јавна и затворена седница Комисије за 

спровођење јавног увида на којима су размотрене све примедбе и заузет коначан став по 

свакој примедби, након чега је сачињен Извештај о обављеном јавном увиду. 
 

Усаглашавање Нацрта Просторног плана са Извештајем о обављеном јавном увиду је 

извршено уз обављене консултације са Покрајинским заводом за заштиту природе, након 

чега је Нацрт Просторног плана испоручен у октобру 2014. године Републичкој агенцији за 

просторно планирање, Организационој јединици за територију Аутономне покрајине 

Војводине у Новом Саду и Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, ради  прибављања потребних сагласности и упућивања у 

процедуру доношења плана. До краја 2014. године Просторни план је прошао прописану 

процедуру и припремљен је за упућивање Скупштини АПВ на доношење.  
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2.1.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ 

КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана одвијали су се послови на изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. Израда 

Извештаја о стратешкој процени и стручна контрола пратили су динамику израде и 

стручне контроле Просторног плана, a у складу са процедуром утврђеном Законом о 

Стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник PC", бр. 135/04 и 

88/10). 

 

Извештај о стратешкој процени утицаја је испоручен заједно са Нацртом Просторног плана. 

Ова два документа су била заједно на јавном увиду и примедбе на Извештај о стратешкој 

процени су разматране истовремено са примедбама на Просторни план. Након усаглашавања 

са Извештајем о обављеном јавном увиду, заједно са Нацртом Просторног плана, у 

октобру 2014. године, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине испоручен је и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 

подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну 

средину. Извештaј о стратешкој процени утицаја добио је сагласност Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежног 

органа, којом се констатује да је Извештај урађен према нормативима који су прописани 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 

135/04 и 88/10), као и да указује да реализација Просторног плана не угрожава чиниоце 

животне средине. 

 

 

2.1.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ 

 

У 2014. години настављен је поступак израде Просторног плана подручја посебне намене 

културног предела Бач. 

 

Концепт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач је испоручен 

носиоцу израде плана, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 

жаштиту животне средине у децембру 2013. године, након чега је у фебруару 2014. 

године обављена је стручна контрола Концепта Просторног плана. Затим су настављене 

активности на изради Нацрта Просторног плана, у оквиру које је настављена сарадња са 

Покрајинским заводом за заштиту споменика културе у циљу дефинисања границе посебне 

намене, предеоних целина и подцелина и утврђивања услова за спровођење у Плану. 

 

Потреба за израдом Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач 

проистекла је из потребе реализације једног од стратешких приоритета у области 

заштите, уређења и унапређења културних добара, који је утврђен Просторним планом 

Републике Србије и Регионалним просторним планом АПВ. Доношење Просторног плана је 

неопходан услов за употпуњавање међународно прописане документације (УНЕСКО) за 

процедуру уписа на Листу Светске културне баштине, која је започета 2010. године 

уписом на прелиминарну Листу.  

 

У поступку израде Просторног плана извршена је валоризација овог подручја нa прoстoру 

oбликoвaнoм мeaндрoм Moстoнгe, где је на територији алувиjaлaне рaвни и aлувиjaлне 

тeрaсе Дунaвa, уз мeaндре и притoкe Moстoнгe, потврђен континуитет живота у трајању 

од 8 миленијума, континуитет од праисторије са наслојавањем културних слојева (велики 

број непокретних културних добара и археолошких локалитета). На овом простору 

препознато је прожимање материјалних и нематеријалних културних вредности са 

природним вредностима, што представља потенцијал за развој савременог концепта 

успостављања и развоја културног предела са развојем комплементарне туристичке 

понуде, одрживе пољопривреде и креативне економије.  
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У ширем смислу, културно наслеђе Дунавског коридора је интегрални део европског 

културног наслеђа и представља потенцијал за развој културног туризма и укључивање у 

паневропске културне путеве, са акцентом на насеља, археолошка налазишта и тврђаве, 

као примере заједничког наслеђа средње Европе.  

 

Доношењем Просторног плана стварају се услови за реализацију пројеката 

реконструкције, уређења и презентације Бачке тврђаве и њеног урбаног окружења као и 

Фрањевачког самостана.  

 

Амбијенталне целине насеља са припадајућим културним добрима, разноврсност руралног 

културног наслеђа, нарочито сачувани примери народног градитељства и насељских 

целина представљају идентитет простора и препознати су у просторном плану као 

потенцијал за развој овог подручја. Позитивни трендови у политици заштите споменика 

културе и њиховог интегрисања у живот локалне заједнице и токове локалне привреде, 

иду у прилог адекватнијем третману културног наслеђа у наредном периоду уз одрживо 

коришћење културног наслеђа за развој културних, туристичких и других привредних 

активности. 

 

Нацрт Просторног плана је прошао стучну контролу, након чега је упућен на јавни увид у 

периоду од 04.09. - 03.10. 2014. године. 

 

Након спроведеног јавног увида, одржане су јавна и затворена седница Комисије за 

спровођење јавног увида. На основу достављеног Извештаја о обављеном јавном увиду, 

Завод је испоручио Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени Просторног 

плана на животну средину 29.10.2014. године Републичкој агенцији за просторно 

планирање, Организационој јединици за територију Аутономне покрајине Војводине у 

Новом Саду и Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине, ради  прибављања потребних сагласности и упућивања у процедуру доношења 

плана. До краја 2014. године Просторни план је прошао прописану процедуру и 

припремљен је за упућивање Скупштини АПВ на доношење.  

 
 

2.1.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана одвијали су се послови на изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

културног предела Бач на животну средину. Израда Извештаја о стратешкој процени и 

стручна контрола пратили су динамику израде и стручне контроле Просторног плана, a у 

складу са процедуром утврђеном Законом о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину ("Службени гласник PC", бр. 135/04 и 88/10). 

 

Стратешка процена утицаја плана на животну средину представља процес који се врши 

паралелно са израдом планског документа с циљем избегавања, спречавања или 

минимизације негативних утицаја планских решења на биодиверзитет, природна, 

културна и друге створене вредности, животну средину и здравље људи, односно 

утврђивање планских решења у складу са принципима одрживог развоја. 

 

Са Нацртом Просторног плана испоручен је и Извештај о стратешкој процени утицаја плана 

на животну средину. Ова два документа су била заједно на јавном увиду. Након 

усаглашавања са Извештајем о обављеном јавном увиду, оба документа су крајем октобра 

2014. године испоручена Републичкој агенцији за просторно планирање, Организационој 

јединици за територију Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду и Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ради прибављања 

потребних сагласности и упућивања у процедуру доношења плана. 
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2.1.5.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП ''ТИТЕЛСКИ БРЕГ'' 

 

У 2014. години настављен је поступак израде Просторног плана подручја посебне намене 

СРП "Тителски брег". 

 

Просторни план подручја посебне намене се, у складу са одредбама Закона о планирању 

и изградњи,  доноси се за подручје које због природних вредности захтева посебан режим 

организације, уређења, коришћења и заштите простора. Такође, Просторним планом 

Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10) и 

Регионалним просторним планом АПВ ("Службени лист АПВ", број 22/11), утврђено је да 

ће се развој, заштита и уређење заштићених природних добара вршити на основу 

просторних планова подручја посебне намене. 

 

Специјални резерват природе "Тителски брег"  проглашен је 2012. године за заштићено 

подручје од изузетног значаја, I категорије. Он представља ретко очуван геоморфолошки 

комплекс са специфичним природним, културно-историјским, туристичким, амбијенталним 

и другим вредностима.  

 

На подручју СРП "Тителски брег" је установљен тростепени режим заштите на укупној 

површини од 496 хектара, од чега је 98,58% у јавној својини, а око њега је успостављена 

заштитна зона на територији општине Тител, у деловима КО Шајкаш, КО Вилово, КО Лок, 

КО Тител и КО Мошорин, површине 8.643 ha.  

 

Резерват ужива и међународну заштиту. Због орнитолошких вредности ово природно добро је 

издвојено као станиште птица (IBА подручје), али и биљних врста и дневних лептира (IPА, 

PBА подручје). Део је ЕMERALD мреже којом су обухваћена подручја значајна за заштиту и 

очување дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта. Такође, постоји 

иницијатива да се Тителски брег номинује за укључење у Европску мрежу геопаркова. 

 

Просторни план треба да пружи основ за реализацију стратегије просторног развоја датог 

подручја кроз очување геолошких и геоморфолошких вредности и степских станишта, 

развој одрживог пашњачког сточарења уз очување природних вредности, ограничење 

ширења грађевинских подручја, забрану извођења других радова на утврђеним 

стаништима и др. 

 

У јануару 2014. године је Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине достављен Концепт Просторног плана СРП ''Тителски брег'', 

ради упућивања Комисији за стручну контролу планских докумената, која је разматрала 

Концепт плана на седници одржаној 24.02.2014. године.  

 

Завод је поступио по Извештају Комисије за стручну контролу планских докумената  и 

усагласио Концепт плана са закључцима Комисије. Након тога се приступило се изради 

Нацрта Просторног плана.  

 

Стручна контрола Нацрта плана извршена је 3.12.2014. на седници Комисије за стручну 

контролу планова, након чега је Нацрт Плана усклађен са Извештајем Комисије и упућен 

Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на 

поновну стручну контролу која је одржана 23.12.2014. године. Следећа фаза у изради плана 

је упућивање Нацрта Просторног плана на јавни увид.  

 

 

2.1.6.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

            ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП ''ТИТЕЛСКИ БРЕГ'' 
 

У току израде Нацрта Просторног плана подручја посебне намене СРП ''Тителски брег'', 

спроводиле су се и активности на изради Извештaја о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене на животну средину.  
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Упоредо са стручном контролом Нацрта Просторног плана, спроведене су активности везане 

за Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене  

СРП ''Тителски брег'' на животну средину. Нацрт Просторног план и Извештaј о стратешкој 

процени утицаја ће заједно бити упућени на јавни увид.  
 

 

2.1.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ''СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ  И  

           ЈЕЗЕРА'' 

 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'', 

настављене су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене 

''Суботичке пустаре и језера''.  

 

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за 

реализацију националних, регионалних и локалних интереса на подручју обухваћеном 

израдом Просторног плана. С обзиром на положај, један од разлога израде је и 

дефинисање активности у области заштите природе, туризма и руралног развоја, ради 

повезивања кластера заштићених подручја утврђеног плановима вишег реда предео 

изузетних одлика „Суботичка пешчара“, специјални резерват природе „Селевањске 

пустаре“, специјални резерват природе „Лудашко језеро“ и парк природе „Палић“), са 

прекограничним природним добрима у Републици Мађарској. Заштићена подручја која ће 

чинити посебне намене на простору обухвата Просторног плана, налазе се на 

територијама Града Суботице и општине Кањижа. 

 

Ова заштићена подручја су део пројекта будућег заједничког прекограничног заштићеног 

простора које је под називом „Koros-er“ (речица Киреш), зацртан Протоколом о заштити. 

Водоток Киреш чини окосницу планираног заједничког прекограничног добра. 

Прекогранични заштићени предео „Koros-er“, захвата тринаест просторних јединица 

мозаично распоређених од Келебије до Морахалома. Укупна површина планирана за 

заједнички заштићени предео ће обухватити 2 800 ha. То су станишта-рефугијуми 

влажних, слатинастих, пешчарских ливада и пустара, која се налазе и на списку 

прироритетних станишта за заштиту Европске уније (Natura 2000). Врсте и станишта 

значајна за заштиту су распоређена по сливном подручју Киреша са обе стране границе, а 

проблематика очувања и заштите је слична (развој модерне пољопривреде и шумарства, 

ширење насеља и инфраструктуре, мелиорација и загађење вода). Заједнички приступ у 

управљању заштићеним подручјима, пријему посетилаца, презентацији и едукацији о 

овом простору, помогао би у осветљавању целог проблема угрожености и крајњем циљу - 

очувању природних вредности предела и биодиверзитета овог дела Панонске низије. 

 

Израдом Просторног плана, извршиће се валоризација овог простора нa  коме се поред 

заштићених подручја са заштитним зонама, налазе и подручја планирана за заштиту, 

станишта заштићених и строго заштићених врста и еколошки коридори (међународни, 

прекогранични и локални). 

 

У фебруару 2014. године је извршена стручна контрола Концепта Просторног плана на 

седници Комисије за контролу планских докумената у Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на којој је Комисија утврдила да  се 

Просторни план може упутити у даљу процедуру, уз корекцију по датим сугестијама. 

 

У наредном периоду настављен је рад на изради Нацрта Просторног плана у ком је 

остварена сарадња са општином Кањижа и градом Суботица, Покрајинским заводом за 

заштиту природе и другим надлежним институцијама.  
 

Стручна контрола Нацрта Просторног плана је извршена на седници Комисије за контролу 

планских докумената која је одржана у децембру 2014. године, након чега се Нацрт 

Просторног плана упућује на јавни увид.  
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2.1.8.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

           ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ''СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ  И ЈЕЗЕРА'' 
 

У току израде Нацрта Просторног плана подручја посебне намене ''Суботичке пустаре и 

језера'', спроводиле су се и активности на изради Извештaја о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене на животну средину.  

 

Упоредо са стручном контролом Нацрта Просторног плана, спроведене су активности везане 

за Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене  

''Суботичке пустаре и језера'', на животну средину. Нацрт Просторног план и Извештaј о 

стратешкој процени утицаја ће заједно бити упућени на јавни увид. Евентуалне примедбе на 

Извештaј о стратешкој процени утицаја ће бити разматране са примедбама на Просторни 

план.  

 

2.1.9. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП ''СЛАНО КОПОВО'' 
 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' 

настављене су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе „Слано Копово“. 
 

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације једног од 

стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних добара, 

који је утврђен Просторним планом Републике Србије и Регионалним просторним планом 

АПВ.  

 

Специјални резерват природе „Слано копово“ представља једну од последњих очуваних 

бара на слатинама Аутономне покрајине Војводине, специфичну по јединственим 

панонским екосистемима типичним за слане, муљевите баре и њихове повремено исушене 

делове и као такав је јединствен простор особене биолошке разноврсности. Имајући у 

виду међународни статус Резервата, као заштићеног дела природе, његов национални и 

локални значај, потребу организованог, стручног и систематског праћења стања у 

Резервату, као и спровођења мера заштите, планска решења, начин коришћења, 

унапређивања и уређивања предметног простора се морају усагласити са 

специфичностима самог подручја и са његовим укупним значајем.  

 

Овај Резерват, као јединствен екосистем, захтева успостављање трајно одрживог начина 

коришћења и управљања простором, а опредељује активности и у његовом ширем 

окружењу. Предметни простор због природних, предеоних и амбијенталних вредности, 

захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите. Просторним 

планом ће се обезбедити  плански услови за уређење простора, за директно спровођење 

Просторног плана на деловима простора за које је могуће дати правила уређења и 

грађења и дефинисање зона за које је неопходна израда урбанистичке документације, 

као и смерница за њену израду и дефинисање зона које ће се спроводити кроз важећу 

просторну и урбанистичку документацију. 
 

У фебруару 2014. године одржана је Комисија за стручну контролу Концепта Просторног 

плана. Након достављања Извештаја о извршеној стручној контроли, извршена је 

корекција Концепта Просторног плана у складу са закључцима Комисије и тако коригован 

Концепт плана је достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине и Републичкој агенцији за просторно планирање, 

Организационој јединици за територију Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду. 
 

Након усвојеног Концепта Просторног плана настављене су активности на изради Нацрта 

Просторног плана у оквиру којих је вршен обилазак терена, валоризација предметног 

простора, валоризација важећих планских докумената и даља сарадња са надлежним 

органима, организацијама и предузећима, а посебно са Покрајинским заводом за заштиту 

природе и ЈВП „Воде Војводине“.  
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У новембру 2014. године одржана је седница Комисије за стручну контролу планских 

докумената на којој је разматран Нацрт Просторног плана, након чега је обрађивачу 

достављен Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана. Нацрт 

Просторног плана је коригован од стране Обрађивача у  складу са достављеним примедбама 

и сугестијама и упућен Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине, након чега је у децембру месецу поново извршена стручна контрола 

Нацрта Просторног плана. Следећа фаза у изради плана је упућивање Нацрта Просторног 

плана на јавни увид.  

 

2.1.10.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

              ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ СРП ''СЛАНО КОПОВО'' 

 

У току израде Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе „Слано Копово“, спроводиле су се и активности на изради Извештaја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене на животну 

средину.  

 

Упоредо са стручном контролом Нацрта Просторног плана, спроведене су активности везане 

за Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене  

Специјалног резервата природе „Слано Копово“, на животну средину. Нацрт Просторног 

план и Извештaј о стратешкој процени утицаја ће заједно бити упућени на јавни увид. 

Евентуалне примедбе на Извештaј о стратешкој процени утицаја ће бити разматране са 

примедбама на Просторни план.  
 

 

2.2.  ПОСЛОВИ КОЈИ СУ СУФИНАНАСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ И 
РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПО ОСНОВУ 
МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ 

 

2.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ HA ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА 

I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА - ЗРЕЊАНИН - КОВИН 

 

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана подручја посебне намене мреже 

коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 

Суботица-Зрењанин-Ковин је стварање услова за реализацију националних, регионалних 

и локалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у обухвату Просторног плана 

на принципима одрживог развоја. 

 

Посебна намена Просторног плана је мрежа путне инфраструктуре на саобраћајном 

правцу на основном путном правцу некадашњег пута  М 24, која представља кључну 

деоницу транспортног система Баната и североисточног дела Бачке. Посебна намена се 

односи на: 

 коридор обрађен у Генералном пројекту магистралног пута М-24 ''Банатска 

магистрала'', деоница Суботица-Зрењанин-Ковин,  

 деонице путних праваца које још увек нису покривене пројектном документацијом, 

а детаљније су обрађене у планским решењима, 

 зону непосредне заштите посебне намене и утицаја коридора на окружење (односи 

се на деоницу детаљне разраде: Суботица (петља ''Суботица исток'') – Сента (веза 

са ДП II реда бр.101). 

 

У 2014. години настављен је поступак израде Нацрта Просторног плана. С обзиром да  

Просторни План треба да садржа детаљну разраду за путне деонице чије спровођење ће 

се вршити директно из плана, започете су активности на детаљној разради.  
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У том циљу спроведене су активности на прибављању ажурних и оверених катастарско 

топографских планова у одговарајућој у размери за катастарске општине: Нови 

Кнежевац, Банатско Аранђелово, Ђала, Мајдан и Српски Крстур (општина Нови 

Кнежевац), катастарске општине Сента и Батка (општина Сента), катастарске општине 

Велебит, Трешњевац и Ором (општина Кањижа), и катастарскa општинa Биково (општина 

Суботица). 

 

У циљу ажурирања постојећих услова (добијених у периоду 2009-2010. године), у 

поступку израде Нацрта Просторног плана затражени су услови и подаци од надлежних 

органа, организација и институција са 82 адресе. Такође, анализирана су усвојена 

планска документа, као и она која су у изради, а од значаја су за израду Просторног 

плана. Утврђено је да обухвату плана има 6 важећих просторних планова посебне намене, 

14 важећих просторних планова локалних самоуправа (Суботица, Кањижа, Нови 

Кнежевац, Сента, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Зрењанин, Жабаљ, 

Ковачица, Панчево и Ковин), 94 урбанистичка плана, 40 шематских приказа насеља, 80 

урбанистичких пројеката и 38 планова у фази израде. 

 

У поступку израде графичког дела плана, односно израде рефералних карата Просторног 

плана, као и израде детаљних карата за деоницу Сента-Суботица  (аутопут Е-75) извршено 

је и превођење графичких података из AutoCAD програма у GIS технологију, како би се 

Просторни план радио у најсавременијој дигиталној технологији у GIS окружењу. Урађене 

су рефералне карте, на основу пристиглих услова надлежних институција и органа. Унети су 

подаци намене површина (за све врсте земљишта – грађевинско, водно, шумско и 

пољопривредно), као и за инфраструктурне системе, објекте и мреже (саобраћајна, 

водопривредна, термоенергетска, телекомуникациона и електроенергетска). Наведени 

графички подаци су коришћени  за завршетак израде рефералних карата, као и за израду 

детаљних карата за деонице Сента-Суботица, која је предмет издавања локацијске дозволе. 

 

Нацрт Просторног плана упућен је Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине на стручну контролу 11.12.2014. године. 

 

2.2.2.   ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ HA ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 

СУБОТИЦА – ЗРЕЊАНИН - КОВИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

На основу Годишњег програма пословања Завода, паралелно са израдом Нацрта 

Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре 

нa основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин – Ковин радило се 

и на Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. Уз 

Нацрт просторног плана, испоручен је и Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана на животну средину. 

 

Нацрт Просторног плана и Извештaј о стратешкој процени утицаја ће заједно бити упућени на 

јавни увид. Евентуалне примедбе на Извештaј о стратешкој процени утицаја ће бити 

разматране са примедбама на Просторни план.  
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2.3.   НОВИ ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА ПЛАНИРАНИ ЗА 2014. 
ГОДИНУ 

 

2.3.1.  СТУДИЈА РАЗМЕШТАЈА РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2014. годину реализоване су 

активности на изради Студије размештаја радних зона на територији АПВ, II фаза.  

 

У поступку израде Студије вођене су активности на прикупљању података од јединица 

локалне самоуправе, контроли, допуни и ажурирању приспелих података, затим на 

њиховој анализи и обради, на техничкој припреми просторних података за обрађене радне 

зоне, у оквиру чега је вршена:  

- израда (припрема) графике у AutoCAD-у по слојевима 

- трансформација графике у Gaus- Krigerovu пројекцију  

- трансформација графике из Hermanskogela у WGS84  

- обрада графике у ArcGIS-у / геовизуелизација 

- унос атрибутских (алфа-нумеричких) података у базу 

- контрола усклађености атрибутских и просторних података 

- припрема (прилагођавање) за конверзију у KML формат (Google Earth) и конверзија у 

KML формат  

- обрада графике у Google Earth-у. 

 

У току године израде Студије, у 2014. години одржане су три презентације које су 

планиране по регионалним центрима у Привредним коморама управних округа: 

- Прва презентација одржана је 28.10.2014. године у Сремској Митровици, у 

организацији Регионалне развојне агенције Срем,  

- друга презентација одржана 18. децембра 2014. године у просторијама Општине 

Кикинда, у организацији начелника Севернобанатског округа.  

- Трећа презентација одржана је у Панчеву, 18.06.2014. године,  у просторијама градске 

управе Града Панчева, а у организацији Налед-а, ВИП-а и Града Панчева. 

 

Презентацијама Студије присуствовали су заинтересовани представници државних и 

покрајинских органа, локалних самоуправа и управних округа. Том приликом упућени су 

позиви свим локалним самоуправама да у наредном периоду раде на припреми и достављању 

прецизних података за радне зоне на својој територији, а због значаја обраде и формирања 

базе података у Географском информационом систему, што пружа могућност приступања 

потенцијалних инвеститора оваквој презентацији радних зона и информисања о 

инфраструктурној опремљености локације и могућностима изградње. Због значаја 

формирања оваквих база података за привлачење инвеститора, планира се да обрада и 

презентација радних зона на описани начин буде континуирани задатак. 

 

Студија размештаја радних зона на територији АП Војводине – II фаза обухватила је 

обраду и презентацију 11 радних зона, од чега је једна у општини Инђија, 7 у општини 

Кикинда и 3 у општини Темерин. 

 

Почетком децембра 2014. године, Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине испоручена је финална верзија Студије 

размештаја радних зона на територији АП Војводине – II фаза, у аналогном и дигиталном 

облику, уз коју је испоручена и документациона основа која је коришћена приликом 

израде Студије.  
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2.3.2.  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ    

           ПЛАНА  АПВ  

 

Програм имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 

за период 2013-2017, донет је 13. јуна 2013. године на седници Скупштине АП Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 22/13). У складу са Законом о планирању и изградњи, органу 

који је донео Програм имплементације подноси се годишњи извештаја о остваривању 

просторног плана.  

 

Посао на изради Годишњег извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АПВ 

обухвата две врсте активности: 

- прикупљање података од надлежних институција за израчунавање показатеља 

просторног развоја,  

- комуникацију са ресорним покрајинским секретаријатима који су учествовали у изради 

Програма имплементације РПП АПВ са циљем прибављања података о степену 

реализације стратешких приоритета из области за коју су надлежни. 

 

У 2014. години вођене су активности на прикупљању података који су неопходни за 

израду Годишњег извештаја. Остварени су контакти са Републичким заводом за 

статистику, Покрајинским заводом за заштиту природе и Националном службом за 

запошљавање. Поред тога, остварена је сарадња са Републичком агенцијом за просторно 

планирање у циљу размене искустава у изради Годишњег извештаја о остваривању ППРС, 

као и дефинисању модела индикатора који ће се обрађивати у оквиру Годишњег 

извештаја. 

 

Део Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ који се односи на израду показатеља 

просторног развоја, подразумева њихову графичку и текстуалну интерпретацију. 

Показатељи израчунати за потребе информационог система о простору АП Војводине 

коришћени су и приликом израде Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ. 

 

Израчунавањем показатеља у четвртом кварталу 2014. године, за које су доступни 

неопходни подаци, завршено је обрађивање показатеља просторног развоја за 2014. годину. 

 

Подаци су обрађени и припремљени за Годишњи извештај на следећи начин: 

- у виду табела, 

- одговарајућих графичких прилога и  

- пратећих текстуалних коментара. 

 

Комуникација са ресорним покрајинским секретаријатима који су учествовали у изради 

Програма имплементације РПП АПВ са циљем прибављања података о степену 

реализације стратешких приоритета из области за коју су надлежни одвијала се у 

сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине. До краја децембра 2014. године нису сви покрајински секретаријати одговорили 

на упитнике који су им достављени, тако да је испорука финалног материјала који треба 

да буде усвојен на Скупштини АПВ одложен за 2015. годину.  

 

У складу са Годишњим програмом ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' до краја 2014. године 

је испоручен Извештај о остваривању РПП АПВ за 2014. годину, на основу пристиглих 

података. 

 

2.3.3.    ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА 

             ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА 

 

У складу са ребалансом буџета АПВ из октобра 2014. године извршене су Измене и допуне 

Годишњег програма пословања Завода за 2014. годину, којима је планирано да се 

започне са пословима на изради Просторног плана подручја посебне намене система за 

наводњавање Срема.  
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Израдом Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема 

обезбеђују се плански услови за изградњу регионалног система за наводњавање Срема и 

обезбеђују услови за одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно 

унапређење у складу са принципима одрживог развоја. 

 

Подручје обухваћено оквирном границом обухвата у целости територије општина: Инђија, 

Ириг, Стара Пазова, Пећинци, Рума, Шид и територију града Сремска Митровица, као и 

део територије општине Бачка Паланка (катастарске општине Нештин и Визић). Површина 

подручја обухваћеног прелиминарном границом Просторног плана износи oкo 3528 km². 

Мелиорационо подручје „Срем“ простире се на површинама између планинског гребена 

Фрушке горе до Дунава на југоистоку, Саве на југу и на западу до границе према 

Републици Хрватској.  

 

У структури коришћења земљишта обрадива површина (оранице, воћњаци, виногради) 

заузима око 95% и са становишта погодности за наводњавање, земљиште Срема припада 

у највећој мери класи која је погодна за наводњавање. Падавине на овом подручју 

одликују се изразитом временском и просторном неравномерношћу током једне године. 

Пољопривреда, као најважнија грана привреде овог дела земље, трпи сваке године штете 

које су све израженије, те је циљ израде Просторног плана стварање услова за оптимално 

коришћење постојећег водног потенцијала на посматраном подручју за наводњавање 

пољопривредног земљишта и усклађивање свих видова коришћења вода, заштите вода и 

заштите од вода.  

 

У 2014. години вршени су послови на припреми Одлуке о изради Просторног плана, као и 

припреми Одлуке и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 

животну средину. 

 

Остварена је сарадња са Регионалном развојном агенцијом Срем, која је била 

координатор израде Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости 

регионалног система за наводњавање Срема. 

 

Припремљен је Нацрт Одлуке о изради Просторног плана, која је прошла стручну 

контролу на Комисији за планове и упућена је у процедуру за доношење на Скупштини 

АПВ.  

 

У децембру 2014. године Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство у 

зашиту животне средине испоручен је елаборат ''Полазишта, условљености и аспекти 

просторног развоја'', који је настао као последица доношења Измена и допуна Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 132/2014) и укидања 

Концепта, као I фазе израде Просторног плана.  

 

За 2015. годину планиран је наставак активности на изради овог Просторног плана. 

 
   

2.3.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА  ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА 

 

У оквиру процедуре за израду Просторног плана Одлука о изради стратешке процене 

утицаја Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема на 

животну средину. 

 

Стратешка процена ће у свему пратити израду Просторног плана и бити саставни део 

Документационе основе Просторног плана. 
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3. ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ   
 

IPA ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

У 2014. години Завод је наставио реализацију активности на изради два пројекта 

одобрена у оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република 

Србија–Република Мађарска, и то: 

 

1. Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца 

Тисасигет-Ђала (Активност 01), 

2. Пројекат координисаног развоја и размене знања о просторно-планској 

методологији (Активност 02) 

 

3.1.  ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПРЕКОГРАНИЧНОГ 

            ПУТНОГ ПРАВЦА ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА (Активности 01) 

 

Укупно планирани буџет за Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног 

путног правца Тисасигет-Ђала је 1.735.460,00 евра, од чега је 849.975,00 евра планирани 

буџет водећег партнера са Мађарске стране, односно Националне агенције за развој 

инфраструктуре Републике Мађарске, док је 885.485,00 евра планирани буџет пројект 

партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.  

 

Трајање пројекта је  27 месеци и то од 01.02.2013. до 30.04.2015. године, а на основу 

одобрене модификације пројекта од 14.09.2014. (Addendum No 2 to the Subsidy contract 

for the implementation on the project no HUSRB/1203/111/050, Acronym: Tiszasz-Djala, Title: 

Rehabilitation of Tiszasiget-Djala cross-border connecting road). 

 

У 2014. години спроведена је јавна набавка за извођење радова на рехебилитацији 

прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, по правилима Европске уније. Почетком 

јула 2014. године закључен је уговор са најповољнијим понуђачем: Компанија „Војпут“, 

Суботица. Вредност уговора је  52.638.227,87 динара.  Такође је, након спроведене 

процедуре јавне набавке, почетком јула 2014. године потписан уговор за услугу надзора 

над извођењем радова са понуђачем: ДОО „EUROGARDI GROUP“, Нови Сад, чија је 

вредност 26.100,00 евра. 

 

У уговореном року, односно до средине септембра 2014. године, изведени су радови на 

рехабилитацији планираних деоница, и то на стационажама од km 18+935 до km 21+350, 

и од km 0+00 до  km 2+675. Извршено је и плаћање за изведене радове као и за услугу 

надзора. Такође је Министарству финансија поднета потребна документација за правдање 

средстава у петом извештајном периоду (01.06.-30.09.2014. године) у висини од 

477.334,70 евра. Комисија за првостепену контролу међународних пројеката признала је 

све приказане трошкове и крајем децембра 2014. године издала декларацију на цео 

износ. По овој декларацији, од укупно признатих трошкова у износу од 477.334,70 евра, 

Европска унија ће почетком 2015. године рефундирати Заводу 85%, односно износ од 

405.734,49 евра. 

 

У току 2014. године прихваћена је још једна модификација (измена) пројекта од 

01.10.2014. године, (Addendum No 3 to the Subsidy contract for the implementation on the 

project no HUSRB/1203/111/050, Acronym: Tiszasz-Djala, Title: Rehabilitation of Tiszasiget-

Djala cross-border connecting road), која се односи на одобравање додатних радова на 

рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет Ђала (деонице km 17+925-

18+450;18+875-18+925), у вредности од 160.000,0 евра за додатне радове и 7.688,50 

евра за услугу надзора над извођењем радова. 
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Такође, на основу декларације број 32/44 од 31.07.2014. године, Завод се одрекао  од 

неискоришћених 160.000,00 евра у циљу доприноса укупној реализацији програма 

прекограничне сарадње Мађарска – Србија, односно како би омогућио спровођење 

додатних ИПА пројекта са резервне листе. 

 

Након извођења додатних радова Завод ће извршити плаћање свих обавеза дефинисаних 

буџетом пројекта и поднети документацију за правдање средстава за два извештајна 

периода, и то за шести извештајни период од 01.10.2014. до 31.01.2015. године и за 

завршни извештајни период од 01.02.2015. до 30.04.2015. године. 
 

 

3.2. ПРОЈЕКАТ КООРДИНИСАНОГ РАЗВОЈА И РАЗМЕНЕ  ЗНАЊА О ПРОСТОРНО- 

            ПЛАНСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ  

 

За реализацију Пројекта координисаног развоја и размене знања о просторно-планској 

методологији, број HUSRB-1203/213/151, укупно планирани буџет је 96.061,60 евра, од 

чега је 58.781,60 евра планирани буџет водећег партнера са Мађарске стране, односно 

Универзитета у Сегедину, док је 37.280,00 евра планиран буџет Пројект партнера 1 са 

српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.  

 

Пројекат је трајао 12 месеци и то од 01.05.2013. до 30.04.2014. године. 

 

Вредност реализованог пројекта 36.576,00 евра што је за само 703,40 евра мање од 

планираног буџета пројекта.  

 

Након признавања трошкова од стране првостепене комисије за контролу међународних 

пројеката у оквиру Министарства финансија, Европска унија је укупно рефундирала износ 

од 31.090,88 евра који је уплаћен на рачун Завода одакле је извршено предфинансирање 

пројекта. 

 

У току реализације пројекта израђене су две студије, једна са мађарске стране, и то 

„Анализа апсорпционих капацитета Велике јужне равнице са посебним фокусом на 

маргинализована насеља“, а друга са српске стране, и то: „Анализа економског и 

социјалног статуса маргинализованих насеља у пограничним областима АП Војводине“. 

  

На основу наведених студија припремљен је заједнички документ; „Развој заједничког 

методолошког оквира у односу на сложени и интегрисани територијални развој угрожених 

региона који припадају области ИПА Мађарска-Србија Програма прекограничне сарадње. 

Овај методолошки документ наглашава такве аспекте развоја који могу да помогну двема 

земљама у коришћењу исте или сличне праксе  за решавање проблема неразвијених, 

маргинализованих и угрожених подручја и насеља. Поред тога, јасан циљ овог документа 

је да функционише као основни методолошки документ кроз бележење искустава у 

области стратешког планирања.  

 

У оквиру овог пројекта израђен је и тројезични web сајт. 
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4. ПОСЛОВИ ЗА ТРЖИШТЕ   
 

У 2014. години Завод је био ангажован на изради просторних и урбанистичких планова, 

које је радио по појединачним уговорима закљученим са: општинама на територији АП 

Војводине, јавним предузећима као што су ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Електромрежа Србије“, 

као и са другим правним и физичким лицима.  
 

У наставку је дат преглед послова на којима је Завод радио током 2014.                         

године, односно чија је израда у току, по врсти посла и фазама израде: 
 

 

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

1. Просторни план подручја посебне намене пловног пута Е-80-ДУНАВ  

У 2014. години Завод је радио на  активностима на изради Просторног плана подручја 

посебне намене пловног пута Е-80-ДУНАВ и прибављању потребних сагласности  пре 

доношења  Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене пловног 

пута Е-80-ДУНАВ, након чега ће уследити и коначна испорука донетог плана у 

потребном броју примерака. 

2. Измена и допуна Просторног плана инфраструктурног коридора граница Хрватске-

Београд (Добановци) 

У 2014. години Завод је радио на  активностима на изради Нацрта плана и 

прибављању потребних сагласности  пре доношења  Уредбе о изменама и допунама 

Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора 

граница Хрватске-Београд (Добановци) (''Службени гласник РС'', број 147/14). 

3. Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструкторног коридора аутопута Е-

75 Суботица-Београд (Батајница) 

У 2014. години Завод је радио на  активностима на изради Нацрта плана и 

прибављању потребних сагласности  пре доношења  Уредбе о изменама и 

допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног 

коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)(''Службени гласник РС'', 

број 143/14). 

4. ППППН за нафтовод од сабирно отпремне станица Турија север до рафинерије нафте 

Нови Сад са елементима детаљне регулације 

У 2014. години Завод је радио на  активностима на изради Концепта плана. 

Након верификовања Концепта плана Завод је израдио и испоручио Нацрт плана 

који је процедуру стручне контроле од стране надлежних органа и јавног увида.  
 

 

2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  
 

1. Просторни план општине Бач 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана које је упућен на стручну контролу од 

стране надлежних органа, а затим у процедуру јавног увида, након чега је извршено 

његово усаглашавање са достављеним ставовима надлежних органа. Након тога 

Нацрт плана је упућен надлежним органима ради прибављања потребних 

сагласности. 

2. Просторни план општине Бачки Петровац 

У 2014. години Завод је наставио активности  на прибављању потребних катастарско 

топографских подлога потребних за израду Плана. Узимајући у обзир чињеницу да 

је општина Бачки Петровац ушла у процес комасације земљишта, Заводу нису 

достављене потребне катастарско топографске подлоге, те се нису створили 

потребни законски услови за израду Нацрта плана. 

3. Просторни план општине Нови Кнежевац 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на стручну контролу 

од стране надлежних органа.  
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4. Просторни план општине Сента 

У 2014. години Завод је реализовао активности потребне за израду Нацрта плана. 

Завод није имао потребне улазне податке за завршетак Нацрта плана. 

5. Просторни план општине Сремски Карловци 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног увида 

Нацрт плана је упућен на сагласност Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине.  

6. Просторни план општине Темерин 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног увида и 

прибављања потребних сагласности Просторни план општине Темерин је донет од 

стране Скупштине општине Темерин. План је  објављен у „Службеном листу општинe 

Темерин“, број 21/2014. 
 

7. Просторни план општине Ковачица-Измене и допуне 

У 2014. години Завод је израдио Измене и допуне Просторног плана општине 

Ковачица који је донет од стране Скупштине општине Ковачица („Службени лист 

општине Ковачица“, број 9/2014) и испоручен у потребном броју примерака. 
 

8. Просторни план општине Нова Црња-Измене и допуне 

У 2014. години Завод је израдио Измене и допуне Просторног плана општине Нова 

Црња који је донет од стране Скупштине општине Нова Црња и испоручен у 

потребном броју примерака. 
 

9. Просторни план општине Ириг 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног увида и 

прибављања потребних сагласности Просторни план општине Ириг је донет од 

стране Скупштине општине Ириг. План је  објављен у „Службеном листу општина 

Срема“, број 13/2014 и испоручен у потребном броју примерака. 

 
 

3. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

1. Генерални урбанистички план Кикинде 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног увида и 

прибављања потребних сагласности Генерални урбанистички план Кикинде је донет 

од стране Скупштине општине Кикинда у новембру 2014. године.  

2. Генерални урбанистички план града Сремска Митровица 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, Нацрт плана је 

изложен на јавни увид. Након јавног увида Завод је радио на усаглашавању Нацрта 

плана са примедбама са јавног увида.  

3. Генерални урбанистички план Вршца 

У 2014. години Завод је израдио Концепт плана који је испоручен на стручну 

контролу надлежним органима. Након тога Завод је наставио активности на изради 

Нацрта плана.  

 

4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План генералне регулације насеља Ада и Мол 

     У 2014. години Завод је израдио Концепт плана који је упућен на стручну контролу 

од стране надлежних органа. Након верификације Концепта плана Завод је израдио 

Нацрт плана којег је испоручио општини ради стављања у процедуру стручне 

контроле.  
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2. План генералне регулације насеља Владимировац 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога које нису стигле у Завод до краја 2014. године, 

те Завод није имао улазне елементе за израду Концепта плана. 

3. План генералне регулације насеља Банатски Карловац 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога које су стигле у Завод у септембру 2014. године, након чега 

је Завод приступио изради Нацрта плана. 

4. План генералне регулације насеља Апатин 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога и изради Концепта плана. 

5. План генералне регулације насеља Бач 

У 2014. години Завод је израдио Концепт плана који је испоручен на стручну 

контролу надлежним органима. Након тога Завод је наставио активности на изради 

Нацрта плана. 

6. План генералне регулације насеља Бачки Петровац 

У 2014. години Завод је наставио активности  на прибављању потребних 

катастарско топографских подлога потребних за израду Плана. Узимајући у обзир 

чињеницу да је општина Бачки Петровац ушла у процес комасације земљишта, 

Заводу нису достављене потребне катастарско топографске подлоге, те се нису 

створили потребни законски услови за израду Концепта плана. 

7. План генералне регулације насеља Бела Црква 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско 

топографских подлога и других улазних података потребних за израду Концепта 

плана. 

8.   План генералне регулације  насеља Беочин  

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле и 

јавног увида прибављене су и потребне сагласности на Нацрт плана. 

9.   План генералне регулације  насеља Бечеј 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради Нацрта плана. 

10.  План генералне регулације  насеља Влајковац 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога и изради Концепта плана који је испоручен 

општини Вршац у септембру 2014. године. 

11. План генералне регулације  насеља Врдник 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, 

јавног увида и прибављања потребних сагласности План генералне регулације  

насеља Врдник је донет од стране Скупштине општине Ириг у децембру 2014. 

године. 

12. План генералне регулације  насеља Ириг 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу.  

13. План генералне регулације за насеље Јазак 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу.  

14. План генералне регулације за насеље Жабаљ 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога и изради Концепта плана. 

15. План генералне регулације за насеље Житиште 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, 

јавног увида и прибављања потребних сагласности План генералне регулације  

насеља Житиште је донет од стране Скупштине општине Житиште у децембру 2014. 

године. 
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16. План генералне регулације централног дела насеља Кикинда 

У 2014. години Завод је израдио Концепт плана који је упућен на стручну контролу 

од стране надлежних органа. Након верификације Концепта плана Завод је започео 

активности на изради Нацрта плана.  

17. План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога и изради Концепта плана. 

18. План генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, 

јавног увида и прибављања потребних сагласности, План генералне регулације  

југоисточног дела насеља Кикинда је донет од стране Скупштине општине Кикинда 

у децембру 2014. године. 

19. План генералне регулације североисточног дела насеља Кикинда 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога и изради Концепта плана. 

20. План генералне регулације за насеље Банатска Топола 

У 2014. години Завод је израдио Концепт плана који је упућен на стручну контролу 

од стране надлежних органа. Након верификације Концепта плана Завод је започео 

активности на изради Нацрта плана. 

21. План генералне регулације за насеље Сајан 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

22. План генералне регулације за насеље Иђош 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

23. План генералне регулације за насеље Нови Козарци 

У 2014. години Завод је радио на активностима везаним за израду Нацрта плана. 

24. План генералне регулације за насеље Наково 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

25. План генералне регулације за насеље Мокрин 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног 

увида и прибављања потребних сагласности План генералне регулације  за насеље 

Мокрин је донет од стране Скупштине општине Кикинда у октобру 2014. године. 

26. План генералне регулације за насеље Банатско Велико Село 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног 

увида и прибављања потребних сагласности План генералне регулације  за насеље 

Банатско Велико Село је донет од стране Скупштине општине Кикинда у октобру 

2014. године. 

27. План генералне регулације за насеље Руско Село 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

28. План генералне регулације насеља Башаид 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

29. План генералне регулације насеља  Опово 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

30. План генералне регулације насеља  Сента 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу.  

31. План генералне регулације насеља Сечањ 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога и изради Концепта плана. 
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32 .План генералне регулације насеља  Ковин 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. 

33. План генералне регулације насеља  Ковачица 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога и изради Концепта плана. 

34. План генералне регулације насељеног места  Маглић 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, 

јавног увида и прибављања потребних сагласности, План генералне регулације  

насеља Маглић је донет од стране Скупштине општине Бачки Петровац у септембру 

2014. године. 

35. План генералне регулације насељеног места  Кулпин 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога и изради Концепта плана. 

36. План генералне регулације насељеног места  Пландиште 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним 

органима на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, 

јавног увида и прибављања потребних сагласности, План генералне регулације 

насељеног места Пландиште донет је од стране скупштине општине Пландиште у 

мају 2014. године. 

37. План генералне регулације насеља Српска Црња-Измене и допуне 

У 2014. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. Након обављене процедуре стручне контроле, јавног увида и 

прибављања потребних сагласности План генералне регулације  насеља Српска 

Црња-Измене и допуне донет је од стране скупштине општине Нова Црња уаприлу 

2014. године. 
 

 

5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу   

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради Концепта плана. 

2. План детаљне регулације за викенд насеље „Чортановачка шума“ 

     У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

     изради Концепта плана. 

3. План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиоративног каналаи 

секундарне мреже за наводњавање у К.О. Адорјан  

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради Нацрта плана. 

4. План детаљне регулације комплекса за производњу и складиштење експлозивних 

материјала у КО Беочин  

У 2014. години Завод је радио на активностима у вези са израдом Нацрта плана. 

5. План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци 

     У 2014. години Завод је радио на активностима у вези са израдом Нацрта плана. 

6. План детаљне регулације далековода 110 kv Ада-Кикинда 2 

     У 2014. години Завод је, након доношења плана од стране надлежних органа,  

     извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

7. План детаљне регулације блокова 31, 32 и 33 насеља Сента (Мала Компетенција) 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради Концепта плана. 

8. План детаљне регулације зоне центра у Бечеју  

У 2014. години Завод је радио на активностима у вези са израдом Нацрта плана. 

9. План детаљне регулације за блокове број 74 и 94 у Ковину 

     У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта плана. 
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10.  План детаљне регулације радне зоне дела локације 15 у К.О. Инђија 

У 2014. години Завод је, након доношења плана од стране надлежних органа, 

извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

11.  План детаљне регулације радне зоне локације 10 у К.О. Инђија 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта 

плана. 

12. План детаљне регулације за изградњу система за наводњавање "Безубица" код 

Баваништа  

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података, 

изради и испоруци Концепта плана. 

13. План детаљне регулације за блокове број 111 и 112 у Ковину 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта 

плана. 

14. План детаљне регулације за зону комплекса фабрике шећера у Жабљу  

У 2014. години Завод је, након доношења плана од стране надлежних органа, 

извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

15.  План детаљне регулације постројења за прераду воде у К.О. Павлиш 

У 2014. години Завод је, након доношења плана од стране надлежних органа, 

извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

16.  План детаљне регулације за део северозападне зоне у насељу Мраморак  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта плана. 

17.  План детаљне регулацијеза изградњу ДВ 110kv Бела Црква-Велико Градиште  

У 2014. години Завод је, након доношења плана од стране надлежних органа, 

извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

18. План детаљне регулације за блок број 58 и део блока 59/1 у Кикинди  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта плана. 

19. План детаљне регулације за гранични прелаз Ватин  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта плана. 

Након доношења Плана од стране надлежних органа, извршена је и коначна 

испорука донетог плана у потребном броју примерака.  

20. План детаљне регулације за "Стазу здравља" у К.О. Врдник  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Концепта 

плана. Након верификације Концепта плана Завод је израдио и испоручио и Нацрт 

плана.   

21.  Измене и допуне Плана детаљне регулације дела блока 82 (радна зона) у Вршцу  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Концепта 

плана, активностима на изради и испоруци Нацрта плана и активностима у вези са 

процедуром доношења плана. 

22. План детаљне регулације за акумулацију "Србобран" 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Концепта 

плана, активностима на изради и испоруци Нацрта плана. 

23.  План детаљне регулације за део блока број 112 у Апатину 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради Концепта плана. 

24.  План детаљне регулације за комплекс "ВЕТРОПАРКОВА" у К.О. Сутјеска  

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради Концепта плана. 

25.  План детаљне регулације дела блока број 52 у Апатину 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта 

плана. Након доношења Плана од стране надлежних органа, извршена је и коначна 

испорука донетог плана у потребном броју примерака. 

26. Измене и допуне ПДР комплекса пречистача отпадних вода и камионског терминала 

са припадајућом инфраструктуром у Апатину  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта 

плана. Након доношења Плана од стране надлежних органа, извршена је и коначна 

испорука донетог плана у потребном броју примерака.   
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27. План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови 

Сланкамен" у општини Инђија 

      У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и  

      изради Концепта плана. 

28.  План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора     

      у К.О. Шајкаш 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради и испоруци Концепта плана. 

31. План детаљне регулације дела радне зоне на потесу "Горње ливаде" у Врднику 

У 2014. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради Концепта плана. 

32. План детаљне регулације за реконструкцију ДВ 110 kv број 142/1 Србобран-Бечеј 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта 

плана.  

33. План детаљне регулације зоне за изградњу објеката за складиштење 

пољопривредних производа  на потесу "Церие", у К.О. Јазак Село 

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта 

плана. 

34. План детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко-рекреативним 

садржајима на обали реке Дунав у К.О. Бешка  

У 2014. години Завод је радио на активностима на изради Нацрта плана. 

35. План детаљне регулације за изградњу мотодрома „Србија Ринг“ Бела Црква 

У 2014. години Завод је радио на припремним активностима на изради Концепта 

плана. 

36. План детаљне регулације за комплекс циглане "Черевић" код Черевића  

У 2014. години Завод је радио на припремним активностима на изради Концепта 

плана. 

37. План детаљне регулације система за одводњавање Србобрана  

У 2014. години Завод је радио на припремним активностима на изради Концепта 

плана. 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА  НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Извештаје о стратешкој процени утицаја планова на животну средину Завод је радио  

упоредо са фазом израде Нацрта плана.  Такође су испоручивани заједно са Нацртом 

плана у процедуру стручне контроле, јавног увида и доношења плана. 

У 2014. години Завод је имао активности на изради следећих Извештаја о стратешкој 

процени утицаја планова на животну средину: 

 

1. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за нафтовод од сабирно отпремне 

станица Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне 

регулације на животну средину 

2. Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана насеља 

Кикинда  на животну средину 

3. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Врдник 

на животну средину 

4. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Ириг 

на животну средину 

5. Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Темерин на животну средину 

7. Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Сремски Карловци на животну 

средину 

8. Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Бач на животну средину 

9. Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Ириг на животну средину-

усклађивање 
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10. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Нови Кнежевац 

на животну средину-усклађивање 

11. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за изградњу система за наводњавање 

"Безубица" код Баваништа на животну средину 

 

 

Осим наведених послова Завод је у овом периоду радио и другу урбанистичку 

документацију за кориснике простора, као што су урбанистички услови са ситуационим 

планом, урбанистички пројекти, пројекти парцелације и препарцелација, урбанистичке 

информације о локацији по захтеву органа који издаје информацију о локацији и др. 
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5. КАДРОВИ И НАГРАДЕ 
 

5.1.  КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ 

 

Завод спада у мала предузећа и у децембру 2014.године Завод је имао 50 запослених. 

Дужи низ година уназад број запослених се није битно мењао. Због великог обима послова 

које Завод обавља, с једне стране послове за Оснивача планиране годишњим програмима 

пословања, а са друге стране послове чијим извршењем Завод стиче неопходне приходе са 

тржишта, потребно је одржати тај број запослених, чија је ангажованост на извршавању 

послова максимална. Због оваквог обима посла и ограниченог броја запослених, за извршење 

преузетих послова Завод по потреби ангажује сарадничке институције (факултете, институте 

и др.) и појединце. 
 

Завод има добру квалификациону и старосну структуру запослених. О овоме се 

перманентно води брига, тако да се неопходне замене запослених којима је престао 

радни однос врше на начин да се побољшава квалификациона и старосна структура. 

Стручно оспособљавање младог високообразованог кадра, односно стицање потребних 

знања и вештина за самосталан рад на изради просторнопланске документације, траје 

неколико година да би се тек након тога могла постићи очекивана продуктивност у раду. 
 

На дан 31.12.2014. године, Завод је имао 50 запослених, а структура запослених по 

стручној спреми је била следећа: 
 

 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
стање 

31.12.2013. 
стање 

31.12.2014. 

1.  Доктори наука 2 2 

2.  Магистри             2 2 

3.  Висока стручна спрема 29 30 

4.  Виша школска спрема 2 2 

5.  Средња стручна спрема 14 14 

6.  Неквалификовани радници / / 

               Укупно 49 50 
 

Од инжењерског кадра, у 2014.години, 13 запослених је имало лиценцу одговорног 

планера, 13 запослених лиценцу одговорног урбанисте, два запослена су имала лиценцу 

одговорног пројектанта, а  два запослена имају геодетску лиценцу првог реда.  
 

Завод је дужи низ година уназад успешно развијао тржишно пословање и много улагао у 

стручни и технички развој ресурса. У складу са потребама пословања периодично се 

организују обуке инжењера и техничара у циљу усвајања нових знања у коришћењу 

софтвера који се примењују у области урбанистичког планирања. Образовање и 

усавршавање свих запослених у складу са потребама пословања је такође трајан задатак. 
 

Такође, Завод континуирано улаже значајна средства у инвестиције, са циљем да се 

прибави савремена опрема и побољшају услови рада, како би се пратили савремени 

трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што 

вишем нивоу. Тако сваке године Завод прибавља нову и осавремењава постојећу 

рачунарску опрему и прибавља неопходне софтверске програме, опрему за копирање, 

скенирање и умножавање, опрему за климатизацију, улаже у одржавање пословног 

простора и тако ствара услове за квалитетан рад и пружање услуга.  

 

Резултат континуираног улагања напора у развој пословања је и то што је Завод постао 

један од лидера у Републици Србији међу предузећима у области просторног и 

урбанистичког планирања, што доказује успешно пословање на тржишту и поред тешких 

услова пословања, као и многе стручне награде које је Завод и његов стручни кадар 

последњих година добио као признање за свој рад.  
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5.2.  НАГРАДЕ 

 

Са посебним поносом истичемо да је Завод и његов стручни кадар последњих година 

добио велики број награда и признања за свој рад, a на XXIII САЛОНУ УРБАНИЗМА У 

БЕОГРАДУ, који је одржан 07.новембра 2014.године, Удружење урбаниста Србије је 

доделило: 
 

 ПРВУ НАГРАДУ у категорији Примена информатичких технологија за рад:         

 

          СТУДИЈА РАЗМЕШТАЈА РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  

          ВОЈВОДИНЕ   

            

          ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 

          Јасна Ловрић, дип.инж.арх. 

          Јелена Игњатић, дипл.инж.арх.-мастер 

   

   ДРУГУ НАГРАДУ у категорији Заштита животне средине кроз студије и планове за   

  рад: 

          

  СТУДИЈА ПРОСТОРНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 

  У ЦИЉУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ЛОКАЛИТЕТА    

          

          ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 

          др Тамара Зеленовић, дипл.инж.биолог 
 

 
 

6.  СТАНДАРДИ  ISO 9001  
 

Од септембра  2006. године, Завод послује у складу са захтевима стандарда ISO 9001 

након чега је добио и право на израду и употребу TUV Menagement Service ISO 9001 

сертификата са трогодишњим периодом валидности.  

 

Једном годишње у Заводу се врши провера система управљања квалитетом у складу са 

захтевима стандарда ISO 9001 од стране представника сертификационог тела, док се 

сваке треће године врши ресертификациона провера пословања Завода у складу са  

захтевима стандарда ISO 9001 након чега се продужава важење сертификата.  
 

Завод ће наставити континуирано побољшање пословања применом, одржавањем и 

сталним побољшањем ефективности система менаџмента квалитетом. Превасходно ће се 

наставити са  улагањем у људске ресурсе у циљу њиховог даљег усавршавања и 

подизања нивоа знања и образовања, подизања мотивисаности запослених, а самим тим и 

њихове радне продуктивности.  

 

Завод је такође наставити улагања и у основна средства у смислу улагања у нове 

технологије (hardware, software, комуникациона средства, радни простор...), а све у циљу 

израде квалитетне просторно планске и урбанистичке документације којом ће бити 

задовољан крајњи корисник. 
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II  ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

1. ФИНАНСИЈСКИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ПОСЛОВАЊА  ЗА 2014. ГОДИНУ   
 

1.1.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА 
 

Одлуком о оснивању јавног предузећа регулисано је да средства за обављање делатности 

Завод остварује из буџета АПВ Завод за обављање послова од општег интереса ради којих 

је основан, у складу са годишњим програмом пословања Завода, из прихода које оствари 

пружањем услуга на тржишту за друге кориснике и из других прихода које оствари у 

склaду са законом. 

 

У складу са тим постоје две основне групе послова које Завод обавља и сагласно томе два  

основна извора прихода и то: 

 

 Послови за потребе Оснивача - који се односе на извршавање сталних и повремених 

послова за потребе Оснивача (за АПВ), ради којих је Завод основан као јавно 

предузеће. Ови послови се планирају Годишњим програмом пословања за које Завод 

стиче приход из буџета АПВ и 

 

 Послови за остале кориснике на тржишту, са којима Завод закључује појединачне 

уговoре и тако стиче приход.  
 

Имајући у виду природу услуга које Завод обавља, односно да се услуге односе на 

израду просторних и урбанистичких планова, наручиоци ових услуга су претежно 

општине на територији АПВ и јавна предузећа, те се ови уговори закључују у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15).  
 

На закључивање уговора за израду планске и друге урбанистичко-техничке 

документације за остале кориснике на тржишту примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89 и 

''Службени лист СРЈ'', број 31/93) 

 

Осим наведеног, Завод учествује на међународним пројектима у оквиру ИПА програма 

прекограничне сарадње Република Србија–Република Мађарска. На основу закључених 

уговора за пројекте у којима Завод учествује, Европска Унија путем донација обезбеђује 

финансирање тих активности тако што рефундира 85% од укупно утрошених средстава за 

њихову реализацију и та средства се воде као приходи од донација.  

 

У 2014. години Завод је наставио реализацију активности на изради два пројекта 

одобрена у оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република 

Србија–Република Мађарска, и то: 

 

 Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-

Ђала (Активност 01), 

 Пројекат координисаног развоја и размене знања о просторно-планској методологији 

(Активност 02) 

 

1.2.  ПЛАНИРАНИ  И ОСТВАРЕНИ  ПРИХОДИ 
 

По Годишњем програму пословања Завода за 2014. годину, планирани приходи из буџета 

АПВ за 2014. годину износили су 41.212.566,67 динара за вршење послова које Завод 

обавља за Покрајину као оснивача, а приходи које Завод треба да оствари на тржишту 

планирани су у износу од 93.288.267,33 динара, односно укупно планирани приходи су  

134.500.834,00 динара.  
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Табела планираних и остварених прихода за 2014. годину 

 
 План 

за 2014. год. 
Остварење 

за 2014. год. 
Однос 

планирано-
остварено 

3/2   (%) 

1 2 3 4 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  41.212.566,67 38.479.233,34 93,37 

ПРИХОДИ СА ТРЖИШТА 90.988.267,33 113.001.093,31 124,19 

ПРИХОДИ ОД КАМАТА     1.000.000,00 2.489.794,27 248,98 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ - 960.561,58 - 

УКУПНО: 133.200.834,00 154.930.682,50 116,31 

 

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА -  

ПРИХОДИ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА 

 
60.221.183,62 

 
63.364.840,23 

 
105,22 

ПРИХОДИ - СВЕГА УКУПНО: 193.422.017,62 218.295.722,73 112,86 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2014. годину, планирано је остварење добити 

из прихода са тржишта у износу од 4.000.000,00 динара. У Билансу успеха за 2014. 

годину исказана је остварена добит у износу од 9.947.147,73 динара. 
 

 

1.3.  ПЛАНИРАНИ  И ОСТВАРЕНИ  РАСХОДИ 
 

У 2014. години планирани  су расходи и инвестиције у износу од 133.200.834,00 динара, а 

остварени расходи у 2014. години износе 146.618.145,78 динара, што је 110,07% њиховог 

извршења.  

 

Табела планираних и остварених расхода за 2014. Годину 

 
  

 

 

Планирани 
расходи за 

2014. год. 

Остварени 
расходи 

у 2014. год 

Однос 
планирано-

остварено 
3/2    (%) 

 1 2 3 4 

1. РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА  

 

 38.712.566,67 

 

38.454.957,89 

 

99,33 

2. РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА СА 
ТРЖИШТА И ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА 

 
87.988.267,33 

 
108.163.187,89 

 
122,66 

УКУПНО 1+2 

 

 
126.700.834,00 

 
146.618.145,78 

 
115,72 

3. РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА ОД 
ДОНАЦИЈА 

 
60.221.183,62 

 
58.377.223,75 

 
96,94 

УКУПНО 1+2+3 
 

 
186.922.017,62 

 
204.995.369,53 

 
109,67 

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА 

 
2.500.000,00 

 
- 

 
- 

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА СА 
ТРЖИШТА 

 
5.300.000,00 

 
3.601.472,00 

 
67,95 

УКУПНО 1+2+3+4+5+6 
 

 
 194.722.017,62 

 
208.596.841,53 

 
107,13 
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1.4.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА  ЗА 2014. ГОД. 
 

Еконо 
мска 

класи 
фика 
ција 

 
Назив 

 
План 2014. 

године 

 
Остварење 

2014. године 

 
Индекс  

511 Трошкови материјала за израду  

4.200.000,00 

 

4.015.573,00 95,61 

5110 Утрошени основни материјал за 
израду учинка 

 
2.200.000,00 

 
2.153.149,00 97,87 

5111 Утрошени помоћни материјал за 

израду учинка 

 

2.000.000,00 

 

1.862.424,00 93,12 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 
1.950.000,00 

 
884.576,61 45,36 

5120 Утрошени материјал за текуће и 

инвестиционо одржавање основних 
средстава 

 

 
390.000,00 

 

 
219.998,07 56,41 

5121 Утрошени резервни делови за 
текуће и инвестиционо одржавање 
некретнина, постројења и опреме 

 
 

780.000,00 

 
 

305.502,00 39,17 

5125 Утрошене ауто гуме и амбалажа 390.000,00 47.995,20 12,31 

5128 Утрошени остали материјали 
(режијски) 

 
390.000,00 

 
311.081,34 79,76 

513 Трошкови горива и енергије 3.400.000,00 2.942.523,78 86,54 

5130 Утрошени нафтни деривати 

(горива и мазива) 

 

1.200.000,00 

 

1.021.416,35 85,12 

5133 Утрошена електрична енергија 1.000.000,00 728.634,37 72,86 

5134 Утрошена пара 1.200.000,00 1.192.473,06 99,37 

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

 
58.154.000,00 

 
57.224.609,07 98,40 

5200 Зараде који запослени остваре за 
обављени рад и време проведено 

на раду (бруто) 

 
58.154.000,00 

 

 
57.224.609,07 

 
98,40 

521 Трошкови пореза и доприноса 
на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 

 
10.409.566,00 

 

 
10.243.208,61 

 
98,40 

5211 Трошкови доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет 
послодавца 

 
10.409.566,00 

 
10.243.208,61 98,40 

522 Трошкови накнада по уговору о 
делу 

 
390.000,00 

 
385.802,00 98,92 

524 Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

 
 

4.500.000,00 

 
 

3.653.602,34 81,19 

525 Трошкови накнада по 
уговорима са другим физичким 
лицима 

       
  
         390.000,00 

 
 

0,00 - 

527 Трошкови зарада по основу 
кориговања 

      
- 

 

 
 

859.909,96 - 

526 Трошкови накнада члановима 

управног и надзорног одбора 

 

      2.280.000,00 

 

2.255.724,25 98,94 

529 Остали лични расходи и 
накнаде 

 
5.952.500,00 

 
3.713.154,13 62,38 

5290 Остала лична примања запослених 

(бруто) 

 

1.652.500,00 

 

978.198,48 59,20 

5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.450.805,65 62,84 

5292 Остала давања запосленима која 
се не сматрају зарадама 

 
400.000,00 

 
284.150,00 71,04 
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530 Трошкови услуга на израду 
учинака 

 
2.400.000,00 

 
1.090.004,01 45,42 

5301 Трошкови производних услуга у 
вршењу услуга које се сматрају 
учинцима 

 
 

2.400.000,00 

 
 

1.090.004,01 45,45 

531 Трошкови транспортних услуга 1.600.000,00 1.234.319,73 77,14 

5314 Трошкови ПТТ услуга 1.600.000,00 1.234.319,73 77,14 

532 Трошкови услуга одржавања        3.000.000,00 1.853.900,37 61,80 

5320 Трошкови за услуге на текућем 
одржавању основних средстава 

 
        2.950.000,00 

 
1.853.900,37 62,84 

5321 Трошкови за услуге на  
инвестиционом одржавању основних 

средстава 

 
50.000,00 

 
0,00 

- 

534 Трошкови сајмова          100.000,00 0,00 - 

5349 Остали трошкови сајмова 100.000,00 0,00 - 

535 Трошкови рекламе и 
пропаганде 

      
300.000,00 

 
246.000,00 82,00 

5350 Трошкови огласа у новинама, 
часописима и слично 

 
50.000,00 

 
0,00 - 

5359 Остали трошкови за рекламу и 
пропаганду 

 
250.000,00 

 
 246.000,00 82,00 

539 Трошкови осталих услуга  908.768,00 290.852,76 32,01 

5392 Трошкови комуналних услуга 400.000,00 170.488,76 42,62 

5393 Трошкови за услуге заштите на 
раду 

 
390.000,00 

 
120.364,00 30,89 

 
5399 

 
Трошкови осталих производних 
услуга 

 
118.768,00 

 
0,00 

 

 
- 

540 Трошкови амортизације 8.000.000,00 7.577.096,29 94,71 

550 Трошкови непроизводних 
услуга 

 
7.600.000,00 

 
4.108.450,71 54,06 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја или ревизије пословања 

 
400.000,00 

 
150.000,00 37,50 

5501 Трошкови адвокатских услуга 250.000,00 0,00 - 

5502 Трошкови консалтинг услуга 150.000,00 120.000,00 80,00 

5503 Трошкови здравствених услуга 800.000,00 776.735,00 97,09 

   5504 Трошкови стручног образовања 
запослених 

 
800.000,00 

 
631.477,00 78,93 

5505 Услуге у вези са стручним 

усавршавањем (семинари, 
симпозијуми и сл.) 

 

 
800.000,00 

 

 
487.529,71 60,94 

5506 Услуге за измене које се врше на 
постојећим програмима за 
рачунаре  

 
 

500.000,00 

 
 

0,00 - 

5508 Услуге чишћења просторија 2.700.000,00 1.371.277,20 50,79 

5509 Остале непроизводне услуге 1.200.000,00 571.431,80 45,12 

551 Трошкови репрезентације 3.190.000,00 2.657.980,16 83,32 

5511 Трошкови угоститељских услуга 590.000,00 245.942,00 41,69 

5512 Трошкови за поклоне 1.600.000,00 1.497.096,00 93,57 

5519 Остали трошкови репрезентације 1.000.000,00 914.942,16 91,49 

552 Трошкови премија  осигурања 1.100.000,00 804.606,00 73,15 

5520 Премије осигурања за некретнине, 
постројења и опрему 

 
1.000.000,00 

 
722.654,00 72,27 

5525 Премије осигурања запослених од 
последица несрећних случајева 

 
100.000,00 

 
81.952,00 81,95 

553 Трошкови платног промета 700.000,00 242.146,75 34,59 

5530 Трошкови платног промета у земљи 
(провизије и друго) 

 
500.000,00 

 
176.505,00 35,30 

5531 Трошкови платног промета са 
иностранством 

 
50.000,00 

 
0,00 - 
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5532 Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 65.641,75 43,76 

554 Трошкови чланарина 400.000,00 215.500,00 53,88 

5549 Остале чланарине пословним и 
другим удружењима 

 
400.000,00 

 
215.500,00 53,88 

555 Трошкови пореза 1.090.000,00 753.162,04 69,10 

5550 Порез на имовину 800.000,00 642.230,11 80,28 

5554 Накнада за уређење грађевинског 
земљишта 

 
200.000,00 

 
89.594,61 44,80 

 
5555 

 
Остале посебне накнаде 

 
40.000,00 

 
21.247,32 53,12 

5559 Остали порези који терета 
трошкове 

 
50.000,00 

 
0,00 - 

 
559 

Остали нематеријални 
трошкови 

 
1.250.000,00 

 
850.101,93 68,01 

 
5590 

Трошкови огласа у штампи и 
другим медијима (осим за рекламу 
и пропаганду) 

 
150.000,00 

 
78.036,00 

 
52,02 

 
5591 

Таксе (административне, судске, 
регистрационе, конзуларне, 

локалне таксе и др.) 

 
300.000,00 

 
107.101,04 

 
35,70 

5599 Остали нематеријални трошкови 800.000,00 664.964,89 83,12 

562 Расходи камата 1.200.000,00 1.003.594,42 86,63 

5620 Расходи камата по краткорочним и 
дугорочним кредитима 

 
1.000.000,00 

 
1.003.594,42 100,36 

5626 Затезне камате 200.000,00 0,00 - 

563 Негативне курсне разлике 1.500.000,00 1.005.188,57 67,01 

 
 

5630 

Реализоване негативне курсне 
разлике обрачунате приликом 
наплата и плаћања по 
финансијским пласманима, 
потраживањима и обавезама у 
страној валути 

 
 
 
 
 

1.500.000,00 

 
 
 
 
 

1.005.188,57 67,01 

570 Губици по основу расходовања 
и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

 
0,00 

 
15.400,02 

- 

5702 Неотписана вредност расходоване 

опреме 

 

0,00 
 

 

15..400,02 
- 

579 Остали непоменути расходи 600.000,00 463.314,00 77,22 

5799 Остали непоменути расходи 600.000,00 463.314,00 77,22 

585 Обезвређење потраживања и 
краткорочних финансијских 

пласмана 

 
0,00 

 
35.892.087,71 

- 

5850 Обезвређење потраживања  0,00 35.892.087,71 - 

591 Расходи, ефекти промене 
рачуноводствених политика и 
исправке грешака из ранијих 
година  

 
 
 

136.000,00 

 
 
 

135.756,56 99,82 

 

 
 
 

 

 
 
УКУПНИ РАСХОДИ: 

 

 
 

126.700.834,00 

 

 
  

146.618.145,78 115,72 

Еконо 
мска 
клас. 

 
 

Назив 

Инвестициона 
улагања из 
прихода од 

послова са 
тржишта 

  

014 Остала нематеријална улагања  
700.000,00 

 
535.030,00 

 
76,43 
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0144 Програми за рачунаре (софтвер) 
набављени одвојено од рачунара 

 
700.000,00 

 
535.030,00 

 
76,43 

023 Постројења и опрема 7.100.000,00 3.066.442,00 43,19 

0231 Опрема 6.950.000,00 3.066.442,00 44,12 

0232 Алат и инвентар 150.000,00 - - 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 7.800.000,00 3.601.472,00 46,17 

 УКУПНО РАСХОДИ И 
ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 
134.500.834,00 

 
150.219.617,78 

 
111,69 

 

 

Образложење ставки чије је остварење веће од планираног износа на шта Завод 

није могао утицати 
 

Позиција 527: Трошкови зарада по основу кориговања  

 

По основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени 

гласник РС“, број 116/2014) појавила се потреба за одређеним начином књижења 

обрачуна зарада који није планиран. Планирана  маса средстава за зараде-бруто и 

трошкове доприноса на зараде на терет послодавца  није увећана,  већ је извршена другачија 

прерасподела тих средстава. Износ који се утврђује као разлика између укупног износа 

зарада обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа зарада 

обрачунатих применом умањене основице за новембар и децембар 2014.године 

износи укупно 859.909,96 динара и он је уплаћен у Буџет Републике Србије.  

 

Позиција 5702: Неотписана вредност расходоване опреме  

 

По попису од 31.12.2014. године, Комисија за попис је констатовала да је апарат за 

espresso кафу, набављен 2006. године покварен и да га није могуће поправити. 

Књиговодствена вредност овог апарата на дан 31.12.2014. године била је 15.400,02 

динара. На предлог Комисије за попис Надзорни одбор је донео одлуку о отпису овог 

апарата. 

 

Позиција 5850: Обезвређење потраживања  

 

По попису од 31.12.2014. године, Комисија за попис је констатовала да потраживања 

Завода према купцима износе укупно 39.734.768,69 динара. За потраживања код 

којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 50 дана Надзорни одбор је донео 

одлуку да се  изврши исправка у износу од 38.472.087,71 динара. У току израде 

годишњих финансијских извештаја за 2014. годину Општина Кикинда је уплатила 

2.580.000,00 динара (24.02.2015.године), тако да након те уплате исправка 

ненаплаћених потраживања износи 35.892.087,70 динара.  

 

 

 

  



  

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

 

 34 

1.5.  ФИНАНСИЈСКО ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ИЗ СРЕДСТАВА   
         ИЗ БУЏЕТА У 2014. ГОДИНИ 

  

     
Економска 

класифи-
кација 

 
Назив 

 
План 2014. 

године 

 
Остварење 

2014. године 

 
Индекс  

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

 
30.901.244,00 

 
30.703.336,50 

 
99,36 

5200 Зараде које запослени остваре за 
обављени рад и време проведено на 
раду(бруто) 

 
 

30.901.244,00 

 
 

30.703.336,18 

 
 

99,36 

521 Трошкови пореза и доприноса на 
зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 

 
 

5.531.322,67 

 
 

5.495.897,16 

 
 

99,36 

5211 Трошкови доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 

 
5.531.322,67 

 
5.495.897,16 

 
99,36 

526 Трошкови накнада члановима 
управног и надзорног одбора 

 
2.280.000,00 

 
2.255.724,25 

 
98,94 

 УКУПНИ РАСХОДИ 38.712.566,67 38.454.957,89 99,33 

 ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ 
ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА ЗА 
ОСНИВАЧА 

   

023 Постројења и опрема 2.500.000,00 0,00 - 

0231 Опрема 2.500.000,00 0,00 - 

 УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2.500.000,00 0,00 - 

 УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 41.212.566,67 38.454.957,89 93,31 

 

 

1.6.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ 
         ЗА 2014. ГОД. 
 

Еконо 
мска 
класи 
фика 
ција 

 
Назив 

 
План 2014. 

године 

 
Остварење 

2014. године 

 
Индекс  

511 Трошкови материјала за 
израду 

 
4.200.000,00 

 
4.015.573,00 

 
95,61 

5110 Утрошени основни материјал за 
израду учинка 

 
2.200.000,00 

 
2.153.149,00 

 
97,87 

5111 Утрошени помоћни материјал за 
израду учинка 

 
2.000.000,00 

 
1.862.424,00 

 
93,12 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 
1.950.000,00 

 
884.576,61 

 
45,36 

5120 Утрошени материјал за текуће и 
инвестиционо одржавање 
основних средстава 

 
 

390.000,00 

 
 

219.998,07 

 
 

56,41 

5121 Утрошени резервни делови за 

текуће и инвестиционо 
одржавање некретнина, 
постројења и опреме 

 

 
 

780.000,00 

 

 
 

305.502,00 

 

 
 

39,17 

5125 Утрошене ауто гуме и амбалажа 390.000,00 47.995,20 12,31 

5128 Утрошени остали материјали 

(режијски) 

 

390.000,00 

 

311.081,34 

 

79,76 

513 Трошкови горива и енергије 3.400.000,00 2.942.523,78 86,54 

5130 Утрошени нафтни деривати 
(горива и мазива) 

 
1.200.000,00 

 
1.021.416,35 

 
85,12 

5133 Утрошена електрична енергија 1.000.000,00 728.634,37 72,86 

5134 Утрошена пара 1.200.000,00 1.192.473,06 99,37 
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520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

 
27.252.756,00 

 
26.521.272,89 

 
97,32 

5200 Зараде који запослени остваре за 
обављени рад и време проведено 
на раду (бруто) 

 
27.252.756,00 

 
26.521.272,89 

 
97,32 

521 Трошкови пореза и доприноса 
на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 

 
4.878.243,33 

 
4.747.311,45 

 
97,32 

5211 Трошкови доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет 
послодавца 

 
4.878.243,33 

 
4.747.311,45 

 
97,32 

522 Трошкови накнада по уговору 

о делу 

 

390.000,00 

 

385.802,00 

 

98,92 

524 Трошкови накнада по уговору 
о привременим и повременим 
пословима 

 
 

4.500.000,00 

 
 

3.653.602,34 

 
 

81,19 

   525 Трошкови накнада физичким 

лицима по основу осталих 
уговора 

 

390.000,00 

 

0,00 

 

- 

  527 Трошкови зарада по основу 
кориговања 

 
- 

 
859.909,96 

 
- 

  529 Остали лични расходи и 
накнаде 

    
    5.952.500,00 

 
3.713.154,13 

 
62,38 

   5290 Остала лична примања 
запослених (бруто) 

 
1.652.500,00 

 
978.198,48 

 
59,20 

5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.450.805,65 62,84 

5292 Остала давања запосленима која 
се не сматрају зарадама 

 
400.000,00 

 
284.150,00 

 
71,04 

530 Трошкови услуга на израду 
учинака 

 
2.400.000,00 

 
1.090.004,01 

 
45,42 

5301 Трошкови производних услуга у 
вршењу услуга које се сматрају 
учинцима 

 
 

2.400.000,00 

 
 

1.090.004,01 

 
45,42 

531 Трошкови транспортних услуга 1.600.000,00 1.234.319,73 77,14 

5314 Трошкови ПТТ услуга 1.600.000,00 1.234.319,73 77,14 

532 Трошкови услуга одржавања      3.000.000,00 1.853.900,37 61,80 

5320 Трошкови за услуге на текућем 
одржавању основних средстава 

 
      2.950.000,00 

 
1.853.900,37 

 
62,84 

5321 Трошкови за услуге на 
инвестиционом одржавању 

основних средстава 

 
 

50.000,00 

 
 

0,00 

 
 

- 

534 Трошкови сајмова        100.000,00 0,00 - 

5349 Остали трошкови сајмова 100.000,00 0,00 - 

535 Трошкови рекламе и 
пропаганде 

 
        300.000,00 

 
246.000,00 

 
82,00 

5350 Трошкови огласа у новинама, 

часописима и слично 

 

50.000,00 

 

0,00 

 

 - 

5359 Остали трошкови за рекламу и 
пропаганду 

 
250.000,00 

 
246.000,00 

 
98,40 

539 Трошкови осталих услуга   908.768,00 290.852,76 32,01 

5392 Трошкови комуналних услуга 400.000,00 170.488,76 42,59 

5393 Трошкови за услуге заштите на 
раду 

 
390.000,00 

 
120.364,00 

 
30,86 

5399 Трошкови осталих производних 

услуга 

 

118.768,00 

 

0,00 

 

- 

540 Трошкови амортизације 8.000.000,00 7.577.096,29 94,71 

550 Трошкови непроизводних 
услуга 

 
7.600.000,00 

 
4.108.450,71 

 
54,06 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја или ревизије 
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пословања 400.000,00 150.000,00 37,50 

5501 Трошкови адвокатских услуга 250.000,00 0,00 - 

5502 Трошкови консалтинг услуга 150.000,00 120.000,00 80,00 

5503 Трошкови здравствених услуга 800.000,00 776.735,00 97,09 

    
   5504 

Трошкови стручног образовања 
запослених 

 
800.000,00 

 
631.477,00 

 
78,93 

 
5505 

Услуге у вези са стручним 
усавршавањем (семинари, 
симпозијуми и сл.) 

 
 

800.000,00 

 
 

487.529,71 

 
 

60,94 

 

5506 

Услуге за измене које се врше на 

постојећим програмима за 
рачунаре  

 

 
500.000,00 

 

 
0,00 

 

 
- 

5508 Услуге чишћења просторија 2.700.000,00 1.371.277,20 50,79 

5509 Остале непроизводне услуге 1.200.000,00 571.431,80 47,62 

551 Трошкови репрезентације 3.190.000,00 2.657.980,16 83,32 

5511 Трошкови угоститељских услуга 590.000,00 245.942,00 41,69 

5512 Трошкови за поклоне 1.600.000,00 1.497.096,00 93,57 

5519 Остали трошкови репрезентације 1.000.000,00 914.942,16 91,49 

552 Трошкови премија  осигурања 1.100.000,00 804.606,00 73,15 

 
5520 

Премије осигурања за 
некретнине, постројења и опрему 

 
1.000.000,00 

 
722.654,00 

 
72,27 

 
5525 

Премије осигурања запослених од 
последица несрећних случајева 

 
100.000,00 

 
81.952,00 

 
81,95 

553 Трошкови платног промета 700.000,00 242.146,75 34,59 

5530 Трошкови платног промета у 
земљи (провизије и друго) 

 
500.000,00 

 
176.505,00 

 
35,30 

5531 Трошкови платног промета са 
иностранством 

 
50.000,00 

 
0,00 

 
- 

5532 Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 65.641,75 43,76 

554 Трошкови чланарина 400.000,00 215.500,00 53,88 

 
5549 

Остале чланарине пословним и 
другим удружењима 

 
400.000,00 

 
215.500,00 

 
53,88 

555 Трошкови пореза 1.090.000,00 753.162,04 69,10 

5550 Порез на имовину 800.000,00 642.320,11 80,29 

 

5554 

Накнада за уређење грађевинског 

земљишта 

 

200.000,00 

 

89.594,61 

 

44,80 

 
5555 

 
Остале посебне накнаде 

 
40.000,00 

 
21.247,32 

 
53,12 

5559 Остали порези који терета 

трошкове 

 

50.000,00 

 

- 

 

- 

 

559 

Остали нематеријални 

трошкови 

 

1.250.000,00 

 

850.101,93 

 

68,01 

 
5590 

Трошкови огласа у штампи и 
другим медијима (осим за рекламу 
и пропаганду) 

 
150.000,00 

 
78.036,00 

 
52,02 

 
5591 

Таксе (административне, судске, 
регистрационе, конзуларне, 
локалне таксе и др.) 

 
300.000,00 

 
107.101,04 

 
35,70 

5599 Остали нематеријални трошкови 800.000,00 664.964,89 83,12 

562 Расходи камата 1.200.000,00 1.003.594,42 83,63 

5620 Расходи камата по краткорочним 
и дугорочним кредитима 

 
1.000.000,00 

 
1.003.594,42 

 
100,36 

5626 Затезне камате 200.000,00 0,00 - 

563 Негативне курсне разлике 1.500.000,00 1.005.188,57 67,01 

 
 

5630 

Реализоване негативне курсне 
разлике обрачунате приликом 
наплата и плаћања по 
финансијским пласманима, 
потраживањима и обавезама у 

страној валути 

 
 
 
 
 

1.500.000,00 

 
 
 
 
 

1.005.188,57 

 
 
 
 
 

67,01 
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570 Губици по основу 
расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и 
опреме 

 
 

0,00 

 
 

15.400,02 

 
 
- 

5702 Неотписана вредност расходоване 
опреме 

 
0,00 

 
15.400,02 

 
- 

579 Остали непоменути расходи 600.000,00 463.314,00 77,22 

5799 Остали непоменути расходи 600.000,00 463.314,00 77,22 

585 Обезвређење потраживања и 
краткорочних финансијских 
пласмана 

 
0,00 

 
35.892.087,71 

- 

5850 Обезвређење потраживања  0,00 35.892.087,71 - 

591 Расходи, ефекти промене 
рачуноводствених политика и 
исправке грешака из ранијих 

година  

 
 

136.000,00 

 
 

135.756,56 

 
 

99,82 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 87.988.267,33 108.163.187,89 122,93 

Еконо 
мска 
класи 
фика 

ција 

 
 

Назив 

Инвестициона 
улагања из 
прихода од 
послова са 

тржишта 

  

014 Остала нематеријална 
улагања 

 
700.000,00 

 
535.030,00 

 
76,43 

0144 Програми за рачунаре (софтвер) 

набављени одвојено од рачунара 

 

700.000,00 

 

535.030,00 

 

76,43 

023 Постројења и опрема 4.600.000,00 3.066.442,00 66,66 

0231 Опрема 4.450.000,00 3.066.442,00 68,91 

0232 Алат и инвентар 150.000,00 - - 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 5.300.000,00 3.601.472,00 67,95 

 УКУПНО РАСХОДИ И 
ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 
93.288.267,33 

 
111.764.659,89 

 
119,81 
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1.7.  ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ИПА ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПРОГРАМУ  
         РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 

a. Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног 

путног правца Тисасигет-Ђала (Активност 01) 
 

Еконо 
мска 
класи 

фика 
ција 

 
 

Назив 

 
План 2014. 

године 

Остварење 
2014. године 
из добијеног 

аванса за 
реализацију 

Активности 01 

 
 

Индекс  

5133 Утрошена електрична енергија 200.000,00 - - 

5134 Утрошена пара 200.000,00 - - 

5301 Трошкови производних услуга у 
вршењу услуга које се сматрају 
учинцима 

 
 

56.000.000,00 

 
 

55.723.029,94 

 
 

99,51 

5314 Трошкови ПТТ услуга                       550.000,00 - - 

5392 Трошкови комуналних услуга 70.000,00 -    - 

5509 Остале непроизводне услуге  400.000,00 - - 

5502 Трошкови консалтинг услуга  50.000,00 -    - 

525 Трошкови накнада физичким 
лицима по основу осталих уговора 

 
2.128.950,42 

 
1.576.780,82 

 
74,06 

5359 Остали трошкови за рекламу и 

пропаганду  

 

622.233,20 

 

422.400,00 

 

67,88 

 Укупно: 60.221.183,62 57.722.210,76 95,85 
 

Износ од 57.722.210,76 динара плаћен је из добијеног аванса за реализацију Пројекта 

извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала.  

 

Режијски трошкови су плаћени из средстава остварених на тржишту. У зависности од тога 

колики је износ плаћених трошкова везан за реализацију Активности 01, пропорцијално 

ће бити признат и у износу од 85% рефундиран од стране Европске уније. 
  

b. Пројекат координисаног развоја и размене знања о 

просторнопланској методологији (Активност 02) 
 

Еконо 

мска 

класи 
фика 
ција 

 

 

Назив 

План 2014. 

године 

Остварење 2014. 

године из 

добијеног аванса 
за реализацију 
Активности 02 

 

 

Индекс  

5133 Утрошена електрична енергија 50.000,00 - - 

5134 Утрошена пара 50.000,00 - - 

525 Трошкови накнада по 
уговорима са другим физичким 
лицима 

 
 

199.062,40 

- - 

5314 Трошкови ПТТ услуга                       80.000,00 - - 

5291 Накнаде трошкова запосленима                                       7.200,00 -   - 

5349 Остали трошкови сајмова 250.000,00 221.000,00 88,40 

5359 Остали трошкови за рекламу и 

пропаганду  

 

100.000,00 

- 

 

- 

5301 Трошкови производних услуга у 
вршењу услуга које се сматрају 
учинцима 

 
600.000,00 

 
434.012,99 

 
72,34 

 Укупно 1.336.262,40 655.012,99 49,02 
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Износ од 655.012,99 динара плаћен је из добијеног аванса за реализацију Пројекта 

координисаног  развоја  и  размене  знања  о  просторнопланској методологији 

(Активност 02).  

 

Режијски трошкови су плаћени из средстава остварених на тржишту. У зависности од тога 

колики је износ  плаћених трошкова везан за реализацију Активности 02, пропорцијално 

ће бити признат и у износу од 85% рефундиран од стране Европске уније. 

 
 

3. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2014. годину извршена је 

куповина основних средстава приказаних у наредној табели: 
 

Ред.бр. Назив основног средства Количина Вредност 

1.  Mazda CX-5/2.O/AWD 1 2.405.280,00 

2.  Sophos end point protektion 50 182.000,00 

3.  Acrobat 11 pro adobe 1 48.790,00 

4.  Photoshop cc 1 yr 3 119.340,00 

5.  ACDSEE pro7 14 109.900,00 

6.  Клима уређај TAC-12CHS 1 32.502,00 

7.  Клима уређај 1 32.502,00 

8.  Клима уређај 1 32.502,00 

9.  Рачунар 1 29.000,00 

10.  Рачунар 1 29.000,00 

11.  Рачунар 1 29.000,00 

12.  Laptop-Asus 1 90.500,00 

13.  Комуникациона картица UPS 1 113.500,00 

14.  Метални орман са вратима 1 40.500,00 

15.  Комода ЈАСЕН 100/50/80 1 15.700,00 

16.  Комода ЈАСЕН 100/50/80 1 15.700,00 

17.  Комода ЈАСЕН 100/50/80 1 15.700,00 

18.  Комода ЈАСЕН са отвореним полицама 1 21.000,00 

19.  Комода 180/50/80 1 26.200,00 

20.  Клуб сточић - ЈАСЕН 1 7.856,00 

21.  MAP SOFT 2007 profesional 1 75.000,00 

22.  монитори 10 130.000,00 

                                                              Укупно   3.601.472,00 

 
 
 

4.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА КОЈА СУ РАСХОДОВАНА У 2014. ГОД.  
 

Током 2014. године по одлуци Управног одбора извршен је отпис основних средства која 

нису у употреби због застарелости или оштећења и то: 
 

НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА Инвентарни 
број 

Количина Година 
набав. 

Књиговодствена 
вредност 

Рачунар 755 1 2004 0,00 

Рачунар 715 1 2001 0,00 

Рачунар 768/3 1 2005 0,00 

Антивирус програм SOFOS 914/1 1 2012 0,00 

Антивирус програм SOFOS 949/1 1 2013 0,00 

Апарат за  espresso кафу 803 1 2006 15.400,02 

Клима Frozini 12 770 1 2005 0,00 

УКУПНО ЗА ОТПИС    15.400,02 
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5.  ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ Стање имовине 
- књиговодствена вредност - 

 31.12.2013.  31.12.2014. 

1. Зграда 66.192.138,99 65.050.168,09 

2. Возила 4.055.514,30 5.341.317,40 

3. Канцеларијска опрема и софтвери 17.878.677,00 13.457.824,28 

4. Новчана средства на рачуну 16.469.283,03 8.937.535,41 

8. Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD) 13.299.345,12 2.436.748,49 

9. Орочена  авансна средства са тржишта 25.002.000,00 20.001.000,00 

       Укупно: 142.896.958,44 115.224.593,67 
 

6.   ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНУ  У ОДНОСУ  НА  
     ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 ПЛАН 2014. ОСТВАРЕЊЕ 2014. ИНДЕКС 

НЕТО ЗАРАДЕ 41.405.112 40.739.876 0,98 

БРУТО 58.154.000 57.224,609 0,98 
 

6.1.  ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У 2014.  
 

Просечна зарада 
по запосленом у 

2014. 

Просечан 
планер  
у 2014. 

Просечан 
техничар у 

2014. 

Највиша зарада  
у 2014. 

Најнижа 
зарада  

у 2014. 

Нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто 
72.677 102.086 83.398 117.363 54.028 75.704 119.950 169.513 48.561 67.673 

 

6.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ  

 ОДБОРА, У 2014. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2014. ОСТВАРЕЊЕ 2014. ИНДЕКС 

НЕТО НАКНАДЕ 1.423.882 1.408.722 0,99 

БРУТО НАКНАДЕ 2.280.000 2.255.724 0,99 
 

Чланом 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12, 

116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон) регулисано је да даном ступања на снагу 

тог закона управни одбори у јавним предузећима настављају да обављају послове 

надзорног одбора прописане овим законом, до именовања председника и чланова 

надзорног одбора у складу са тим законом. 
 

Чланом 12. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ", број 4/13) је регулисано 

да председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада, а чланом 17. 

Одлуке да висину накнаде за рад утврђује Покрајинска влада. Покрајинска влада је на 

својој седници од 09.јула 2014. године Решењем број:023-45/2014 именовала Надзорни 

одбор Завода, а Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014.године, утврдила право на 

накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне 

нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се 

накнада исплаћује. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

(„Службени гласник РС“, брoj 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и 

надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга 

стална примања у нето износу умањују се за 10%. 
 

У складу са изнетим, орган управљања у Заводу је до половине јула 2014. године био 

Управни одбор, који је имао седам чланова, а након тога Надзорни одбор, који има три 

члана.  
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III  ПРИЛОЗИ 
 
 

 
 

 
1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ  
 
1.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године 
1.2. Биланс успеха  од 01.01. - 31.12.2014. године 

1.3. Извештај о осталом резултату за период од 01.01. -  31.12.2014. год. 
1.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.  - 31.12.2014. год. 

1.5. Извештај о променама на капиталу за период од 01.01. - 31.12.2014.  
1.6. Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2014.годину 
1.7. Извештај независног ревизора 
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