
















































                                                                                               Образац 12 
I OСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ  
 
Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 
Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III 
Претежна делатност: архитектонска 
Матични број: 08068313 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355 
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Нови Сад 
 

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 
Покрајинском скупштинском одлуком о јавном предузећу за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад ("Службени 
лист АПВ", број 51/2016), (у даљем тексту: Одлука), чланом 2., ставом 1. је 
регулисано да се Завод оснива ради трајног обављања стручних послова просторног и 
урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику Србију, а који се 
односе на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова 
значајних за органе и организације Аутономне покрајине Војводине, за које је Завод 
носилац искључивог права на обављање делатности. У члану 2. став 2. Одлуке 
дефинисано је да Завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за 
органе јединица локалне самоуправе, те за друге органе и организације које му 
својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и 
за друга правна и физичка лица ‒ у складу с прописима који регулишу пружање 
услуга из оквира делатности Завода. 
 
Члан 6., став 4. Одлуке дефинисано је да  Завод може да обавља следеће послове:  
 

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за 
потребе АП Војводине, њених органа и организација; 

2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је 
донела Скупштина АП Војводине; 

3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке 
значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине; 

4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења 
просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине; 

5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у 
области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине; 

6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке 
документације; 

7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке 
документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале 
кориснике простора; 

8. израђује документа за спровођење планских докумената; 
9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и друга 

урбанистичко-техничка документа; 
10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских 

докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и 
других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих 
корисника простора; 

11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, 
програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из 
области заштите животне средине; 

12. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан; 
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13. израђује пројектно техничку и другу документацију објеката високоградње и 
нискоградње; 

14. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област 
просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине; 

15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.  
 
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) Завод од 2005. године израђује стратешке процене 
утицаја планова на животну средину.  
 
II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад обавља послове просторног и урбанистичког 
планирања у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину број: 
број: 2507/3, од 05.01.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност 
Решењем број: 023-1/2016, од 13.01.2016. године („Службени лист АПВ“, брoj 1/16) и 
Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад 
за 2016. годину – Измене 1, број: 1771/2, од 22.08.2016. године, на који је 
Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-52/2016, од 25.08.2016. 
године („Службени лист АПВ“, брoj 48/16).  
 
Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину утврђени су стални и 
повремени послови које ће Завод обављати у 2016. години за потребе АП Војводине 
као Оснивача, ради којих је Завод основан као јавно предузеће као и послови које ће 
Завод обављати за потребе јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине 
и остале кориснике простора. 
 
ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА 
 
У првих девет месеци (јануар-септембар) 2016. године, у складу са Годишњим 
програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: Завод) 
рађено је на следећим пословима за Оснивача: 
 

1. Стални послови 
 

1.1. Развој информационог система  
У складу са Годишњим програмом за 2016. године извршено је превођење графичких 
података из AutoCAD програма у GIS технологију, за Просторни план подручја 
посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Просторни план 
подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Стари Бегеј-Царска бара“. 
Циљ је уједначавање урађених просторних планова урађених пре 2010. године са 
алатима савремене дигиталне технологије у GIS окружењу, који омогућава напредну 
анализу просторних података и претрагу по слојевима.  
 
На основу графичких прилога просторних планова преузете су намене површина, 
заштита животне средине, природних и културних добара и инфраструктурни подаци; 
приступљено је превођењу графичких података из AutoCAD програма у GIS 
технологију. Овим процесом припремљени су графички прилози и израђена је база 
просторних података намене простора, функционалних подручја, мрежа насеља и 
инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине и природних 
и културних добара из важећих планских докумената и то: Просторни план подручја 
посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Просторни план 
подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Стари Бегеј-Царска бара“. 
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Процес израде графичке припреме рефералних карата Планова одвијао се у следећим 
корацима: 
 

- анализа израђених графичких прилога у AutoCAD-у по слојевима, 
- трансформација графичких прилога у Gaus- Krigerovu пројекцију, 
- контрола графичких прилога пре уноса у ArcGIS – импортовање података у 

ArcGIS, 
- обрада графичких прилога у ArcGIS-у / геовизуелизација, 
- релационо повезивање просторних података са тaбеларним подацима, 
- унос атрибутских (алфа-нумеричких) података у базу, 
- контрола усклађености атрибутских и просторних података и 
- завршна контрола рефералних карата. 

 
Након контроле усклађености планова, извршен је и коначан визуелни приказ 
графичких прилога за просторне планове: Просторни план подручја посебне намене 
Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Просторни план подручја посебне 
намене Специјалног резервата природе „Стари Бегеј-Царска бара“, који су 
испоручени Покрајинском секретаријату дана 05.02.2016. године. 
 
Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ  
 
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину, а у циљу 
развоја информационог система, у првих шест месеци 2016. године настављено је са 
анализом неопходних података на основу којих ће бити унапређен сет показатеља 
потребних, како за израду Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за 2016. 
годину, тако и за израду просторних и урбанистичких планова. 
 
У периоду од јануара до септембра 2016. године укупно су израчуната 34 показатеља 
које су доступни неопходни подаци. На основу података доступних из Пописа 
пољопривреде 2012. године, израчуната су три нова показатеља. 
 
Достављени подаци су обрађени и уграђени у сваки показатељ на који се односе, а 
посматрано у односу на циљеве просторног развоја:: 
 

- Смањење субрегионалних разлика у економском и социјалном погледу; 
- Рационално активирање територијалног капитала на читавој територији АП 

Војводине преко децентрализације и полицентризма; 
- Јачање позиције села уз већу улогу у оквиру функционалних подручја градова; 
- Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и 

животне средине, уз заштиту од непогода и технолошких удеса и 
- Интересно и функционално умрежавање региона Војводина са другим 

регионима у Европи. 
 
Настављена је комуникација и консултације са представницима Републичког завода 
за статистику на тему показатеља просторног развоја и усклађивања начина 
израчунавања и приказивања са новом методологијом у циљу добијања адекватних и 
ажурираних података неопходних за израчунавање показатеља просторног развоја. 
У односу на изворе података, показатељи су груписани на следећи начин: 
 

Показатељ Извор података 
Густина насељености 

Републички завод за статистику 

Миграциони биланс 
Удео становништва по великим старосним 
групама 
Стопа укупног фертилитета 
Унутрашње миграције 
БДП по становнику 
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Однос раста БДП и раста запослености региона 
Стопа раста БДП по становнику 
Однос увоза и извоза региона 
Удео извоза у структури БДП 
Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у 
додатој вредности региона 
Удео технолошки напредне прерађивачке 
индустрије у додатој вредности региона 
Удео финансијских и пословних услуга у 
додатој вредности региона 
Удео административних, образовних, 
здравствених и социјалних услуга у додатој 
вредности региона 
Број предузећа у области иновација 
Запосленост у области истраживања и развоја 
Потрошња енергије по изворима и врсти 
корисника 
Број туриста и туристичких ноћења годишње 
Удео незапосленог становништва до 25 година 

Национална служба за 
запошљавање 

Запослена лица са високим образовањем 
Запослени на одређено време (% броја 
запослених) 
Стопа запошљавања старијих радника 
Удео дуготрајне незапослености 

Заштићена природна подручја Покрајински завод за заштиту 
природе 

Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 
електро мрежом високе сигурности снабдевања 

„ЕПС Дистрибуција“, Сектор за 
планирање и инвестиције Нови 
Сад 

Број интернет корисника 
Регулаторна агенција за 
електронске комуникације и 
поштанске услуге – РАТЕЛ 

Покривеност простора просторно-планским 
документима 

Регистар донетих просторних и 
урбанистичких планова за 
период 1.01.2016.-30.06.2016. 
године Урбани раст - ширење урбаног подручја 

Обим директних страних инвестиција по 
регионима Народна банка Србије 

„Gini index“ прихода домаћинстава 
Агенција за регионални развој 
АП Војводине 

Број домаћинстава која живе испод границе 
сиромаштва 
Цена рада 

Удео пољопривредних површина под 
органском/контролисаном производњом 

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде; 
Дирекција за националне 
референтне лабораторије, Одсек 
за органску производњу 

Насеља у просторима угрожености сеизмичком 
активношћу 

Републички сеизмолошки завод и 
Републички завод за статистику 

Број пројеката прекограничне и 
транснационалне сарадње 

Канцеларија за европске 
интеграције 

Број заштићених културних добара у региону Завод за заштиту споменика 
културе Панчево, Завод за 
заштиту споменика културе 
Зрењанин, Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог 

Број локалитета културног наслеђа и 
интегралних целина предложених за заштиту 
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Сада и Међуопштински завод за 
заштиту споменика културе 
Суботица 

 
Од стране Канцеларије за европске интеграције у току трећег квартала 2016. године 
добијени су подаци који се односе на број пројеката прекограничне и 
транснационалне сарадње. У наредном периоду се очекује допуна података у циљу 
потпунијег представљања овог показатеља. 
 
За потребе израчунавања показатеља: Број заштићених културних добара у региону и 
Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту, 
институције које до сада нису доставиле податке су Завод за заштиту споменика 
културе Сремске Митровице и Покрајински завод за заштиту споменика културе. 
 
У току наредног периода очекује се добијање података и од стране других 
институција неопходних за даљу разраду показатеља. Прибављање наведених 
података, уз коришћење постојећих, биће основ за израду синтезних показатеља 
просторног развоја. 
 
Показатељи израчунати за потребе информационог система о простору АП Војводине 
користиће се и приликом израде Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за 
2016. годину. 
 
У току трећег квартала одржане су презентације о развоју информационог система 
просторних података у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за представнике 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као и за 
представнике Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. 
 
Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ 
 
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину, приступљено је 
изради Информационог система о размештају радних зона на територији АП 
Војводине, који представља наставак Студије о размештају радних зона на територији 
АП Војводине – I, II и III фаза (у даљем тексту: Студија). 
 
Завод је током 2016. године радио на опсежном преиспитивању до сада достављене 
документације од стране јединица локалне самоуправе анализирајући недостатке и 
формирајући дописе за сваку јединицу локалне самоуправе понаособ у складу са 
(не)достављеним подацима, а што је подразумевало слање дописа и формулара за 
унос података на релевантне адресе свих 45 локалних самоуправа. 
 
До сада су у току 2016. године за унос радних зона у Информациони систем 
аплицирале следеће локалне самоуправе: Бела Црква, Опово, Нови Кнежевац, Шид, 
Бачка Топола, Стара Пазова, Ада, Апатин, Нови Бечеј, Рума, Кула и Кањижа, при чему 
је достављено укупно 26 формулара. 
 
Поновно достављање формулара од стране надлежних служби локалних самоуправа, 
неопходно је како у случају локалних самоуправа које до сада нису аплицирале за 
унос у Студију, тако и ради освежавања већ обрађених радних зона у првој, другој и 
трећој фази израде Студије (промене које су се десиле у међувремену: усвојена 
просторно планска документација, изграђеност, инфраструктурна опремљеност, итд.). 
 
Дана 10.02.2016. године у просторијама Завода одржана је презентација за Јавну 
установу „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“, 
коме су присуствовали и преставници Покрајинског секретаријата. 
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У просторијама Завода за Председништво Удружења урбаниста Србије дана 
16.03.2016. године коме су, поред чланова Председништва УУС, присуствовали и 
директори/представници водећих урбанистичких институција са територије Србије. 
 
У оквиру истраживања која се спроводе на Департману за информатику, Универзитета 
у Милану из области примене вештачке интелигенције у одлучивању, Завод је позван 
да учествује у истраживању и развоју интелигентних система за подршку у 
одлучивању при избору индустријских локација.  
 
Информациони систем о размештају радних зона на територији АП Војводине са 
пратећом базом просторних података припреман је за постављање података на web 
геопортал. За потребе дистрибуције и презентовања просторних података, претходно 
дефинисаних Студијом, урађено је следеће:  
- извршена је инсталација геопортала са подешавањем системског софтвера (Erdas 

Apollo 2013 и PostgresSQL са PostGis проширењем) на обезбеђен сервер у Заводу; 
- подешавање и регистровање неопходних координатних система; 
- извршено је дефинисање и креирање визуелног приказа web сервиса радних зона 

на територији АПВ на програмском пакету Erdas Apollo Data Manager за слојеве: 
радна зона, инфраструктура, изграђене површине, неизграђене површине и 
ограничења (сервиси геоподатака треба да омогуће проналажење, приступ и 
преузимање података, као и повезивање са другим сервисима геоподатака); 

- извршено је креирање екранске форме Erdas Apollo Web Client у складу са OGC 
стандардима за публиковање 14 радних зона у 10 јединица локалне самоуправе 
на подручју АПВ за публиковање сервиса и геопросторних података у складу са 
ОГЦ стандардима; 

- публиковано је 14 радних зона у 10 јединица локалне самоуправе на подручју 
АПВ, на WEB страници Завода на следећем линку 
http://www.geoapollo.zavurbvo.co.rs/geoportal/. 

 
У циљу приказивања атрактивности радних зона и привлачења потенцијалних 
инвеститора, започете су активности којима подаци о радним зонама постају доступни 
заинтересованој јавности кроз Информациони систем о размештају радних зона на 
територији АП Војводине. Страница се налази на званичном сајту Завода и тренутно је 
у фази тестирања. 
 
Завод је у сталном контакту са Јавним предузећима појединих јединица локалне 
самоуправе које су аплицирале за унос података у Студију, како би отклонили 
недостатке и допунили документацију неопходним подацима, а све у циљу уноса што 
већег броја радних зона у предметни Информациони систем. 
 
У претходном периоду интензивно се радило на уносу базе података, како графичких 
елемената (слојева), тако и припадајућих атрибута у информационим слојевима 
(картицама) за оне радне зоне за које су достављени адекватни подаци од стране 
локалних самоуправа. У том смислу радна зона која је обрађена и унета у 
Информациони систем, у наведеном периоду, је радна зона: Излаз у Новом Бечеју. 
Такође су у бази података извршене измене у виду ажурирања података за радне 
зоне за које су достављене промене које су се у међувремену десиле, а подразумевају 
промену усвојене просторно-планске документације, изграђености и инфраструктурне 
опремљености, што се односи на следеће радне зоне:  

- Апатин - РТЦ Апатин; 
- Бела Црква - Индустријски парк; 
- Беочин - Нова индустријска зона. 

 
У трећем кварталу 2016. године за унос радних зона у Информациони систем 
аплицирао је само Град Сомбор, при чему је достављено укупно 15 формулара. У току 
је преиспитивање пристигле документације како би се установио квалитет добијених 
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података и утврдило које радне зоне је могуће, на основу прикупљених података, 
презентовати у предметном Информационом систему. 
 
До сада су у току 2016. године за унос радних зона у Информациони систем 
аплицирале следеће локалне самоуправе: Бела Црква, Беочин, Опово, Нови 
Кнежевац, Шид, Бачка Топола, Стара Пазова, Ада, Апатин, Нови Бечеј, Рума, Кула и 
Кањижа. 
 
Скупови података прикупљени за Информациони систем о размештају радних зона на 
територији АПВ обрађени су у ГИС програмском пакету и садрже просторно 
оријентисане графичке и алфанумеричке податке, систематизоване према типу, 
подељене у пет класа објекта. 
 
У току трећег квартала одржане су презентације информационог система о размештају 
радних зона на територији АПВ у ЈП Завод за урбанизам Војводине за представнике 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као и за 
представнике Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. 
 

1.2. Регистар донете планске и урбанистичке документације 
 
Регистaр донетих просторних планова у АП Војводини, сходно Одлуци о оснивању 
јавног предузећа, припада групи сталних послова који се, за потребе Оснивача, 
обављају у континуитету од 2003. године. Регистар обухвата усвојене регионалне 
просторне планове, просторне планове подручја посебне намене, просторне планове 
јединица локалне самоуправе, генералне урбанистичке планове и планове генералне 
регулације. 
 
Послови на вођењу Регистра односе се на ажурирање доступним подацима које 
јединице локалне самоуправе достављају путем анкетних упитника. Регистар за 
период I-VI 2016. године је ажуриран са подацима пристиглим закључно са даном 
08.07.2016. године и полугодишњи извештај је достављен Покрајинском 
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 15.07.2016. године. 
 
 

2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ 
 

2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ 
 

2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ HA ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ 
ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА - ЗРЕЊАНИН – КОВИН 

 
У првих девет месеци 2016. године настављене су активности на изради Нацрта 
Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне 
инфраструктуре нa основном правцу државног пута  I реда бр. 24 Суботица - 
Зрењанин - Ковин.  
 
Активности које су се одвијале у периоду од јануара до септембра 2016. године 
односе се на: 
- Извештај о стручној контроли Нацрта Просторног плана подручја посебне намене 

мреже коридора саобраћајне инфраструктуре нa основном правцу државног пута  I 
реда бр. 24 Суботица - Зрењанин – Ковин је добијен 13.01.2016. године; 

- Комисија је дала позитивно мишљење и закључила да је Нацрт Просторног плана 
урађен у складу са важећим законским актима и плановима вишег реда; закључак 
Комисије је да се након уграђивања примедби и сугестија из Извештаја, Нацрт 
упућује на јавни увид; 

- поступљено је по закључцима Комисије и одређене примедбе и сугестије су 
отклоњене или уграђене у текстуални и графички део Нацрта Просторног плана; 
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- Покрајинском секретаријату је 18.02.2016. године испоручено 15 примерака 
Просторног плана у аналогном и дигиталном облику за организовање процедуре 
јавног увида, у складу са Законом у наредном периоду, у локалним самоуправама у 
обухвату Просторног плана, (градови Суботица, Кикинда, Зрењанин и Панчево, као 
и општине Нови Кнежевац, Кањижа, Сента, Чока, Нова Црња, Нови Бечеј, Жабаљ, 
Житиште, Ковачица и Ковин); 

- објављивање јавног увида за Нацрт Просторног плана подручја посебне намене 
мреже коридора саобраћајне инфраструктуре нa основном правцу државног пута  I 
реда бр. 24 Суботица - Зрењанин – Ковин; 

- јавни увид Нацрта Просторног плана оглашен је у трајању од 30 дана, од 15.06 до 
15.07.2016. године; 

- Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени доступни су јавности у седишту 
Носиоца израде (Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 
средине, као и у јединицама локалне самоуправе у обухвату Просторног плана 
(градови Суботица, Кикинда, Зрењанин и Панчево, као и општине Нови Кнежевац, 
Кањижа, Сента, Чока, Нова Црња, Нови Бечеј, Жабаљ, Житиште, Ковачица и 
Ковин), како у аналогном, тако и у дигиталном облику; 

- у оквиру јавног увида одржана је јавна презентација Нацрта у Новом Саду од 
стране Носиоца израде Плана и стручног тима обрађивача, у згради Скупштине АПВ 
на којој су присуствовали заинтересовани грађани и стручна јавност; 

- јавни увид се завршава у јулу 2016. године, тако да је у трећем кварталу 
настављено са израдом Нацрта Просторног плана кроз усаглашавање планских 
решења са Извештајем о обављеном јавном увиду; 

- након јавног увида пристигле су примедбе и од следећих институција и органа: 
o Град Зрењанин, Градска управа; 
o Град Кикинда, градоначелник; 
o Град Панчево, Градска управа; 
o Покрајински завод за заштиту природе. 

- изјашњење да нема примедби су доставиле општине Кањижа и Нови Бечеј; 
- стручни тим Завода је заузео ставове по поднетим примедбама и у писменој форми 

их доставио Покрајинском секретаријату дана 01.09.2016. године; 
- одржавање јавне седнице Комисије за планове је одложено са 30.07.2016. године 

на 05.09.2016. године, о чему је јавност обавештена објављивањем измене огласа 
о датуму одржавања јавне седнице Комисије за планове; 

- јавна седница је одржана дана 05.09.2016. године у просторијама Скупштине АП 
Војводине, 

- до истека трећег квартала Заводу није достављен Извештај о обављеном јавном 
увиду и 

- у четвртом кварталу ће се наставити послови на изради Нацрта Просторног плана, 
у циљу усаглашавања планских решења са Извештајем о обављеном јавном увиду. 

 
2.1.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 
ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-
ЗРЕЊАНИН-КОВИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
мреже коридора саобраћајне инфраструктуре нa основном правцу државног пута I 
реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин на животну средину је усаглашен са 
Нацртом Просторног плана и налази се са Нацртом Плана у даљој процедури. 
Покрајинском секретаријату је дана 18.02.2016. године испоручено 15 примерака 
Извештаја о стратешкој процени у аналогном и дигиталном облику за организовање 
процедуре јавног увида у складу са Законом. Извештај о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана на животну средину је био изложен на јавни увид са Нацртом 
Просторног плана, тако да у целокупној процедури прати Нацрт Просторног плана 
(оглашавање, излагање у јединицама локалних самоуправа у обухвату Просторног 
плана, јавна презентација).  
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У четвртом кварталу ће се наставити процедура израде Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана на животну средину прибављањем сагласности 
надлежног покрајинског секретаријата. 
 

2.1.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА 

 
У оквиру активности на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене 
система за наводњавање Срема у периоду од јануара до септембра 2016. године, 
након анализе, у текстуални и графички део Просторног плана су уграђени услови и 
подаци прибављени од институција, предузећа и органа који су од значаја за израду 
Просторног плана. 
 
Обављено је више састанака и консултација са обрађивачем Генералног пројекта, 
Институтом „Јарослав Черни“, на тему спровођења Просторног плана и 
имплементације планских решења, како би Нацрт Просторног плана био испоручен у 
складу са пројектном документацијом. 
 
Настављена је сарадња са Регионалном развојном агенцијом Срема и ЈВП „Воде 
Војводине“, у вези неколико питања: 
- ревизија Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости за 

наводњавање Срема (Наручилац пројектне документације треба да достави 
Републичкој ревизионој комисији у складу са Законом о планирању и изградњи. 
За завршетак Нацрта Просторног плана неопходан је ревидован Генерални 
пројекат са Претходном студијом оправданости); 

- имплементација решења Генералног пројекта у обухвату Просторног плана, са 
аспекта приоритета и смерница за спровођење Просторног плана. 

 
У оквиру активности на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене 
система за наводњавање Срема у трећем кварталу 2016. године се, након анализе 
пристиглих и уграђених услова у текстуални и графички део Просторног плана, 
радило на изради Просторног плана у делу који се односе на имплементацију и 
спровођење планских решења. 
 
Нацрт Просторног плана је испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине дана 03.08.2016. године у складу са до тада прибављеном 
документацијом. Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости достављен 
је Републичкој ревизионој комисији, у складу са Законом о планирању и изградњи.  
До краја трећег квартала није добијен Извештај Ревизионе комисије, тако да се 
поступак ревизије и стручне контроле Нацрта Просторног плана наставља у четвртом 
кварталу. 
 

2.1.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
система за наводњавање Срема на животну средину анализира планска решења са 
аспекта заштите животне средине и по динамици прати израду Нацрта Просторног 
плана. Односно, паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, рађен је и Извештај 
о стратешкој процени утицаја, уз претходне консултације са сарадницима из свих 
области, а у циљу усклађивања планских решења са основним принципима одрживог 
развоја. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну 
средину испоручен је Покрајинском секретаријату дана 19.08.2016. године. 
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2.1.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“  

 
У периоду од јануара до септембра 2016. године реализоване су активности на изради 
Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање 
„Источни Срем“:  
 
- проширен је обухват Просторног плана за КО Јарак (која се налази на територији 

града Сремска Митровица), због трасе планираног вода регионалног водоводног 
система; 

- извршена је корекција, односно допуна текстуалног и графичког дела Просторног 
плана, а везано за проширење обухвата Просторног плана; 

- прибављено је Овлашћење Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине (носиоца израде Просторног плана), да 
ЈП Завод за урбанизам Војводине, као обрађивач Просторног плана може 
прибављати услове у име носиоца; 

- упућени су захтеви надлежним органима, институцијама и јавним предузећима за 
допуну услова, због проширења обухвата Просторног плана за КО Јарак (укупно 
24 захтева, од чега 19 су захтеви за допуну услова, 3 су нови захтеви за услове, а 
2 су допуне захтева за услове, јер услови још увек нису добијени); 

- анализирани су и уграђени у текстуални и графички део Просторног плана 
допуњени услови и подаци надлежних институција и органа, који су у овом 
периоду прибављени, а односили су се на проширење обухвата Просторног плана 
за КО Јарак (на подручју града Сремска Митровица);  

- обављено је више састанака и консултација на тему спровођења Просторног 
плана и имплементације планских решења, те је Нацрт Просторног плана допуњен 
у складу са новим сазнањима; 

- допуњена су и детаљније обрађена правила грађења за садржаје, који ће се 
реализовати директном применом Просторног плана; 

- покрајинском секретаријату је дана 08.07.2016. године испоручен Нацрт 
Просторног плана; 

- за потребе рада Комисије за стручну контролу планова, материјал за разматрање 
на Комисији је достављен у потребном броју, у електронској форми (12 CD-а са 
Нацртом Просторног плана, Извештајем о стратешкој процени и документацијом 
плана); 

- до дана 22.09.2016. године Заводу је достављено шест мишљења чланова 
Комисије за стручну контролу; 

- у периоду од 22.09. до 26.09.2016. године припремљен је став Обрађивача на 
добијене примедбе и сугестије чланова Комисије, као и презентација Нацрта 
Просторног плана за седницу Комисије; 

- дана 26.09.2016. године одржана је седница Комисије за стручну контролу 
планова, на којој је донет закључак да се Нацрт Просторног плана упути у даљу 
процедуру; 

- до истека трећег квартала Заводу није достављен Извештај о обављеној стручној 
контроли Нацрта Просторног плана и 

- у четвртом кварталу се настављају послови на изради Нацрта Просторног плана, 
ради усаглашавања планских решења са Извештајем о обављеној стручној 
контроли плана, након чега се наставља процедура израде Просторног плана, 
упућивањем на јавни увид. 

 
У оквиру активности на изради Нацрта Просторног плана су прибављени, анализирани 
и имплементирани услови и подаци од следећих институција и органа: 

- Министарство одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру, 

- Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, 
- Републички завод за заштиту споменика културе, 
- Агенција за регионални развој АП Војводине, 
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- SBB - Српске кабловске мреже д.о.о., 
- ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица, 
- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине,  
- ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, 
- Центар за разминирање, 
- ЈП „Путеви Србије“ Београд, 
- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, 
- ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, 
- ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд, 
- Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
- „Телеком Србија“ а.д., Београд, 
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка 

дирекције за воде, 
- ЈП „Електромрежа Србије“, 
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за 

просторно планирање, урбанизам и становање, 
- „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак Електродистрибуција Рума, 
- Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, 

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 
- „Теленор“ д.о.о. Београд, 
- Покрајински завод за заштиту природе, као и 
- ЈВП „Воде Војводине“ (Мишљење и допуна Мишљења), на основу кога су 

затражени водни услови Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. 
 

2.1.6. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
„ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину прати израду Нацрта 
Просторног плана, анализира планска решења са аспекта заштите животне средине. У 
том смислу, паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, односно уграђивањем 
услова надлежних институција, исти су унети и у Извештај о стратешкој процени 
утицаја, уз претходне консултације са сарадницима из свих области а у циљу 
усклађивања планских решења са основним принципима одрживог развоја. За 
потребе израде Извештаја, а са аспекта заштите животне средине тражени су и 
услови од Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту животне средине, 
Града Сремске Митровице и Министарству пољопривреде и заштите животне средине, 
Одсек за заштиту од хемијског удеса. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину 
испоручен је Покрајинском секретаријату дана 14.07.2016. године. На седници 
Комисије за стручну контролу планова анализиран је и Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана на животну средину. У наредном периоду потребно 
је прибавити сагласност надлежног органа. 
 

2.1.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ 

 
У складу са Годишњим програмом пословања, у 2016. години су настављене 
активности на изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених 
природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“. 
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Нацрт ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ је испоручен 
Покрајинском секретаријату за урбанизам градитељство и заштиту животне средине у 
четвртом кварталу 2015. године дана 17.12.2015. године.  
 
За потребе израде Плана, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство је на основу поднетог захтева, Заводу доставио Решење о водним 
условима бр. 104-325-1245/2015-04, од 19.02.2016. године. На ово Решење о водним 
условима, Завод је упутио Иницијативу за подношење Жалбе Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, с обзиром да 
су водни услови који су дати у наведеном Решењу у колизији са мерама заштите 
природе, које су дате у Решењу о условима заштите природе бр. 03-1408/3 од дана 
22.10.2015. године. Подношење жалбе на предметно Решење има за циљ да се 
иницира доношење акта о водним условима који би био усклађен са условима за 
заштиту природе и важећом законском регулативом. Тиме би се стекли услови да 
Завод као обрађивач Плана, угради у План усклађене услове наведених институције, 
а касније и да исходује водну сагласност у складу са Законом о водама, као и 
претходну сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине, у 
складу са  Законом о заштити природе. 
 
Нацрт је испоручен са документационом основом у дигиталном облику у првом 
кварталу (08.02.2016. године) ради даље процедуре и упућивања на Комисију за 
стручну контролу планских докумената. 
 
За потребе рада Комисије за стручну контролу планова, материјал за разматрање на 
Комисији је достављен у потребном броју, у електронској форми (12 CD-а са Нацртом 
Просторног плана, Извештајем о стратешкој процени и документацијом плана).  
 
До дана 19.09.2016. године Заводу је достављено девет мишљења чланова Комисије 
за стручну контролу. У периоду од 16.09. до 19.09.2016. године припремљен је став 
Обрађивача на добијене примедбе и сугестије чланова Комисије, као и презентација 
Нацрта Просторног плана за седницу Комисије.  
 
Дана 19.09.2016. године одржана је седница Комисије за стручну контролу планова, 
на којој је донет закључак да се Нацрт Просторног плана упути у даљу процедуру. До 
истека трећег квартала није достављен Извештај о обављеној стручној контроли 
плана. 
 
У четвртом кварталу се настављају послови на изради Нацрта Просторног плана, ради 
усаглашавања планских решења са Извештајем о обављеној стручној контроли плана, 
након чега се наставља процедура израде Просторног плана, упућивањем на јавни 
увид. 
 

2.1.8. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
„ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
У периоду од јануара до септембра 2016. године активности на Извештају о 
стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене заштићених 
природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину односиле су се на 
припрему за Комисију за стручну контролу планских докумената. Извештај о 
стратешкој процени Просторног плана прати процедуру израде Нацрта Просторног 
плана. 
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2.1.9. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ 
ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА“ 

 
На седници Скупштине АП Војводине 04.03.2016. године Просторни план подручја 
посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ је усвојен и објављен у „Службеном 
листу АПВ“ бр.10/2016. Просторни план је испоручен, у складу са Одлуком о 
доношењу, на потписивање и трајно чување Носиоцу израде, Покрајинском 
секретаријату. 
 
 

2.1.10. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И 
ЈЕЗЕРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 
Прибављена је сагласност на Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ на животну средину од 
стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине.  
 

2.1.11. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 

 
На седници Скупштине АП Војводине 04.03.2016. године Просторни план подручја 
посебне намене СРП „Тителски брег“ је усвојен и објављен у „Службеном листу АПВ“ 
бр. 10/2016. Просторни план је испоручен у складу са Одлуком о доношењу, на 
потписивање и трајно чување Носиоцу израде, Покрајинском секретаријату. 
 

2.1.12. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 
ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Прибављена је сагласност на Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене СРП „Тителски брег“ на животну средину од стране 
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. 
 

2.1.13. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ 

 
Просторни план подручја посебне намене СРП „Слано Копово“ достављен је носиоцу 
израде, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине, ради прибављања потребних сагласности у оквиру процедуре доношења 
Просторног плана. У оквиру прибављања водне сагласности уочени су одређени 
конфликти у коришћењу простора, који се односе на области водопривреде и заштите 
природе. Просторни план ће бити упућен у процедуру усвајања у Скупштини АП 
Војводине након прибављених сагласности. 
 

2.1.14. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 
ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Прибављена је сагласност на Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене СРП „Слано Копово“ на животну средину од стране 
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. 
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2.2. ПОСЛОВИ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ 2016. ГОДИНЕ 
 

2.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ 
 
У складу са Годишњим програмом пословања за 2016. годину, у периоду од јануара до 
септембра 2016. године су се одвијале активности на изради Просторног плана 
подручја посебне намене „Фрушка гора“. 
 
За потребе доношења Одлуке о изради Просторног плана припремљен је текстуални и 
графички део предлога Нацрта Одлуке о изради Плана. Одлука о изради Просторног 
плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ донета је на седници Скупштине АПВ 
04.03.2015. године и објављена у „Службеном листу АПВ“, број 10/16. 
 
Активности на изради Просторног плана почеле су формирањем базе података у ГИС 
формату, успостављањем табеларних слојева података, према којима се врши 
категоризација земљишта по наменама. Паралелно са формирањем намена, радило се и 
на формирању базе података инфраструктурних система и површина под режимима 
заштите. Подаци су преузимани и анализирани из важећих планских докумената који су 
у архиви Обрађивача или су преузети са сајтова ЈЛС. 
 
Поред постојеће просторно-планске документације, сакупљени су и анализирани 
развојни и стратешки документи и други извори података важни за израду Просторног 
плана, а посебно за формирање материјала за рани јавни увид и остварена је 
сарадња са субјектима од значаја за коришћења простора. 
 
За потребе валоризације постојећег стања, начина коришћења земљишта, основне 
анализе ограничења у коришћењу простора, са представницима Управљача су 
организовани теренски обиласци значајнијих локалитета у Националном парку 
„Фрушка гора“. Поред тога, одржано је више радних састанака са представницима 
корисника простора у обухвату Просторног плана (Покрета горана Војводине, СПЦ, 
месне заједнице, општинске туристичке организације, итд.). 
 
Преко Носиоца израде Просторног плана су затражене подлоге за потребе израде 
Нацрта Просторног плана. Од РГЗ-а су преузети дигитални ортофото снимци за део 
градског подручја Града Новог Сада и општине: Сремски Карловци, Ириг, Беочин и 
Шид, дигиталне катастарске подлоге за општину Беочин, копије плана у растерском 
облику за КО Павловци и КО Стејановци (општина Рума). 
 
На основу наведених активности урађена је анализа и унос расположивих података за 
потребе прелиминарног дефинисања зоне утицаја на посебну намену и припремљен је 
текстуални и графички део Материјала за коначну испоруку.  
 
Материјал је испоручен Носиоцу израде Просторног плана дана 31.05.2016. године. 
По формирању нове Покрајинске владе Носиоцу израде Просторног плана, дана 
23.06.2016. године, достављен је коригован Материјал, усклађен са Покрајинском 
скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2016). Уз Материјал је достављен и 
списак адреса и мејл адреса органа, организација и јавних предузећа којима је 
потребно упутити обавештење о презентацији Материјала у оквиру раног јавног 
увида. 
 
Рани јавни увид је одржан у периоду од 27.06. до 11.07.2016. године. У склопу раног 
јавног увида одржана је јавна презентација 05.07.2016. године. 
 
У току августа месеца припремани су, по областима, захтеви за издавање услове и 
достављање података од значаја за подручје обухваћено Просторним планом. Заводу 
је од стране Носиоца израде Просторног плана, дана 09.08.2016. године достављено 
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овлашћење за прибављање претходних услова за израду Просторног плана. Дана 
22.08.2016. године упућено је укупно 78 захтева институцијама у чијој је 
надлежности издавање услова и достављање података од значаја за израду 
Просторног плана. Сви захтеви достављени су и Покрајинском секретаријату за 
урбанизам и заштиту животне средине електронском поштом. Захтев Сеизмолошком 
заводу послат је електронском поштом у складу са њиховим начином пословања. 
 
Сарадници на изради графичког дела Просторног плана радили су на припреми 
графичких прилога, рад на провери намене површина и припреми радних карата у 
поступку израде рефералних карата. У базу података унети су подаци из просторних 
планова општина за електроенергетску, електрокомуникациону и термоенергетску 
инфраструктуру. 
 
Постигнут је договор са „Шумарским пројектним бироом“ ДОО Београд, који израђује 
основе за газдовање шумама које су враћене СПЦ у поступку реституције, да се 
Заводу доставе графички подаци о просторном распореду шума и шумског земљишта 
у векторском облику (фајл формат *shp), сукцесивно, у складу са динамиком израде 
основа. 
 
У Покрајинском секретаријату за привреду и туризам дана 24.08.2016. године одржан 
је састанак на тему: активности овог секретаријата у функцији развоја туристичких 
потенцијала Фрушке горе, као и израда Просторног плана. Поред представника ПС за 
привреду и туризам, ПС за урбанизам и заштиту животне средине и Завода, били су 
присутни и представници ЈП „Национални парк Фрушка гора“. 
 
До краја месеца августа Обрађивач Просторног плана радио је на: 
- припреми катастарских планова, креирању растерских каталога и обједињавању 

геодетске основе, ради дефинисања обухвата Просторног плана и границе 
посебне намене; 

- разматрању нове границе обухвата Просторног плана; 
- анализи постојећег стања; 
- припреми и слању допуне захтева за услове Министарству одбране и 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
Почетком септембра припремљено је и послато девет захтева комуналним 
предузећима за водопривредну инфраструктуру, ради издавања услова, података и 
документације за потребе израде Просторног плана (захтеви електронском поштом 
достављени ПС). 
 
На основу доступних података радило се на предлогу новог обухвата Просторног 
плана и предлогу подручја посебне намене. 
 
Обрађивач је са представницима Управљача, дана 07.09.2016. године, обишао 
локалитете у НП „Фрушка гора“: површинске копове за рекултивацију (Орлово 
бојиште-рекултивацијом на овом копу се планирају екстремни спортови) и геолошке 
локалитете (Перина пећина, Козје брдо и Гргуревачка пећина). 
 
Припремљена је и послата допуна захтева Завода према: 
- ЈВП „Воде Војводине“; 
- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за водни 

саобраћај и безбедност пловидбе и  
- Покрајинском заводу за заштиту природе. 
 
У просторијама ЈП „Национални парк Фрушка гора“ дана 20.09.2016. године одржан је 
састанак у вези споразума око размене података. Преузети су подаци (незванично) 
који се односе на шуме, напуштене копове и пројекте рекултивације, грађевинско 
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земљиште, бициклистичке и пешачке стазе, трасе маратона, итд. Ови подаци ће бити 
допуњавани и кориговани у наредном периоду.  
 
У просторијама Покрајинског завода за заштиту природе (ПЗЗП) дана 21.09.2016. 
године одржан је састанак у вези обухвата Нацрта Просторног плана и посебне 
намене. ПЗЗП је у односу на наш предлог обухвата Просторног плана, предложио 
проширење на просторе у општини Рума и општини Ириг (на станишта која су део 
еколошки значајних подручја), као и на подручје КО Моловин (део фрушкогорског 
лесног платоа). Такође, ПЗЗП је предложио да посебну намену, осим простора који је 
дат нашим предлогом, чине и фрушкогорски лесни платои и станишта.  
 
У просторијама Покрајинског секретаријата за спорт и омладину одржан је састанак, 
дана 26.09.2016. године, у вези доставе података овог секретаријата, а у складу са 
нашим захтевом за услове (подаци о постојећим објектима који су намењени за спорт 
и рекреацију, плановима за проширење постојећих капацитета и потребама за 
уређење нових локалитета). Договорено је да у наредном периоду тражене податке 
прикупи Спортски савез Војводине и достави их овом секретаријату, а они ће их 
доставити Обрађивачу. 
 
Обрађивач наставља са радом на уносу пристиглих услова и података, анализи 
подручја обухвата Просторног плана и дефинисању подручја посебне намене. 
 

2.2.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
У овој фази израде Просторног плана, у оквиру Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Просторног Плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“ на животну 
средину, анализирани су доступни подаци прикупљени за Материјал за рани јавни 
увид.  
 

2.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ 
ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
У складу са Годишњим програмом пословања за 2016. годину, у периоду од јануара до 
септембра 2016. године одвијале су се активности на изради Просторног плана 
подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци. 
 
Након припрема текстуалног и графичког дела предлога Нацрта одлуке о изради 
Просторног Плана, Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана 
подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци донета је на седници 
Скупштине АПВ дана 04.03.2016. године и објављена у „Службеном листу АПВ“, број 
10/16. 
 
Активности на изради Просторног плана почеле су формирањем базе података у ГИС 
формату, успостављањем табеларних слојева података, према којима се врши 
категоризација земљишта по наменама. Паралелно са формирањем намена, радило се 
и на формирању базе података инфраструктурних система и површина под режимима 
заштите. Подаци су преузимани и анализирани из важећих планских докумената који 
су у архиви Обрађивача или су преузети са сајтова ЈЛС.  
 
Остварена је сарадња са локалном самоуправом Сремски Карловци и јавним 
предузећима, надлежним заводима и удружењима важним за израду Плана међу 
којима су: 

- Саобраћајни институт „ЦИП“, обрађивач Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – 
Државна граница (Келебиjа); 
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- Републички завод за заштиту споменика културе; 
- Покрајински завод за заштиту споменика културе; 
- ЈП „Национални парк Фрушка гора“; 
- Покрет горана Војводине из Сремских Карловаца и 
- ЈВП „Воде Војводине“.  

 
На састанцима са наведеним институцијама разматрана су ограничења и потенцијали 
подручја Просторног плана по секторима и тематским областима и постављени 
основни принципи просторног развоја који су у каснијој фази утицали на дефинисање 
прелиминарне границе подручја посебне намене културног предела Сремски 
Карловци. 
 
Преко Носиоца израде Плана упућен је захтев за достављање катастарских подлога за 
потребе израде Просторног плана. Од РГЗ-а су преузети дигитални ортофото снимци 
за део градског подручја Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. 
 
Материјал је испоручен Носиоцу израде Просторног плана дана 24.04.2016. године. 
Рани јавни увид је одржан у периоду од 21.06.2016. године до 05.07.2016. године, у 
току ког је одржана и јавна презентација дана 30.06.2016. године. 
 
У току августа месеца припремани су по областима захтеви за издавање услова и 
достављање података од значаја за подручје обухваћено Просторним планом. Дана 
09.08.2016. године Заводу је достављено овлашћење од стране Носиоца израде 
Просторног плана за прибављање услова за израду Просторног плана, тако да је дана 
06.09.2016. године упућено 60 захтева институцијама у чијој је надлежности 
издавање услова и достављање података од значаја за израду Просторног плана. Сви 
захтеви електронском поштом упућени су и Покрајинском секретаријату за урбанизам 
и заштиту животне средине. Републичком сеизмолошком заводу је послат захтев дана 
29.09.2016. године за издавање сеизмолошких услова електронском поштом у складу 
са њиховим начином пословања. 
 
У просторијама Завода одржан је састанак са представницима Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе дана 16.09.2016. године, у вези достављања података, 
дефинисања услова заштите културног наслеђа и дефинисања културног предела. 
 
Дана 20.09.2016. године одржан је састанак у просторијама ЈП „НП Фрушка гора“ у 
вези споразума око размене података. Преузети су подаци (незванично) који се 
односе на шуме, напуштене копове и пројекте рекултивације, грађевинско земљиште, 
бициклистичке и пешачке стазе, трасе маратона (за Фрушку гору и Сремске 
Карловце). Ови подаци ће бити допуњавани и кориговани у наредном периоду. 
Званично ће бити достављани електронском поштом.  
 
У просторијама Покрајинског завода за заштиту природе (ПЗЗП) дана 21.09.2016. 
године одржан је састанак у вези обухвата Нацрта Просторног плана и посебне 
намене. ПЗЗП је у односу на предлог обухвата Просторног плана од стране 
Обрађивача изложио предлог за кориговање границе Просторног плана, који се 
односи на то да Стражилово и Чортановачка шума да буду у граници културног 
предела.  
 
У просторијама Покрајинског секретаријата за спорт и омладину одржан је састанак, 
дана 26.09.2016. године, у вези доставе података овог секретаријата, а у складу са 
нашим захтевом за услове (подаци о постојећим објектима који су намењени за спорт 
и рекреацију, плановима за проширење постојећих капацитета и потребама за 
уређење нових локалитета).  
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2.2.4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
У овој фази израде Просторног плана, у оквиру Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Просторног Плана подручја посебне намене Културног предела Сремски 
Карловци на животну средину, анализирани су  доступни подаци прикупљени за 
потребе израде Нацрта Просторног плана.  
 

2.2.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА 
ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ НЕРА“ 

 
У складу са Годишњим програмом пословања за 2016. годину, у периоду од јануара до 
септембра 2016. године одвијале су се активности на изради Просторног плана 
подручја посебне намене предела изузетних одлика „Караш-Нера“ које се односе на: 
 
- Анализу документације од значаја за израду Просторног плана, дефинисање 

методолошког обрасца и разматрање обухвата Просторног плана на састанку 
организованом у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ на коме су учествовали 
представници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе. 

- Припрему текста нацрта и графике предлога Одлуке о изради Плана и испоруку 
Покрајинском секретаријату, испоруку Одлуке о изради Стратешке процене 
утицаја Просторног плана подручја посебне намене ПИО „Караш-Нера“ на 
животну средину. 

- Дана 04.03.2016. године донета је Покрајинска скупштинска Одлука о изради 
Просторног плана (објављена у „Службеном листу АПВ“, број 10/16). 

- Остварена је сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе у вези 
заштићених природних добара у обухвату Плана, као и сарадња са општином 
Бела Црква, управљачем ПИО „Караш-Нера“.  

- Формирање базе података у ГИС формату, успостављањем табеларних слојева 
података, према којима се врши категоризација земљишта по наменама. 
Паралелно са дефинисањем намена, радило се и на формирању базе података 
инфраструктурних система и површина под режимима заштите. Подаци су 
преузимани и анализирани из важећих планских докумената који су у архиви 
Обрађивача.  

- Рад на текстуалном делу по садржају под тачкама: 3.1. Опис постојећег стања 
(Предеона разноврсност, непокретна културна добра и инфраструктура), 3.2. 
Начин коришћења простора, 3.3. Основна ограничења коришћења простора, 4. 
Општи циљеви израде плана, 5. Планирана претежна намена површина у 
обухвату просторног плана, 6. Очекивани ефекти планирања у погледу 
унапређења начина коришћења простора подручја посебне намене.  

- Рад на графичком делу Материјала подразумевао је рад на рефералној карти - 
Граница Просторног плана са планираном претежном наменом површина,  
Р 1:50 000, рађеној у ГИС технологији. 

 
Организовани су састанци у општини Бела Црква и Покрајинском заводу за заштиту 
природе. Тема састанака су били: обухват Просторног плана и његово преклапање са 
обухватом Просторног плана подручја посебне намене СРП „Делиблатска пешчара“, 
Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е80 - Дунав 
(Паневропски коридор VII) и Просторног плана општине Бела Црква, као и мере 
заштите природног добра, циљеви израде, ограничења и очекивани ефекти 
планирања. 
 
Обављени су обиласци терена са представницима Покрајинског завода за заштиту 
природе, Дирекције за изградњу општине Бела Црква и Удружење грађана „Аурора“ 
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из Беле Цркве. Сагледани су: ток Нере, ток Караша и део ОКМ „Дунав-Тиса-Дунав“ и 
локалитет Мали песак. 
 
Материјал за Рани јавни увид је 30.06.2016. године испоручен Покрајинском 
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. У трећем кварталном периоду 
2016. године настављене су активности на изради Просторног плана. 
 
У јулу месецу припремљена је презентација Материјала за Рани јавни увид који је 
трајао 15 дана, од 08.08. до 22.08.2016. године. Јавна презентација Материјала 
одржана је дана 15.08.2016. године у згради Општине Бела Црква. 
Заводу је достављено овлашћење за прибављање претходних услова за израду 
Просторног плана дана 09.08.2016. године. Дана 09.09.2016. године упућено је 
укупно 37 захтева институцијама у чијој је надлежности издавање услова и 
достављање података од значаја за израду Просторног плана. Захтев Сеизмолошком 
заводу послат је електронском поштом у складу са њиховим начином пословања. 
 
У току септембра обављени су обиласци терена од стране представника Обрађивача 
Просторног плана. Том приликом сарадници су обишли локалитете: Нера, Караш и 
Мали песак и организовани су састанци са представницима општине Бела Црква ради 
добијања информација из области: саобраћајне, водопривредне, термоенергетске 
инфраструктуре, заштите споменика културе, туризма и аналитичко-информационе 
основе. 
 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 
23.09.2016. године испоручене су копије свих услова који су до тог датума пристигли 
до Обрађивача Просторног плана.  
 
У Покрајинском заводу за заштиту природе одржан је састанак дана 26.09.2016. 
године са темом смањења обухвата Просторног плана, којем су присуствовали 
представници Обрађивача Просторног плана и представници Покрајинског завода за 
заштиту природе на изради Студије заштите ПИО „Караш-Нера“. 
 

2.2.6. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „КАРАШ НЕРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
У овој фази израде Просторног плана, у оквиру Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Просторног Плана подручја посебне намене „Караш-Нера“ на животну 
средину, анализирани су доступни подаци прикупљени за Нацрт плана у контексту 
утицаја на животну средину.  
 

2.2.7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину, а у циљу 
праћења реализације Регионалног просторног плана АП Војводине, започете су 
активности на изради Извештаја о остваривању РПП АПВ за 2016. годину. 
 
Методологијом израде показатеља просторног развоја, утврђеном Програмом 
имплементације ПП РС 2011-2015. година, за сваки показатељ појединачно утврђена 
је географска покривеност, начин израчунавања, интерпретација, извор података, 
временски интервал, органичења и будући развој показатеља. Анализа усаглашености 
показатеља реализованих у оквиру послова на развоју информационог система о 
простору АП Војводине са основним моделом показатеља за праћење просторног 
развоја Републике Србије урађена је након објављивања Програма имплементације 
ПП РС.  
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Нацрт Програма имплементације просторног плана Републике Србије за период од 2016 
до 2020. године је предат Носиоцу израде, Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. Активности на изради овог документа у великој мери су утицале на 
припрему приоритета и показатеља који се обрађују у Годишњем извештају о 
остваривању РПП АПВ. У складу са Законом о планирању и изградњи, који предвиђа 
одржавање јавних презентација Програма имплементације ППРС, у Новом Саду је 
одржана презентација за територију АП Војводине 27.06.2016. године. 
 
Извршена је анализа података на основу којих ће бити унапређен сет показатеља за 
израду Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за 2016. годину. Након састанка са 
представницима Републичког завода за статистику на тему показатеља просторног 
развоја и усклађивања начина израчунавања и приказивања са новом методологијом, 
настављена је комуникација и консултације у циљу добијања адекватних и ажурираних 
података неопходних за израчунавање показатеља просторног развоја који су саставни 
део Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ. 
 
У периоду од јануара до септембра 2016. године израчуната су укупно 34 показатеља 
за које су доступни неопходни подаци:  
Показатељ бр. 1 - Густина насељености; 
Показатељ бр. 2 - Миграциони биланс (Стопа миграционог салда); 
Показатељ бр. 3 - Удео становништва по великим старосним групама; 
Показатељ бр. 4 - Стопа укупног фертилитета; 
Показатељ бр. 6 - Удео незапосленог становништва до 25 година; 
Показатељ бр. 7 - Запослена лица са високим образовањем; 
Показатељ бр. 8 - Запослени на одређено време (% броја запослених); 
Показатељ бр. 9 - Стопа запошљавања старијих радника; 
Показатељ бр. 15 - „Gini index“ прихода домаћинстава; 
Показатељ бр. 17 - Број домаћинстава која живе испод границе сиромаштва; 
Показатељ бр. 19 - Удео дуготрајне незапослености; 
Показатељ бр. 27 - Унутрашње миграције; 
Показатељ бр. 35 -  Покривеност насеља (% броја домаћинстава) електро мрежом 

    високе сигурности снабдевања;  
Показатељ бр. 36 - Број интернет корисника; 
Показатељ бр. 37 - Покривеност простора просторно-планским документима;  
Показатељ бр. 39 - БДП по становнику; 
Показатељ бр. 41 - Однос раста БДП и раста запослености региона; 
Показатељ бр. 42 - Стопа раста БДП по становнику; 
Показатељ бр. 43 - Однос увоза и извоза региона;  
Показатељ бр. 44 - Удео извоза у структури БДП;  
Показатељ бр. 46 - Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности 

    региона; 
Показатељ бр. 47 -  Удео технолошки напредне прерађивачке индустрије у додатој  

    вредности региона; 
Показатељ бр. 48 - Удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности 

    региона; 
Показатељ бр. 49 -  Удео административних, образовних, здравствених и социјалних 

    услуга у додатој вредности региона; 
Показатељ бр. 50 - Број предузећа у области иновација; 
Показатељ бр. 51 - Запосленост у области истраживања и развоја;  
Показатељ бр. 56 - Обим директних страних инвестиција по регионима;  
Показатељ бр. 62 - Цена рада; 
Показатељ бр. 64 - Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном 

производњом; 
Показатељ бр. 72 - Урбани раст - ширење урбаног подручја; 
Показатељ бр. 80 - Потрошња енергије по изворима и врсти корисника; 
Показатељ бр. 84 - Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу; 
Показатељ бр. 91 – Заштићена природна подручја и 
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Показатељ бр. 96 - Број туриста и туристичких ноћења годишње.  
 
Обрађени су подаци и текстуално и графички представљени показатељи који се односе 
на остваривање основних циљева: 
- Смањење субрегионалних разлика у економском и социјалном погледу; 
- Рационално активирање територијалног капитала на читавој територији АП 

Војводине преко децентрализације и полицентризма, 
- Јачање позиције села уз већу улогу у оквиру функционалних подручја градова и 
- Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и животне 

средине, уз заштиту од непогода и технолошких удеса и текстуално и графички су 
представљени. 

У Извештају о остваривању РПП АПВ за 2016. годину планирано је да се сагледа 
степен реализације стратешких приоритета, као и преглед и детаљна оцена стања у 
простору која ће се добити путем анализе постојећег сета показатеља просторног 
развоја. 
 
Предмет анализе ће бити претходни трогодишњи период, временски хоризонт од 
доношења Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине за 
период 2013-2017. године, закључно са 2016. годином. То су прелиминарне 
активности које ће уједно бити и увод у израду новог Програма имплементације 
Регионалног просторног плана АП Војводине. 
 
За израчунавање показатеља добијени су подаци од стране следећих институција: 
Републички завод за статистику, Агенција за регионални развој АП Војводине, 
Национална служба за запошљавање, Покрајински завод за заштиту природе, „ЕПС 
Дистрибуција“ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у току 
наредног периода очекује се добијање података и од стране других институција 
неопходних за даљу разраду показатеља. 
 
У складу са Годишњим програмом ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ до краја 2016. 
године планира се завршетак послова на изради Годишњег извештаја о остваривању 
РПП АПВ за 2016. годину. 
 

2.2.8. СТУДИЈА МРЕЖЕ БИЦИЛИСТИЧКИХ РУТА АП ВОЈВОДИНЕ 
 
У складу са Годишњим програмом пословања за 2016. годину, у Заводу се израђује 
Студија мреже бициклистичких рута у АП Војводини (у даљем тексту: Студија).  
 
У периоду од јануара до септембра 2016. године Завод је радио на пословима поводом 
израде Студије, као што је развијање методологије израде Студије као и приступ 
анализи и развоју мреже бициклистичких рута у АП Војводини и најповољнијег 
решења графичког презентовања исте. Активности које су се одвијале обухватале су 
преиспитивање достављених података и документације достављених од стране 
јединица локалне самоуправе, што је имало за циљ да се установи квалитет добијених 
податакa и евентуални недостаци у циљу формирања што прецизније и квалитетније 
базе података Студије. 
 
Почетком 2016. године послати су дописи на адресе свих 45 локалних самоуправа у 
циљу сагледавања изграђености бициклистичке мреже и осталих немоторних 
комуникација на територији АП Војводине, што подразумева прикупљање података о 
изграђеним и планираним бициклистичким, комбинованим пешачко-бициклистичким 
стазама, осталим немоторним комуникацијама како у насељима тако и ван насеља, 
као и прикупљање пропратне просторно-планске документације и остале релевантне 
пратеће документације.  
 
Одговори у форми дописа са пропратном графичком документацијом достављени су од 
стране 34 јединице локалне самоуправе на територији АПВ (Ада, Апатин, Бач, Бачка 
Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бела Црква, Беочин, Чока, Инђија, Ириг, 
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Кањижа, Кула, Мали Иђош, Нови Бечеј, Нови Сад, Нови Кнежевац, Оџаци, Панчево, 
Пећинци, Сечањ, Сента, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Сремска Митровица, 
Стара Пазова, Суботица, Шид, Темерин, Тител, Врбас, Кикинда, Ковин, Нова Црња, 
Опово, Пландиште, Сомбор и Вршац).  
 
Локалне самоуправе које нису аплицирале, односно нису доставиле неопходне податке 
за унос у Студију, до дана 30.09.2016. године су: Алибунар, Бечеј, Ковачица, Рума, 
Зрењанин, Жабаљ и Житиште. 
 
Активности које су се одвијале у протеклом периоду односиле су се на обраду и 
техничку припрему просторних података о расположивости изграђених и планираних 
бициклистичких, комбинованих пешачко-бициклистичких стаза и осталих немоторних 
комуникација, како у насељима тако и ван насеља, у циљу формирања базе података 
у Географском информационом систему. 
 
Имајући у виду међузависност бициклизма и туризма, поред наведеног прикупљани су 
подаци о постојећој туристичкој понуди на територији АП Војводине, као и туристичким 
потенцијалима који би задовољили потребе и очекивања туриста. 
 
 
ПОСЛОВИ КОЈЕ ЋЕ ЗАВОД ОБАВЉАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ  
ПРОСТОРА У 2016. ГОДИНИ 
 
У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године Завод је радио и на пословима уговореним 
на тржишту, и то: 

1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
високонапонског далековода 2х110 kV Краљево 3 - Нови Пазар 1: 

a. Нацрт плана за јавни увид, 
b. Нацрт плана за усвајање 
c. Коначна испорука усвојеног плана 

2. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за 
гасовод високог притиска Сремска Митровица – Шид: 

a. Материјал за рани јавни увид 
3. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за 

гасовод високог притиска СГС Тилва - Бела Црква: 
a. Материјал за рани јавни увид 

4.  Просторни план општине Нови Кнежевац 
a. Коначна испорука усвојеног плана 

5. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин 
a. Материјал за рани јавни увид 
b. Нацрт плана за стручну контролу 

6. План генералне регулације насеља Ада и Мол 
a. Испорука Нацрта плана за усвајање 
b. Коначна испорука 

7. План генералне регулације насеља Банатски Карловац 
a. Исправљање Нацрта плана 
b. Нацрт плана за јавни увид 

8. План генералне регулације насеља Апатин 
a. Нацрт плана за усвајање 
b. Коначна испорука 

9. План генералне регулације насеља Бела Црква 
a. Нацрта плана за стручну контролу 
b. Нацрта плана за јавни увид 

10. План генералне регулације  насеља Бечеј 
a. Коначна испорука усвојеног плана 

11. План генералне регулације за насеље Јазак 
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a. Нацрт плана за усвајање 
b. Коначна испорука усвојеног плана 

12. План генералне регулације за насеље Жабаљ 
a. Активности на изради Нацрта плана 

13. План генералне регулације централног дела насеља Кикинда 
a. Нацрт плана за стручну контролу 
b. Нацрт плана за јавни увид 
c. Коначна испорука усвојеног плана 

14. План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда 
a. Нацрт плана за стручну контролу 

15. План генералне регулације североисточног дела насеља Кикинда 
a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Коначна испорука усвојеног плана 

16. План генералне регулације за насеље Банатска Топола 
a. Нацрт плана за усвајање 
b. Коначна испорука усвојеног плана 

17. План генералне регулације за насеље Нови Козарци 
a. Нацрт плана за усвајање 
b. Коначна испорука усвојеног плана 

18. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља  Ковин 
a. Материјал за рани јавни увид 

19. План генералне регулације насеља  Ковачица 
a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за усвајање 

20. План генералне регулације насеља Љуково 
a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за усвајање 
c. Коначна испорука усвојеног плана 

21. План генералне регулације насеља Владимировац 
a. Материјал за рани јавни увид 

22. Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште 
a. Нацрт плана за стручну контролу 
b. Нацрт плана за јавни увид 

23. Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац 
a. Нацрт плана за стручну контролу 
b. Нацрт плана за јавни увид 

24. Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Ђурђево 
a. Материјал за рани јавни увид 
b. Нацрт плана за стручну контролу 

25. План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци  
a. Нацрт плана за јавни увид 

26. План детаљне регулације за изградњу мотодрома „Србија Ринг“ Бела Црква 
a. Нацрт плана за стручну контролу 
b. Нацрт плана за јавни увид 

27. План детаљне регулације ПДР асфалтне и путне базе на државном путу првог 
реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700  

a. Нацрт плана за стручну контролу 
28. План детаљне регулације зоне центра у Бечеју 

a. Активности на изради Нацрта плана 
29. План детаљне регулације дела радне зоне на потесу "Горње ливаде" у Врднику 

a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за усвајање 
c. Коначна испорука 

30. План детаљне регулације за изградњу система за наводњавање "Безубица" код 
Баваништа 

a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за усвајање 
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31. План детаљне регулације система за одводњавање Србобран  
a. Материјал за рани јавни увид 

32. План детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу 
a. Нацрта план за усвајање 
b. Коначна испорука усвојеног плана 

33. План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут другог реда у 
Србобрану 

a. Нацрт плана за усвајање 
34. План детаљне регулације за комплекс циглане "Черевић" код Черевића 

a. Материјал за рани јавни увид 
35. План детаљне регулације магистралног канала К1 и црпне станице "Крстур" на 

територији општине Нови Кнежевац 
a. Активности на прибављању геодетских подлога 
b. Израда и испорука Материјала за рани јавни увид 

36. План детаљне регулације за изградњу канала Мали Иђош-Његошево-Чик 
подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош" на територији Бачка Топола  

a. Материјал за рани јавни увид 
b. Нацрт плана за стручну контролу 

37. План детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала 
Мали Иђош-Његошево и акумулације Мали Иђош на територији општине Мали 
Иђош 

a. Нацрт плана за усвајање 
b. Коначна испорука 

38. План детаљне регулације канала К-1 подсистема "Нови Кнежевац" регионалног 
система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока 

a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за стручну контролу 
c. Нацрт плана за усвајање 

39. План детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и 
топлотне енергије на територији општине Бела Црква 

a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за усвајање 
c. Коначна испорука усвојеног плана 

40. План детаљне регулације дела блока 24 у Кањижи 
a. Нацрт плана за стручну контролу 

41. План детаљне регулације  ужег подручја бање "Термал" у Врднику 
a. Нацрта плана за стручну контролу 
b. Нацрт плана за јавни увид 

42. План детаљне регулације за комплекс  ветрогенераторског постројења „ДУЊА“ 
на територији општине Бела Црква 

a. Нацрт плана за јавни увид 
b. Нацрт плана за усвајање 

43. План детаљне регулације радне зоне „Просјаница“ у Сремским Карловцима 
a. Активности на изради материјала за рани јавни увид 

44. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насеље 
Ковачица на животну средину 

45. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за изградњу мотодрома „Србија 
Ринг“ Бела Црква на животну средину, 

46. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР асфалтне и путне базе на 
државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700, 

47. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР биогас постројења за производњу 
електричне и топлотне енергије на територији општине Бела Црква 

48. Урбанистички пројекат за комплекс DOO MDD GROUP EXPORT-IMPORT KAĆ на 
катастарској парцели број 4392/1, КО Каћ, 

49. Пројекат парцелације за катастарску парцелу број 1645/7 К.О. Беочин, 
50. Урбанистички пројекат за парцеле 3432/1 и 3432/2, К.О. Сремски Карловци, 
51. Урбанистички пројекат за изградњу зграде РТВ-а  
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1. БИЛАНС  УСПЕХА 
 
Приходи обухватају приходе од продаје производа и  услуга,  финансијске приходе и 
остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена 
наплате. Износи су приказани у хиљадама динара. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА   
 
61    Приходи од продаје производа и услуга 
614  Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Завод  је 
остварио приходе од услуга на тржишту у укупном износу од 65.080 хиљада. Део 
прихода остварен је од обављања  послова  за Оснивача у износу од 38.312 хиљада, а  
део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту у износу од 26.768 
хиљада. Послови за  потребе Оснивача су утврђени Годишњим програмом пословања 
Завода за 2016. годину. Послови које Завод пружа на тржишту су израда планске 
документације, документације из области заштите животне средине и пружање других 
стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за потребе 
општина на територији АП Војводине, за потребе  инфраструктурних система, као и за 
потребе других инвеститора, правних и физичких лица. 
 
66    Финансијски приходи 
662  Приходи од камата (од трећих лица) - Приходи од камата  у износу од 411 
хиљада су остварени орочавањем слободних средстава на одређени период код банке 
са најповољнијом каматом. Орочавање слободних средстава која се остварују на 
тржишту врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се 
авансно уплаћују за израду планских документа.  
 
679  Остали непоменути приходи – Остали непоменути приходи у износу од 86 
хиљада су приходи настали на основу накнаде штете на објекту и опреми од стране 
осигуравајућег друштва. 
 
68     Приходи од усклађивања вредности и имовине 
685   Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 
         финансијских пласмана 
 – Ови приходи се односе на  наплаћена потраживања Завода од купаца по фактурама 
издатим у 2015. години, а наплаћеним после 29.02.2016. године, у износу од 7.246 
хиљада динара. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА   
 
51    Трошкови материјала и енергије  
512  Трошкови осталог материјала (режијског) 
 - Трошкови канцеларијског материјала настали  су у износу од 933 хиљаде,  а односе 
се на набавку тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога 
и ситног помоћног канцеларијског материјала. 
 - Трошкови средстава за одржавање чистоће настали су у износу од 142 хиљаде,  а 
односе се на набавку средстава за одржавање чистоће. 
 - Трошкови осталог непоменутог материјала настали су у износу од 239 хиљада, а  
односе се на набавку заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, 
стручне литературе и сличних материјала. 
 
513  Трошкови горива и енергије  
- Трошкови нафтних деривата настали су у износу од 586 хиљада, а однoсе се на 
набавку горива за службене аутомобиле Завода. 
- Трошкови електричне енергије  настали су у износу од 375 хиљада. 
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- Трошкови паре настали су у износу од 962 хиљаде, односе се на грејање просторија 
Завода. 
 
514  Трошкови резервних делова  
-Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава настали су у 
износу од 235 хиљада, а односе се на набавку резервних делова за рачунарску 
опрему. 
 
52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ 
520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)  
- Средства за зараде и друга примања запослених планирана су и исплаћена у складу 
са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, 
Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним 
предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места и Колективним уговором. Трошак за  бруто зараде за 
период од I-IX 2016. године износи 43.872 хиљаде. 
 
521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 
-Средства  за  порез  и  доприносе  на  зараде  и  накнаде  зарада  на  терет 
послодавца за период од I-IX 2016. године износe  7.853 хиљаде.  
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 
обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно 
социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон). 
 
524  Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 
- Средства у износу од 1.451 хиљаду утрошена су за ангажовање екстерних 
сарадника на изради планске документације као и лица преко задруга за повремене 
услуге, а у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему. 
Ови трошкови су планирани на нивоу реализованих трошкова за 2015. годину на овој 
позицији. 
 
526  Трошкови  накнада  директору односно члановима органа управљања и 
надзора 
-Средства у износу од 2.100 хиљада утрошена су за исплату накнада председнику и 
члановима Надзорног одбора Завода. 
Покрајинска влада је 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. 
 
529 Остали лични расходи и накнаде  
- Јубиларне награде исплаћене су запосленима у бруто износу од 173 хиљаде. 
- Остала лична примања запослених у износу од 1.743 хиљаде утрошена су за 
исплату накнаде трошкова запосленима за плаћање трошкова службених путовања у 
земљи и иностранству, исплату накнада за превоз запослених на посао и друга 
примања запослених у складу са Колективним уговором и Законом о раду. 
- Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима који нису запослена у предузећу 
ислпаћена су средства у износу од 43 хиљаде за неискоришћени годишњи одмор 
запосленој којој је престао радни однос. 
-Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања у износу 3.508 хиљада 
намењен је за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у 
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
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53 Трошкови производних услуга 
530   Трошкови услуга на изради учинка 
-Трошкови производних услуга у износу од 1.815 хиљада настали су плаћањем 
обавеза према подизвођачима или члану групе понуђача са којима Завод учествује у 
поступцима јавних набавки, затим плаћањем прибављања услова од надлежних 
органа, организација и институција као и других података и сл. 
- Трошкови поштанских услуга у износу од 136 хиљада настали су плаћањем доставе 
пошиљки и слично. 
 - Трошкови  телефонских  услуга  у  износу  од  496  хиљада  настали  су  плаћањем  
телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и слично. 
- Трошкови интернета у износу од 133 хиљаде настали су плаћањем интернета и сл. 
 
532 Трошкови услуга одржавања 
- Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме у износу од 477 хиљада 
настали су плаћањем одржавања телефонске централе, лифта, рачунарске опреме и 
др. 
 
539 Трошкови осталих услуга 
-Трошкови комуналних услуга у износу од 428 хиљада настали су плаћањем одвоза 
отпада, утроше воде и других комуналних услуга. 
-Трошкови за услуге заштите на раду у износу од 79 хиљада настали су плаћањем 
трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивањем микроклиме, 
електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког 
обезбеђења зграде и др. 
- Трошкови осталих производних услуга у износу од 75 хиљада настали су плаћањем 
коричења планске документације, студија, анализа, и сличних трошкова. 
 
55 Нематеријални трошкови 
550 Трошкови непроизводних услуга 
-Трошкови ревизије финансијског пословања у износу од 195 хиљада настали су 
плаћањем услуга  вршења ревизије  финансијског извештаја за 2015. годину. 
-Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 362 хиљаде 
настали су плаћањем обука запослених као и школарина за стручно усавршавање 
запослених. 
-Трошкови чишћења просторија у износу од 536 хиљада настали су плаћањем  
чишћења просторија и опреме у Заводу. 
-Трошкови одржавања софтвера у износу од 383 хиљада настали су плаћањем 
одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивањем антивирус 
програма, изнајмљивањем лиценци за графичку обраду података и сл. 
- Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 432 хиљаде 
настали су плаћањем одржавањем сајта, прањем аутомобила и сл. 
551 Трошкови репрезентације 
- Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 134 хиљаде настали су 
плаћањем услуга ресторана. 
- Остали  трошкови  репрезентације  у  износу од 406 хиљада настали су плаћањем 
набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 
Одступање реализованих трошкова репрезентације у односу на планиране за период   
I-IX 2016. године, настали су из разлога што је седница Председништва урбаниста 
Србије одржана у Заводу, 16.03.2016. године. Узимајући у обзир број присутних 
чланова Удружења, Завод је имао и повећане трошкове репрезентације. Ова чињеница 
није била позната у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2016. годину.  
 
552 Трошкови премија  осигурања 
Код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад Завод је осигурао радне машине, теретна 
возила, путничка возила, раднике од незгоде, додатно здравствено осигурање, 
осигурање од одговорности.... Плаћање  се обавља месечно према плану доспећа.  
- Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 251 хиљада. 
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- Трошкови премија осигурања запослених износе 26 хиљада. 
 
553 Трошкови платног промета 
- Трошкови платног промета у земљи износе 63 хиљаде. 
 - Трошкови за банкарске услуге износе 98 хиљада. 
 
554 Трошкови чланарина 
- Остали непоменути трошкови чланарина износе 180 хиљада и настали су плаћањем 
чланарина за издате лиценце запосленима (просторне, урбанистичке и сл). 
 
555 Трошкови пореза 
- Трошкови пореза на имовину износе 495 хиљада. 
- Остали трошкови пореза износе 25 хиљада. 
 
559 Остали нематеријални трошкови 
- Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) 
износе 26 хиљада и настали су плаћањем огласа и др. 
-Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) - 
износе 61 хиљаду.  
- Остали нематеријални трошкови  у износу од 531 хиљада настали су  плаћањем РТВ 
претплате, казни за саобраћајне прекршаје, набавке зелених картона, регистрације 
службених аутомобила, паркирања службених аутомобила Завода и сл. 
 
 

56 Финансијски расходи 
562 Расходи камата 
- Расходи затезних камата износе 4 хиљаде. 
 

57  Остали расходи 
579 Остали непоменути расходи 
- Остали непоменути расходи износе 507 хиљада, а то су месечне  уплате у складу са 
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 
 
Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 254 хиљаде. У овај 
износ укључени су и приходи који се односе на наплаћена потраживања Завода од 
купаца по фактурама издатим у 2015. години, а наплаћеним после 29.02.2016. 
године, у износу од 7.246 хиљада. 
 
Када се одбије порески расход периода за период од I-IX у износу од 38 хиљада, 
остаје нето добит у износу од 216 хиљада за трећи извештајни период. 
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2. БИЛАНС СТАЊА 
 
АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и 
остала права 
Завод је планирао да у првом кварталу у 2016. годинe  набави софтвер за графичку 
обраду података на бази CAD и  GIS технологије у вредности  од 5.000 хиљада. 
Набавка је извршена у вредности од 1.702 хиљаде, те ова позиција износи 6.737 
хиљада. 
 
АОП 012 Грађевински објекти 
Улагања у грађевински објекат није било, тако да је ова позиција остала на нивоу 
позиције претходне године у износу 63.908 хиљада. 
 
АОП 13 Постројења и опрема 
Завод је планирао да у првом и другом  кварталу у 2016. години  набави рачунарску 
опрему у вредности од 1.500 хиљада. Опрема је набављена у вредности од 1.059 
хиљада, за колико је и повећана ова позиција у односу на претходну годину, те она 
сад износи 12.911 хиљада.  
 

АОП 042 Одложена пореска средства 
Ова позиција је настала као последица веће неотписане вредности опреме у пореске 
сврхе од књиговодствене садашње вредности  у износу од 1.151 хиљаде . Када се тај 
износ помножи са процентом (15%) добију се одложена пореска средства у износу од 
173 хиљаде . 
 
АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге 
У периоду од I-IX 2016. године Завод је вршио авансну уплату у износу од 242 
хиљаде: за стручну литературу, за гориво и за праћење рада противпровалног 
система. 
 
АОП 056 Купци у земљи 
У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купаца у земљи и припадајућа 
исправка вредности. Ради се о средству предузећа у облику потраживања по основу 
продаје услуга која износе 2.946 хиљада.  
 
АОП 060 Друга потраживања 
На   позицији  друга   потраживања  је   износ  од 7.171 хиљаде  .  Он  се  састоји од 
потраживања од запослених на основу зајма за  зимницу, огрев и уџбенике  као и  од 
претплате пореза на добит предузећа. Израдом  коначног  пореског  биланса за 2015. 
годину Завод је у претплати и та претплата ће се  третирати као плаћене аконтације 
за наредни период. 
 
АОП 067 Остали краткорочни пласмани 
Након прибављених понуда од банака за орочавање средстава слободна средства у 
износу од 10.000 хиљада су орочена на три месеца. 
 
АОП 068  Готовински еквиваленти и готовина 
На текућим рачунима Завода на дан 30.09.2016. године налази се 16.398 хиљада. 
 
АОП 070  Активна временска разграничења 
На овој позицији се налазе унапред плаћени трошкови за стручну литературу, 
ревизију финансијског извештаја, за унапред плаћене трошкове ПДВ-а из ранијих 
година , а све укупно у износу од 2.215 хиљада. 
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АОП 072 Ванбилансна актива 
Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су менице за  озбиљност понуде и добро извршење 
посла у износу од 5.581 хиљада . 
АОП 0406   Државни капитал 
Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава или 
друга јединица локалне самоуправе-Аутономна Покрајина Војводина. Државни 
капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује 
Оснивач.  
Основни капитал ЈП “Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, у износу од РСД 
90.955 хиљада  обухвата државни капитал. 
 
АОП 0418   Нераспоређени добитак ранијих година 
Нераспоређена добит за 2014. годину износи 9.947 хиљада, а за 2015. годину износи 
2.832 хиљаде, што укупно износи 12.779 хиљада. Резерве у износу од РСД 5.335 
хиљада су укинуте у корист нераспоређене добити ранијих година на основу одлуке 
Надзорног одбора, што је укупно 18.114 хиљада. Завод је први пут у 2015 години 
вршио обрачун резервисања за  потенцијалне обавезе према запосленима на основу 
одласка у пензију, те је стога био у обавези да ретроактивно обрачуна резервисања у 
претходне три године, као да их је одувек обрачунавао. Обрачунавањем резервисања 
по основу одласка у пензију или престанка радног односа по другом основу за 2013. 
И 2014. годину и уз Одлуку Надзорног одбора Завода смањује се позиција 
нераспоређене добити из ранијих година у укупном износу 3.864 хиљаде. Након овог 
умањења нераспоређена добит из ранијих година износи 14.250 хиљада. 
Резервисања за 2015. годину признају се у билансу успеха.  
  
АОП 0419   Нераспоређени добитак текуће године 
Након  израде   извештаја  за  период од I-IX 2016. године Завод је утврдио остварену  
нето добит у износу 216 хиљада. 
 
АОП 0429   Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 
Завод је први пут у 2015. години вршио  обрачун резервисања за  потенцијалне 
обавезе према запосленима на основу одласка у пензију, те је стога био у обавези да 
ретроактивно обрачуна резервисања у претходне три године, као да их је одувек 
обрачунавао. Укупан износ резервисања за 2013, 2014 и 2015. годину износи 4.936 
хиљада. 
 
АОП 0450   Примљени аванси, депозити и кауције 
На  овој  позицији  се  налазе  унапред  добијена новчана средства за које је Завод у 
обавези да изврши услуге у износу од 4.361 хиљада. 
 
АОП О456  Добављачи у земљи 
На овој позицији се налазе обавезе Завода према добављачима у земљи за купљен 
материјал, робу и услуге у износу од 446 хиљада.  
 
АОП 0459  Остале краткорочне обавезе 
На овој позицији се налазе обавезе Завода за неисплаћену зараду запосленима за 
септембар месец у износу од 6.090 хиљада која је исплаћена у четвртом извештајном 
периоду. 
 
АОП 0460  Обавезе по основу пореза на додату вредност 
На овој позицији се налази обавеза  Завода за порез на додату вредност за септембар 
месец  у износу од 719 хиљада која је плаћена у четвртом извештајном периоду. 
 
АОП 0461  Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 
На овој позицији се налази обавеза  Завода за посебну накнаду за заштиту и 
унапређење животне средине у износу од 6 хиљада. 
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АОП 0462  Пасивна временска разграничења 
На  овој   позицији  се  налази  разграничена  обавеза Завода у износу од 722 хиљаде 
за порезе. 
 
 
АОП 465 Ванбилансна пасива 
Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су менице за  озбиљност понуде и добро извршење 
посла у износу од 5.581 хиљада. 

 
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 
АОП 3002 Продаја и примљени аванси - Исказани су подаци о приливу готовине у 
износу од 87.851 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и 
примљених аванса у току извештајног периода. 
 
АОП 3003 Примљене камате из пословних активности - Исказани су подаци о 
приливу готовине  у износу од 411 хиљада, по основу  орочених слободних средстава. 
 
АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о 
приливу готовине у износу од 3.876 хиљада, по основу рефундације породиљских 
накнада и по основу потраживања од радника за зајам за огрев, зимницу и уџбенике. 
 
АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу 
готовине у износу од 15.895 хиљада, односно исплате добављачима за набавку 
материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског 
периода. 
 
АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци 
о одливу готовине  у износу од 55.237 хиљада исплаћених бруто зарада, накнада 
зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода. 
 
АОП 3008 Плаћене камате - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 4 
хиљаде по основу плаћања  затезне камате. 
 
АОП 3009 Порез на добит - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 
1.100 хиљада по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског 
периода. 
 
АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о 
одливу готовине у износу од 12.783 хиљаде по основу плаћања пореза на додату 
вредност, пореза и доприноса по основу исплата превоза запосленима, по основу 
исплата накнада Надзорном одбору, по основу исплата накнада по уговору о 
повременим и привременим пословима, као и трошкова платног промета, банкарских 
услуга, разних такси и других трошкова. 
 
АОП 3016 Остали финансијски пласмани (нето приливи) -  
Завод је имао орочена слободна средства код банке у износу од 20.000 хиљада. 
Истеком периода орочења  банка је иста вратила на текући рачун. 
 
АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме 
и биолошких средстава - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 2.761 
хиљада за набавку рачунарске опреме и лиценци за графичку обраду података (GIS). 
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АОП 3022 Остали финансијски пласмани (нето одливи) 
Након прибављених понуда од банака за орочавање и одабира најповољније понуде, 
слободна средства у износу од 10.000 хиљада су орочена. 
 
АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ  112.138 хиљада  
АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  – Износ   97.780 хиљаде  
АОП 3042 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ    14.358 хиљада  
АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА -  Износ 2.040 
хиљада  
АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  -   Износ 16.398 
хиљада  
 
 
4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
1. Маса нето зарада - Средства за  нето зараде запослених планирана су и 
исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 
2017. и 2018. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике 
Србије за 2016. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних  места  и  Колективним  уговором. 
Трошак  за  нето  зараде  за период I-IX 2016. године износи 31.268.895 динара.  
 
2. Маса бруто I зарада - Трошак  за  бруто I зараде  за период од I-IX 2016. године 
износи 43.872.062 динара. 
 
3. Маса бруто II зарада - Трошак  за  бруто II зараде  за период од I-IX 2016. 
године износи 51.725.161 динар. 
 
9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Средства у 
износу од 1.450.561 динар утрошена су за ангажовање  једног екстерног сарадника 
на изради планске документације, као и два лица преко задруге за повремене 
послове. 
 
17. Накнаде члановима надзорног одбора - Средства у износу од 2.100.437 динара  
утрошена су за исплату накнада председника и два члана Надзорног одбора Завода. 
 
19. Превоз запослених на посао и са посла – Средства  у износу од 1.035.109 
динара утрошена су за исплату накнада превоза запослених на посао и са посла у 
складу са Колективним уговором и Законом о раду.  
 
20. Дневнице на службеном путу - Средства  у износу од 483.643 динара утрошена 
су за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и 
Законом о раду. 
 
21. Накнаде трошкова на службеном путу - Средства  у износу од 127.992 динара 
утрошена су за трошкове на службеном путу у земљи и иностранству у складу са 
Колективним уговором и Законом о раду.  
24. Јубиларне награде- Средства  у износу од 173.085 динара утрошена су за 
исплату јубиларних награда запосленима у складу са Колективним уговором и 
Законом о раду.  
 
26. Смештај  и исхрана на терену - Средства  у износу од 96.180 динара утрошена 
су за  смештај  и исхрану на службеном путовању у иностранству у складу са 
Колективним уговором и Законом о раду. 
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30. Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена у 
предузећу - ислпаћена су средства у износу од 42.845 динара за неискоришћени 
годишњи одмор запосленој којој је престао радни однос. 
 
 
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Већ дужи низ година уназад број стално запослених се није знатније мењао  што је 
било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као 
и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-други закон). 
 
На дан 30.09.2016. године Завод има укупно 50 запослених. Од тога, једно радно 
место је место директора предузећа, а троје је запослено на одређено време по 
основу повећаног обима посла.  
 
 
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 
Цене услуга израде услова уређења и грађења, ситуационих планова, копирања, 
плотовања и умножавања у 2016. години утврђене су на нивоу цена из 2015. године. 
 
Завод у поступку утврђивања цена за израду планске и друге документације 
примењује критеријуме из Одлуке Инжењерске коморе Србије о начину одређивања 
минималних цена израде просторних и урбанистичких планова.  
 
 
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
 
У 2016 години  Завод нема субвенција и осталих прихода из буџета. 
 
 
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Средства за репрезентацију  и угоститељске услуге планирана су  на нивоу утрошеног 
износа средстава за репрезентацију у 2015. години. 
  
Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације и угоститељске услуге 
може се кретати до висине која се признаје као расход у финансијском плану и до 
износа дефинисаних Уговорима о набавци средстава за репрезентацију и 
угоститељских услуга.  
  
У првом, другом и трећем кварталу 2016. године настали су следећи трошкови за 
репрезентацију  и угоститељске услуге: 
- Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 134 хиљаде динара,   
   настали  су плаћањем услуга ресторана. 
- Остали трошкови  репрезентације  у  износу од 406 хиљада динара настали су 
плаћањем  набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 
 
Одступање реализованих трошкова репрезентације у односу  на  планиране  за  период 
 I-IX 2016. године, настали су из разлога што се  скуп урбаниста Србије одржао у 
Заводу. Ова чињеница није била позната у тренутку израде Годишњег програма 
пословања за 2016. годину.  
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9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 
 
У периоду од 01.01.-30.09. 2016. године спроведена је набавка рачунарске опреме и  
лиценци за графичку обраду података, и то : 
 

• Сервер машина DELL PowerEdge T130 Xeon E3-1230 v5 4…………....1 комад 
• Сервер машина DELL PowerEdge T110 II Xeon E3-1220V2 4-.………..1 комад 
• PC Office i5 рачунар ……………………………………..…………………………………….3 комада 
• PC Office i3 рачунар …………………………………….……………………………….…….8 комада 
• Монитор ………………………………………………………………..….………….…..………..5 комада  
• Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 com new Multi-User ELD три 

трајне мрежне лиценце за техничко цртање и моделирање графичких прилога  
 
Уговорена вредност рачунарске опреме је 1.059.663,00 динара без ПДВ-а. 
Уговорена вредност Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 com new Multi-
User ELD три трајне мрежне лиценце за техничко цртање и моделирање графичких 
прилога је 1.701.453,60 динара без ПДВ-а. 
 
 
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 
Услови уговарања послова на тржишту за Завод су се драстично променили што се 
одражава на драстичан пад прихода са тржишта. Завод се, и поред изузетне техничке 
опремљености, великог броја лиценцираних инжењера из свих области, велике базе 
просторних података, све  више суочава са великим потешкоћама у уговарању 
послова на тржишту.  
 
О лошој ситуацији остваривања прихода на тржишту израдом планских докумената 
говори то што драстично пада број понуђених послова на тржишту (број планова за 
које су расписане јавне набавке), што пада број послова које је Завод уговорио на 
тржишту, што је значајно пала уговорена вредност појединачног посла све до 
нерентабилности израде плана, те је тако и укупан резултат, у смислу укупно 
уговорене вредности послова на тржишту, драстично умањен.   
 
Завод је у периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године закључио 19 уговора о 
изради планских докумената са корисницима услуга на тржишту, чија је укупна 
вредност свега 8.296.000,00 динара што није довољно за покриће трошкова зарада 
запослених ни за 1,5 месеци. 
 
Завод је, захваљујући томе што се завршавају послови који су закључени ранијих 
година као и чињеници да се наплаћују раније извршени послови, уз настојање да се 
трошкови пословања сведу на минимум, остварио позитиван финансијски резултат у 
периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године. 
 
Остварени приходи са тржишта у првих девет месеци су 34.013.937,24 динара, од 
којих су пословни приходи остварени пружањем услуга на тржишту 26.768.000,00 
динара док износ од 7.246.000,00 динара се односи на  наплаћена потраживања 
Завода од купаца по фактурама издатим у 2015. години. Од укупно планираних 
приходи са тржишта за 2016. годину у износу од 77.926.666,67 динара Завод је, у 
периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године, остварио свега 34,35% пословних 
прихода.  
  
Узимајући у обзир негативне трендове на тржишту и проблеме са којима се у 
последње време Завод све више сусреће у остваривању прихода на тржишту, 
присутна је озбиљна забринутост Завода у смислу могућности остваривања  
прихода потребних за редовно пословање.   
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