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УВОД 
 
 
 
 

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

урбанизам Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: Завод), je у 2018. години обављао 

послове просторног и урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом 

пословања Завода за 2018. годину, број: 191/2, од 31.01.2018. године, на који је 

Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од 07.02.2018. године 

(„Службени лист АПВ“, брoj 7/2018), Изменама и допунама Годишњег програма пословања 

- Измене број 1, број: 1400/3, од 06.07.2018. године, на који је Покрајинска влада, дала 

сагласност Решењем 127 Број 023-48/2018, од 18.07.2018. године („Службени лист АПВ“, 

брoj 35/2018) и Изменама и допунама Годишњег програма пословања - Измене број 2, 

број: 2141/2, од 05.10.2018. године, на који је Покрајинска влада, дала сагласност 

Решењем 127 Број 023-48/2018, од 17.10.2018. године („Службени лист АПВ“, брoj 

50/2018). 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину утврђени су стални и повремени 

послови које ће Завод обављати у 2018. години за потребе АП Војводине као Оснивача, 

ради којих је Завод основан као јавно предузеће. 
  

Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину планирано је и 

извршавање послова из области просторног и урбанистичког планирања за потребе 

јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, као и за друге кориснике на 

тржишту. 
 

У складу са одредбама Оснивачког акта, Завод стиче приходе обављањем послова из 

оквира своје делатности за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је 

оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, 

пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје делатности и из 

осталих извора, у складу са законом. 

 

Средства за финансирање послова које Завод обавља за потребе органа и организација 

АП Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводине, у складу са одлуком о буџету и 

годишњим програмом пословања Завода. 

 

Овим Извештајем даје се остварење физичког обима плана за 2018. годину, односно 

преглед послова реализованих у периоду I-XII 2018. године, а затим преглед резултата 

финансијског пословања у 2018. години. 
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I ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ) 
 

1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 
 

Сталне послове које Завод обавља за потребе АП Војводине као оснивача, Завод обавља у 

складу са оснивачким актима јавног предузећа, у континуитету од оснивања, односно од 

доношења Одлуке о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање 

и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 10/02), до данас. 
 

Ови послови су утврђени у члану 6. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању 

Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17 и 45/18) и то су: 

праћење, проучавање појава и промена у простору на територији АП Војводине, за 

потребе Покрајине и њених органа и организација; вођење документације о планирању и 

уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине и вођење 

информационе основе о простору и прикупљање, обрада и публикација података од 

значаја за уређење простора и насеља на територији Покрајине. 
 

У 2018. години је у оквиру сталних послова настављен рад на даљем развоју 

информационог система о простору АП Војводине, као и рад на вођењу Регистра донетих 

просторних и урбанистичких планова. 

 
 

1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  
 

Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ  
 

Активности на унапређењу рада информационог система у 2018. години, у складу са 

Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину, односиле су се на: 

- Унапређење процеса коришћења и размене података са циљем развоја регионалног 

информационог система (Геопортал просторних података Аутономне покрајине 

Војводине, https://geoportal.vojvodina.gov.rs/geoportal/); 

- Прилагођавање просторних планова подручја посебне намене које је усвојила 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине техничким карактеристикама које су 

неопходне за објављивање на Геопорталу, тако да су формирани сервиси који 

омогућавају публиковање и јавну доступност просторнопланских докумената и 

просторних података, како просторниг планова подручја посебне намене, тако и 

информационог система о радним зонама.  
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину, у циљу развоја 

Информационог система анализирани су неопходни податаци на основу којих је 

унапређен сет показатеља. Показатељи просторног развоја су саставни део Извештаја о 

информационом систему за 2018. годину. 
 

У току 2018. године израчунати су показатељи за које су доступни неопходни подаци: 

- Густина насељености, 

- Стопа миграционог салда, 

- Удео становништва по великим старосним групама,  

- Стопа укупног фертилитета, 

- Становништво са високим образовањем, 

- Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном броју незапослених лица, 

- Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном запосленом 

становништву, 

- Удео запослених на одређено време у укупном запосленом становништву, 

- Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година у укупном броју запослених, 

- Стопа активности мушке и женске популације, 

- Стопа запослености, 

- Коефицијент економске зависности становништва, 

https://geoportal.vojvodina.gov.rs/geoportal/
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- Учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа, 

- Стопа незапослености, 

- Удео дуготрајне незапослености, 

- БДП по становнику, 

- Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 

- БДВ по становнику, 

- Однос увоза и извоза региона, 

- Удео извоза у структури БДП, 

- Запосленост по економским делатностима, 

- Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности, 

- Број предузећа у области иновација, 

- Запосленост у сектору истраживања и развоја по областима, 

- Запосленост у сектору високих технологија по областима, 

- Издвајања БДП за област истраживања и развоја, 

- Приступ широкопојасним системима, 

- Статистика инвестиција, 

- Остварене инвестиције у нове основне фондове, 

- Индекс „реда величине” насеља према броју становника,  

- Степен концентрације становништва области у примарном центру, 

- Густина железничке мреже по јединици површине, 

- Доступност примарној здравственој заштити, 

- Дужина аутопутева и осталих путева 1. Реда,  

- Густина железничке мреже по становнику, 

- Покривеност насеља мрежом јавног водовода, 

- Покривеност насеља канализационом мрежом, 

- Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања, 

- Број интернет корисника, 

- Покривеност простора просторно-планским документима, 

- Буџет општине/града, 

- Време потребно за добијање грађевинске дозволе, 

- Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја, 

- Обим и величина миграција становништва, 

- Коришћење земљишта (пољопривредне, шумске, изграђене, водне површине) (CORINE), 

- Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом, 

- Квалитет вода водотока, 

- Квалитет подземне воде, 

- Губици воде у мрежи, 

- Потрошња земљишта за саобраћајну инфраструктуру, 

- Урбани раст - ширење урбаног подручја, 

- Удео урбаног ткива, 

- Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже, 

- Степен моторизације, 

- Потрошња енергије по изворима и врсти корисника, 

- Квалитет ваздуха, 

- Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу, 

- Генерисани отпад према врстама отпада, 

- Заштићена природна подручја, 

- Број непокретних културних добара,  

- Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту, 

- Број туриста и туристичких ноћења годишње, 

- Број пројеката са међународним учешћем, 

- Промет путника и робе у речним лукама и 

- Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја. 

 

Подаци који су потребни за израчунавање показатеља добијени су од стране више 

институција:  

- Министарства за европске интеграције, 

- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Дирекције за националне 

референтне лабораторије, Одсек за органску производњу, 
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- Републичког завода за статистику, 

- Републичке агенције за заштиту животне средине, 

- Националне службе за запошљавање, 

- Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 

- Покрајинског завода за заштиту природе, 

- Надлежних завода за заштиту споменика културе на територији АП Војводине,  

- Републичког сеизмолошког завода, 

- Развојне агенције Војводине, 

- Привредне коморе Војводине, 

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

- ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“. 
 

Показатељи су обрађени и приказани у елаборату: „Информациони систем о простору АП 

Војводине – Извештај за 2018. годину“. Показатељи су груписани према основним 

циљевима просторног развоја Регионалног просторног плана АП Војводине, у оквиру којих 

је даље извршено разврставање показатеља према оперативним циљевима. Скале 

вредности показатеља утврђене су у складу са вредностима које су препоручене кроз 

Програм имплементације ПП РС. Показатељи просторног развоја ће бити саставни део 

Извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине. 
 

Елаборат Информационог система о простору АП Војводине за 2018. годину је испоручен 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне срeдине дана 27.12.2018. 

године.  
 
 
 

1.1.2. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АПВ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину, приступило се 

изради Информационог система о размештају радних зона на територији АП Војводине. 

 

Завод је почетком 2018. године, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам 

и заштиту животне средине, дефинисао методологију прикупљања података од локалних 

самоуправа за израду Информационог система и формирао Формулар за унос података 

потребног за израду Информационог система о размештају радних зона на територији 

АПВ. Формулар је модификован у односу на претходни важећи формулар, а у складу са 

новим изгледом меморандума Покрајинског секретаријата и измењеном терминологијом, 

која је дефинисана Законом о планирању и изградњи. Наведени формулар се налазио на 

интернет страници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“: 

http://www.zavurbvo.co.rs/radne_zone_cir.php. 

  

У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине 

формирано је пропратно писмо, прилагођено актуелним потребама и промењеним 

околностима, а који су упућени на релевантне адресе свих 45 јединица локалне 

самоуправе. 

 

Поновно достављање формулара од стране надлежних служби јединица локалне 

самоуправе, неопходно је како у случају локалних самоуправа које до сада нису 

аплицирале за унос у Информациони систем, тако и ради ажурирања већ обрађених 

радних зона у периоду од 2013. године до данас (промене које су се десиле у 

међувремену: усвојена просторнопланска документација, изграђеност, инфраструктурна 

опремљеност, итд.). 

 

Приступило се оперативном раду на припремним пословима у виду прикупљања и обраде 

пристиглих података за израду Информационог система радних зона.  

 

Одвијале су се активности на уносу у базу података како графичких елемената (слојева), 

тако и припадајућих атрибута у информационим слојевима (картицама) за оне јединице 

локалне самоуправе које су доставиле тражене податке. 

http://www.zavurbvo.co.rs/radne_zone_cir.php


 

 5 

Јединице локалне самоуправе које су доставиле тражене податке и документацију о 

радним зонама у току 2018. године, су:  

- општина Ада, 

- општина Алибунар, 

- општина Апатин, 

- општина Бач (Зона „Мала привреда“), 

- општина Бела Црква, 

- општина Бечеј;  

- општина Врбас  

- Град Кикинда, 

- општина Ковин, 

- општина Кула: 

 Привредна зона, део блока 3; 

 Привредна зона исток – део блока 65; 

 Привредна зона исток – део блока 66; 

 Привредна зона – део блока 44 и 45 и блок 46; 

 Радна зона – блок 77 и 78; 

- општина Рума и  

- општина Чока. 
 

Подаци су унети и ажурирани за радне зоне које се налазе на територијама јединица 

локалне самоуправе које су послале податке, изузев Града Новог Сада. У наредном 

периоду потребно је контактирати јединице локалне самоуправе у циљу допуне 

постојећих података, јер су уочени недостаци у достављеним формуларима. 
 

Активности на изради Информационог система радних зона ће се заснивале су се на 

прикупљању и обради података од јединица локалних самоуправа, као и на адекватној 

обради података за активирање геопортала у циљу приказивања атрактивности њиховог 

простора и привлачења потенцијалних инвеститора. 
 

До краја 2018. године реализоване су активности на оперативним пословима у виду 

обраде пристиглих података за израду Информационог система о размештају радних зона 

на територији АП Војводине. Контактиране су јединице локалне самоуправе које су 

доставиле непотпуну документацију у циљу допуњавања базе података. У базу података 

су унети и ажурирани подаци, како графичких елемената (слојева), тако и припадајућих 

атрибута у информационим слојевима (картицама) за оне јединице локалне самоуправе 

које су доставиле тражене податке. 
 

Прикупљени и обрађени подаци припремљени су за визуелизацију web сервиса за 

Геопортал просторних података АП Војводине, закључно са даном 21.11.2018. године. 
 

1.1.3. РЕГИСТАР ДОНЕТЕ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Регистaр донетих просторних планова у АП Војводини, сходно Одлуци о оснивању јавног 

предузећа, спада у групу 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. 
 

Регистар се испоручује два пута годишње. 
 

Регистар за период I-VI 2018. године је ажуриран са подацима који су пристигли и 

достављен дана 27.07.2018. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине. 
 

Послови на вођењу Регистра настављени су у других шест месеци 2018. године у смислу 

ажурирања доступним подацима. Свим јединицама локалне самоуправе су послати 

анкетни упитници. Извештај о стању планске документације је сачињен после обрађених 

одговора јединица локалних самоуправа на анкету и достављен Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине почетком фебруара, 11.02.2019. 

године.  
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1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ - ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У 
ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ 

 

1.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ''СЛАНО КОПОВО'' И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, одвијале су се активности 

на изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

„Слано Копово“ (у даљем тексту: Просторни план) и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину. 

 

У периоду јануар-септембар 2018. године настављене су активности: 

- координација и усаглашавање планских решења са подацима од значаја за израду 

нацрта Просторног плана. Дана 09.03.2018. године добијени су Водни услови од 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, тако да су 

се стекли услови да се заврши нацрт Просторног плана; 

- нацрт Просторног плана испоручен је за стручну контролу дана 03.04.2018. године; 

- седница Комисије за стручну контролу планских докумената АПВ одржана је дана 

14.05.2018. године; 

- дана 12.07.2018. године нацрт Просторног плана испоручен је Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, заједно са комплетираном 

Документационом основом и Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана на животну средину ради упућивања на поновљени јавни увид; 

- поновљени јавни увид У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, у 

складу са Годишњим програмом пословања. трајао је од 15.08. до 29.08.2018. године, а 

пристигле примедбе су разматране на јавној седници Комисије за јавни увид планских 

докуменатаАПВ дана 12.09.2018. године. Затворена седница наведене Комисије 

одржана је дана 13.09.2018. године, и на њој је донет закључак да нема посебних 

сугестија и смерница на нацрт Просторног плана и да се исти, након поступања у 

складу са извештајем о обављеном јавном увиду и прибављања потребних сагласности 

може упутити у даљу процедуру доношења планског документа; 

- након добијања Извештаја о обављеном јавном увиду дана 19.09.2018. године, 

настављене су финалне активности на изради нацрта Просторног плана. Исправљен 

текст нацрта Просторног плана је упућен дана 25.09.2018. године Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са договором и 

процедуром; 

- Нацрт плана је 23.10.2018. године испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам 

и заштиту животне средине, заједно са комплетном документационом основом и 

Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину ради 

упућивања у даљу процедуру, односно у циљу добијања потребних сагласности 

неопходних за усвајање Просторног плана. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, одвијале су се активности 

на изради Просторног плана подручја посебне намене намене заштићених природних 

добара „Окањ бара“ и „Русанда“ (у даљем тексту: Просторни план) и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. 
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Дана 08.03.2018. године од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство добијено је Решење о водној сагласности којим се захтевају корекције у 

нацрту Просторног плана у складу са Решењем о водним условима од 19.02.2016. године. 

Након корекције нацрта Просторног плана, исти је испоручен и дана 22.03.2018. године је 

добијено Решење о водној сагласности. Усаглашена су планска решења Просторног плана 

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

 

У другом кварталу 2018. године завршена је израда Просторног плана и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. 

 

Дана 08.05.2018. године је донета Покрајинска скупштинска одлука о доношењу 

Просторног плана, објављена у „Службеном листу АП Војводине“ бр. 23/20018, од 

09.05.2018. године. 

 

Дана 06.06.2018. године обављена је коначна испорука потписаног Просторног плана у 

седам примерака у аналогном и дигиталном облику, у складу са Покрајинском 

скупштинском одлуком о доношењу. Аналитичко-документациона основа је испоручена 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. 

 
1.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ И 

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину настављена је израда 

Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Просторни 

план) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. У 

току 2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- дана 17.01.2018. године су добијени водни услови од Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство и уграђени у Просторни план, као вема 

значајан документ за завршетак процедуре израде Просторног плана; 

- обављена је сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе и дана 28.02.2018. 

године добијени су нови и кориговани подаци о подручјима планираним за заштиту 

(станишта); 

- одржан је низ састанака са представницима Носиоца израде Просторног плана у циљу 

утврђивања планских решења и дефинисања даљих корака у изради Просторног плана 

и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. Закључак је био да се 

нацрт Просторног плана испоручи ради упућивања ЈВП „Воде Војводине“ и 

Покрајинском заводу за заштиту природе на интерну контролу, а пре упућивања 

Комисији за стручну контролу планских докумената АПВ, све у циљу благовременог 

решавања могућих конфликата; 

- дана 13.04.2018. године нацрт Просторног плана је испоручен за потребе упућивања 

на стручну контролу; 

- Комисија за стручну контролу планских докумената АПВ је извршила стручну контролу 

нацрта Просторног плана дана 25.06.2018. године. Завод је извршио усклађивање са 

достављеним Извештајем о обављеној стручној контроли. Нацрт Просторног плана је 

дана 02.08.2018. године испоручен Покрајинском секретаријату у даљу процедуру; 

- јавни увид у нацрт Просторног плана је обављен у периоду од 03.09-02.10.2018. 

године. Дана 20.09.2018. године Завод је одржао јавну презентацију у току трајања 

јавног увида у Новом Саду, а дана 21.09.2018. године у Сремској Митровици; 

- јавна седница после јавног увида у нацрт Просторног плана и Извештај о СПУ одржана 

је 17.10.2018. године;  

- дана 23.10.2018. године достављен је Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт 

Просторног плана и Извештај о СПУ. На основу достављеног Извештаја о обављеном 

јавном увиду, извршена је корекција текстуалног и графичког дела Нацрта Просторног 

плана и Извештаја о СПУ;  

- након добијених коригованих водних услова дана 06.12.2018. године, исправљен је 

текст нацрта Просторног плана. Нацрт плана и Извештај о СПУ испоручени су 

Покрајинском секретаријату у даљу процедуру, дана 10.12.2018. године; 
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- дана 27.12.2018. године Министарство одбране је доставило Заводу сагласност на 

Нацрт Просторног плана. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.2.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ 

ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину настављена је израда 

Просторног плана подручја посебне намене ПИО „Караш Нера“ (у даљем тексту: 

Просторни план) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну 

средину. У току 2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- Просторни План подручја посебне намене ПИО „Караш-Нера“ и Извештај о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину кориговани су у складу са 

Извештајем о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана, ради упућивања 

у даљу процедуру; 

- пре упућивања Просторног плана на јавни увид нацрт је усаглашен са коригованим 

Актом о заштити ПИО „Караш-Нера“, који је од утицаја на планска решења; 

- нацрт Просторног плана испоручен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине дана 11.06.2018. године; 

- дана 15.11.2018. године, донета је Покрајинска скупштинска одлука о изменама и 

допунама Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика 

„Караш – Нера“ („Службени лист АПВ“, бр. 54/2018). Датом Покрајинском 

скупштинском одлуком, ПИО „Караш- Нера“ се поверава на управљање Јавном 

комуналном предузећу „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква. У складу са тим, 

текстуални део Просторног плана је коригован и допуњен; 

- у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство одржан је 

састанак дана 27.11.2018. године, са темом прописивања услова и мера коришћења 

водног земљишта, несметаног одржавања и функционисања водних објеката на 

просторима где границе водног земљишта нису одређене. На састанку је било речи о 

достављању коригованих Водних услова на основу прибављеног водног Мишљења од 

ЈВП „Воде Војводине“ за потребе израде Просторног плана, Обрађивачу Плана (друга 

седмица децембра); 

- текстуални и графички део Просторног плана је усаглашен са пристиглим водним 

мишљењем добијеним од ЈВП „Воде Војводине“. Упућивање Просторног плана у даљу 

процедуру, зависи од достављања водних услова од Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.2.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, 

ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД 

ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА 

ВРБАС И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У току 2018. године настављена је израда Просторног плана подручја посебне намене 

измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан 

од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас (у даљем тексту: Просторни план) и 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. У току 

2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- Извештај о обављеном раном јавном увиду је добијен дана 29.01.2018. године од 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а дана 

09.02.2018. године добијене су подлоге од Републичког геодетског завода; 
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- одржано је више састанака и радионица Обрађивача и Носиоца израде Просторног 

плана са представницима Министарства европских интеграција, Министарства заштите 

животне средине, ЈВП „Воде Војводине“ и пројектантима Генералног пројекта са 

Претходном студијом оправданости. Циљ договора је израда идејног решења која ће 

бити основ за слање захтева за услове надлежним институцијама и органима; 

- у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је одржан састанак 23.04.2018. године на коме су 

били присутни представници Носиоца израде и Обрађивача Просторног плана, као и 

представници ЈВП „Воде Војводине“, „Хидрозавода“ и PPF8 тима. На састанку је 

договорена динамика израде идејног решења која ће бити основ за слање захтева за 

услове надлежним институцијама и органима; 

- дана 20.09.2018. године је у просторијама Скупштине АП Војводине одржан састанак 

на коме су, поред представника Носиоца израде и Обрађивача Просторног плана, били 

присутни и представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“, „Хидрозавода“, PPF8 тима и општине Врбас. На 

састанку је презентован и разматран документ Опциона анализа за пројекат „Чишћење 

и ремедијација Великог Бачког канала“. Документ су презентовали експерти 

ангажовани на изради пројектно-техничке документације кроз ППФ8 програм; 

- дана 30.10.2018. године је у организацији Министарства за европске интеграције 

одржан састанак са представницима делегације ЕУ и JASPERS мисије. Састанак је 

организован због присуства представника ЕУ и JASPERS мисије у Републици Србији са 

циљем упознавања са варијантним решењима начина измуљавања дела Великог бачког 

канала и израде просторно планске и техничке документације. Присуствовали и 

представници Министарства заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Завод за 

урбанизам Војводине“ као Обрађивача Просторног плана, представници PPF8 тима и 

општине Врбас; 

- у Министарству за европске интеграције у Београду, дана 31.10.2018. године одржана 

је презентација „Опционе анализе“; 

- на захтев Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а у 

циљу проналажења најбоље локације потребне за депоновање седимената из дела 

канала ДТД кроз Врбас, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је доставило мишљење у 

којем се наглашава да као институција која је задужена за израду Просторног плана 

има став да је најповољније опционо решење оно које захтева активирање најмањег 

простора за неопходне активности; 

- наставак активности на изради Просторног плана обухвата формирање новог предлога 

подручја посебне намене и графичких прилога, као и слање захтева за услове, податке 

и информације од значаја за израду Просторног плана. Од пројектаната се очекује 

добијање детаљног описа техничког решења (изабране локације), са пратећим 

графичким прилозима, како би наведени захтеви за услове били што прецизније 

формулисани. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

 

1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2018. ГОДИНИ 
 

1.3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ 

ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, у погледу израде 

Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ (у 

даљем тексту: Просторни план) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана на животну средину.  
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У току 2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- настављен је рад на изради текстуалног и графичког дела нацрта Просторног плана. На 

основу прикупљених података коригован је обухват Просторног плана, а за потребе 

квалитетнијег сагледавања подручја посебне намене. У складу са тим, извршена је 

корекција постојећег стања и дефинисана планска решења са радном верзијом 

спровођења Просторног плана. Такође, детаљно је анализирано грађевинско подручје 

насеља у обухвату Просторног плана; 

- у погледу израде графичког дела, уочено је да границе ПИО (границе режима заштите) 

и границе заштитне зоне нису формиране у Студији за предлагање заштите ПИО 

„Потамишја“ по границама катастарских парцела, у вези са чим је обављена сарадња 

са Покрајинским заводом за заштиту природе (ПЗЗП). За потребе дефинисања посебне 

намене Обрађивач је кориговао ПИО по границама парцеле и исти доставио ПЗЗП на 

даље поступање. Такође, ПЗЗП је контактиран и у вези са стаништима која су се 

обавезали да ће доставити у наредном периоду, а која су неопходна ради сагледавања 

подручја обухвата Просторног плана; 

- за проширено подручје обухвата Просторног плана кориговани су подаци о културним 

добрима и добрима под претходном заштитом у текстуалном и графичком делу Нацрта 

Просторног плана. Остварена је и комуникација са представницима Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин и Завода за заштиту споменика културе Панчево, којима 

су достављени за нацрт Просторног плана припремљени графички и текстуални подаци 

и које су наведени заводи верификовали; 

- обављена је сарадња са Министарством заштите животне средине, Сектор за заштиту 

природе и климатске промене, на тему поступка доношења Уредбе о проглашењу ПИО 

и израде нацрта Просторног плана, уочених конфликта између области заштите 

природних добара и других корисника у смислу коришћења земљишта, о потреби 

мањих техничких корекција Студије заштите ПИО, као и синхронизованог рада актера 

који утичу на поступак заштите природног добра са Обрађивачем Просторног плана. 

Закључак је да се Уредба о проглашењу ПИО и Просторни план координисано 

припремају и донесу, у циљу обезбеђења потпуног спровођења заштите природног 

добра; 

- нацрт Просторног плана за стручну контролу испоручен је дана 28.12.2018. године. 

Будући да су Водни услови достављени Обрађивачу од стране Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, дана 26.12.2018. године, 

неопходно је сагледати и уградити податке и услове који утичу на дефинисање посебне 

намене која директно зависи од водоприведе. Такође, у складу са достављеним Водним 

условима неопходно је кориговати део правила уређења и правила грађења имајући у 

виду осетљиво водопривредно подручје Потамишја, које је више пута било угрожено од 

катастрофалних поплава, те тако коригован нацрт Просторног плана испоручити до 

краја јануара 2019. године. 
 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 
 

1.3.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ 

„ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, настављене су активности 

на изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ (у даљем 

тексту: Просторни план) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 

животну средину. У току 2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је 

следеће: 

- настављена је сарадња са јединицама локалне самоуправе на територији обухвата 

Просторног плана, посебно оних на којима се налази посебна намена, ради 

дефинисања планских решења; 

- обављено је више обилазака терена уз ток Јегричке у циљу сагледавања простора и 

утврђивања могућности трасирања бициклистичке стазе уз Јегричку од уставе код 

Деспотова до ушћа у Тису код Жабља; 
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- на основу достављених услова и података за утврђено подручје допуњена је и база 

геопросторних података, која се користи за формирање рефералних карата нацрта 

Просторног плана; 

- Просторни план је испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине на стручну контролу дана 04.05.2018. године, а Извештај о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину дана 08.05.2018. 

године;  

- стручна контрола Просторног плана је одржана дана 14.05.2018. године и Комисија за 

стручну контролу плански докумената АПВ је дала позитивно мишљење на нацрт 

Просторног плана и упутила га у даљу процедуру и излагање на јавни увид. Након 

исправљања текстуалног и графичког дела Просторног плана по примедбама чланова 

Комисије, нацрт Просторног плана је испоручен Покрајинском секретаријату за 

урбанизам и заштиту животне средине за јавни увид дана 29.05.2018. године. 

- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је огласио 

стављање на јавни увид Просторног плана у периоду од 18.06. до 17.07.2018. године 

са јавном презентацијом дана 04.07.2018. године у Жабљу.  

- Јавна седница Комисије после јавног увида одржана је дана 06.08.2018. године, а 

након одржане затворене седнице Комисије за јавни увид, Обрађивачу је достављен 

Извештај Комисије о обављеном јавном увиду.  

- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је по Извештају 

Комисије за јавни увид, упутио захтев за допуну водних услова како би исти били 

уграђени у нацрт Просторног плана. Допуњени водни услови су пристигли дана 

23.11.2018. године и уграђени су у нацрт Просторног плана, као и остале примедбе, у 

складу са Извештајем о јавном увиду.  

- нацрт Просторног плана, заједно са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ на животну 

средину, усклађени са прибављеним документима, достављени су Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 28.12.2018. године. 

 

Даље активности се односе на упућивање у даљу процедуру која укључује прибављање 

неопходних сагласности и усвајање Просторног плана на Скупштини АП Војводине. У 

2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.3.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ 

„ПОЊАВИЦА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, одвијале су се активности 

на изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“. У току 

2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- добијени су предлози, захтеви и подаци Управљача ЈКП „Зеленило“ Панчево у циљу 

израде Просторног плана. Након извршене анализе од стране обрађивача и 

усклађивања са условима прибављеним у процедури израде нацрта Просторног плана, 

одређене сугестије су уграђене у текстуални и графички део Плана. Дана 04.04.2018. 

године у Граду Панчеву одржан је састанак на коме су присуствовали представници 

Града Панчева, ЈП „Урбанизам“ Панчево, ЈКП „Зеленило“ Панчево и ЈП „Завод за 

урбанизам Војводине“. На састанку је презентовано и разматрано планско решење 

нацрта Просторног плана; 

- остварена се сарадња Покрајинским заводом за заштиту природе у вези дефинисања 

границе обухвата Просторног плана и границе подручја посебне намене, које су 

имплементиране у Просторни план; 

- остварена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“, ВП „Тамиш Дунав“ д.о.о., Панчево у циљу 

дефинисања планских решења у контексту заштите вода и заштите од вода; 

- на основу достављених услова и података за предметно подручје допуњена је база 

геопросторних података која се користи за формирање рефералних карата Нацрта 

Просторног плана; 
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- дана 18.06.2018. године добијено је Мишљење у поступку издавања водних услова од 

стране ЈВП „Воде Војводине“. Након добијених водних услова од Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, настављене су финалне 

активности на изради Нацрта Просторног плана; 

- нацрт Просторног плана је испоручен дана 30.07.2018. године Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Са представницима 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине обављена је 

сарадња у оквиру које су разматране примедбе и сугестије о кориговању границе 

подручја посебне намене. У циљу дефинисања наведене границе, обављена је сарадња 

са представницима Покрајинског завода за заштиту природе, у оквиру које је 

дефинисан предлог смањења границе подручја посебне намене; 

- нацрт Просторног плана коригован је у складу са примедбама и сугестијама 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Мишљењем 

Покрајинског завода за заштиту природе, те је испоручен дана 31.10.2018. године 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине; 

- дана 26.11.2018. године одржана је седница Комисије за стручну контролу планских 

докумената АПВ на којој је извршена стручна контрола нацрта Просторног плана, а 

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Просторног плана достављен је ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине дана 04.12.2018. године; 

- дана 13.12.2018. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине испоручен је Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину који су кориговани у складу са 

Извештајем о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.3.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, 

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У 

РЕГИОНУ СРЕМА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, настављене су активности 

на изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема (у даљем тексту: 

Просторни план) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну 

средину. У току 2018. године у циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- донета је Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне 

намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у 

региону Срема (у даљем тексту: Просторни план), („Службени лист АПВ“, број 12/18); 

- након достављања техничке документације (Генерални пројекат заштите слива реке Саве 

изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних 

отпадних вода у региону Срем, урађен од стране Института за водопривреду „Јарослав 

Черни“ АД Београд), у сарадњи са стручним сарадницима Завода, приступило се 

сагледавању и анализи планираних водопривредних система и објеката, како би се на 

адекватан начин, наведена техничка документација, имплементирала у Просторни план; 

- стручни тим Завода приступио је обради података и анализи посматраног простора са 

аспекта покривености просторно планском документацијом на територији Срема и 

анализирао усклађеност усвојених просторних планова на посматраном подручју са 

предметним Просторним планом чијој изради се приступило. На основу анализе 

закључено је да планирани систем стратешки није у колизији са планским решењима 

важећих просторних планова; 

- дана 04.04.2018. године испоручен је Материјал за рани јавни увид Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Рани јавни увид је одржан у 

периоду од 13. до 27.04. 2018. године на територијама свих локалних самоуправа у 

обухвату Просторног плана. Презентација Материјала за рани јавни увид је одржана 

дана 23.04.2018. године у згради Градске управе Сремска Митровица, уз учешће 

заинтересоване јавности из свих општина; 
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- за утврђено подручје су припремљена је ГИС база података, успостављањем 

табеларних слојева података према којима се врши категоризација земљишта по 

наменама, формирању базе података инфраструктурних система и површина под 

режимима заштите. База података је коришћена за потребе формирања графичког 

прилога Материјала за рани јавни увид; 

- након раног јавног увида одржана је Комисија за јавни увид дана 09.05.2018. године у 

просторијама Скупштине АПВ. Након одржане Комисије дана 15.05.2018. године 

достављен је Заводу Извештај о обављеном раном јавном увиду у Материјал за израду 

Просторног плана и уграђен у текстуални и графички део Просторног плана;  

- остварени су контакти са представницима јединица локалних самоуправа Сремска 

Митровица, Рума, Шид, Пећинци и Ириг, у циљу организовања теренског обиласка 

подручја у обухвату Просторног плана који је предмет посебне намене; 

- стручни тим је усклађивао домаћу и европску регулативу по којој се утвђује потребан 

степен пречишћавања вода. Током овог периода, настављена је сарадња са 

Регионалном развојном агенцијом Срем (РРА Срем) на изради Просторног плана, као и 

са обрађивачем Генералног пројекта, Институтом „Јарослав Черни“ из Београда; 

- упоредо са израдом нацрта Просторног плана, рађено је и на Извештају о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину; 

- у складу са достављеним условима настављена је израда модела ГИС базе података, а 

за потребе израде рефералних карата нацрта Просторног плана. Основ за израду базе 

просторних података је предлог размештаја и категорија пречистача (централни ППОВ, 

регионални колектор, међумесни канализациони системи ППОВ), као и водотокова-

реципијената пречишћених вода; 

- у складу са Годишњим програмом пословања, радна верзија Нацрта Просторног плана 

испоручена је Носиоцу израде дана 27.12.2018. године. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 
 

1.3.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 

КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА – ЈАЗАК - „ЛЕТЕНКА“ 

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2018. 

годину, започете су активности које се односе на израду Просторног плана подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица -Јазак - „Летенка“ са 

елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Просторни план). У току 2018. године у 

циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- у оквиру припремних активности ЈП „Србијагас“ упућено је Обавештење о изради 

Просторног плана и тражени су подаци (предложена траса гасовода, капацитети и др.) о 

предметном подручју, како би се предузеле припремне радње ради формирања предлога 

обухвата Просторног плана и предлога Одлуке о изради; 

- на седници Комисије за стручну контролу планских докумената АПВ која је одржана дана 

01.02.2018. године, дато је позитивно мишљење на нацрт Одлуке о изради Просторног 

плана. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана је донета и објављена 

у „Службеном листу АПВ“, број 12/18); 

- у припремној фази израде Просторног плана извршена је анализа и увид у предлог 

техничког решења трасе дистрибутивног гасовода који је доставио ЈП „Србијагас“;  

- дана 02.04.2018. године испоручен је Материјал за рани јавни увид Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, те је оглашено излагање 

Просторног плана на рани јавни увид. Носилац израде плана је огласио рани јавни увид у 

трајању од 15 дана, од 04.04. до 18.04.2018. године који је објављен у дневном листу 

„Дневник“. Јавна презентација Материјала за израду Просторног плана одржана је дана 

11.04.2018. године. Презентацији су присуствовали представници: Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину, Општине Ириг, ЈП „Србијагас“, Покрајинског завода 

за заштиту природе и Електродистрибуције Нови Сад; 
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- током процедуре израде Просторног плана одржавани су састанци Стручне комисије АП 

Војводине коју је формирао Покрајински секретаријат за спорт и омладину која врши 

координацију активности у вези гасификације општине Ириг и локалитета Летенка; 

- прибављени су услови надлежних организација и институција, као и подаци о промени 

дела трасе гасовода и локације МРС „Јазак“. Промену дела трасе је проузроковала 

могућност активирања клизишта на првобитно планираној траси; 

- достављени услови и подаци за предметно подручје су имплементирани у базу 

геопросторних података која се користи за формирање рефералних карата Нацрта 

Просторног плана. Након што су дана 12.09.2018. године достављени услови за 

кориговану трасу гасовода и локација МРС „Јазак Село“ од стране Привредног друштва 

за дистрибуцију електричне енергије“ Електровојводина“ д.о.о, достављени подаци су 

унети у планско решење; 

- стручни тим ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је завршио израду нацрта Просторног 

Плана и испоручио га у даљу процедуру дана 08.10.2018. године; 

- дана 31.10.2018. године, одржана је седница Комисије за стручну контролу планских 

докумената АПВ на којој је извршена стручна контрола планских решења и 

усклађеност са плановима вишег реда, о чему је сачињен Извештај и достављен 

Обрађивачу дана 06.11.2018. године; 

- Обрађивач је поступио по закључцима који су достављени у Извештају о стручној 

контроли и дана 26.11.2018. године доставио исправљен нацрт Просторног плана 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, који је исти 

упутио у процедуру јавног увида. Јавни увид у нацрт Просторног Плана се одржава у 

јединицама локалне самоуправе које се налазе у обухвату Просторног плана у трајању 

од 30 дана, од 28.11. до 28.12.2018. године. Јавна презентација нацрта Просторног 

плана је одржана у Иригу дана 11.12.2018. године. Јавна седница Комисије за јавни 

увид је заказана за 08.01.2019. године. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.3.6. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ 

ПЛАНИНЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2018. годину, у другом кварталу 2018. 

године су започете активности на изради Просторног плана подручја посебне намене 

Предела „Вршачке планине“ (у даљем тексту: Просторни план). У току 2018. године у 

циљу израде Просторног плана реализовано је следеће: 

- за потребе доношења Одлуке о изради Просторног плана сагледано је посматрано 

подручје и припремљен је текстуални и графички део предлога Нацрта Одлуке о 

изради Просторног плана. Анализом подручја утврђена је оквирна граница планског 

подручја, која је дефинисана границама рубних катастарских општина; 

- по достављању предлога Одлуке о изради Просторног плана започете су активности на 

припреми модела ГИС базе података, успостављањем табеларних слојева података 

према којима ће се врши категоризација земљишта по наменама, формирању базе 

података инфраструктурних система и површина под режимима заштите, а за потребе 

израде Материјала за рани јавни увид; 

- у циљу формирања материјала за рани јавни увид, обављена је сарадња са 

представницима локалне самоуправе у Вршцу са којом су анализирани кључни 

развојни пројекти, као и важни актери од стратешког значаја за укључивање у процес 

израде Просторног плана; 

- у оквиру активности на изради Просторног плана сагледано је подручје обухваћено 

прелиминарном границом, која је дефинисана Одлуком о изради Просторног плана. За 

утврђено подручје су настављене активности на припреми ГИС базе података, 

успостављањем табеларних слојева података према којима се врши категоризација 

земљишта по наменама, формирању базе података инфраструктурних система и 

површина под режимима заштите. База података је коришћена за потребе формирања 

Материјала за рани јавни увид; 
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- у оквиру активности на изради Материјалу за РЈУ, сагледани су сви доступни и 

претходно добијени подаци за простор обухвата, након чега је формиран текстуални 

део и два графичка прилога овог Материјала. Материјал за РЈУ је испоручен дана 

25.10.2018. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине у даљу процедуру; 

- носилац израде Просторног плана, Покрајински секретаријат, је објавио рани јавни 

увид у Материјал за израду Просторног плана, који је трајао од дана 09.11. до 

23.11.2018. године. Материјал за РЈУ је био доступан заинтересованој јавности у 

аналогном и дигиталном облику у просторијама органа Града Вршца и у дигиталном 

облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата; 

- дана 12.12.2018. године одржана је Комисија за рани јавни увид на којој је разматран 

Извештај о обављеном раном јавном увиду у Материјал за израду Просторног плана 

подручја посебне намене предела „Вршачке планине“. Комисија је констатовала да у 

току трајања РЈУ, органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да 

утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, нису доставили 

мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну 

средину. Правна и физичка лица, такође, нису имала примедбе и сугестије на 

Материјал за РЈУ. Закључено је да се Просторни план упућује у даљу процедуру и 

израду нацрта. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 

 

1.3.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA 

РЕДА БР. 100А ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА 

И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-СТАРА 

ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА 

БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са иницијативом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, у другој 

половини 2018. године отпочеле су активности на припреми израде Просторног план 

подручја посебне намене државног пута II a реда бр. 100 за потребе реконструкције и 

модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад-Стара Пазова 

(до границе са административним подручјем града Београда), са детаљном разрадом (у 

даљем тексту: Просторни план). У току 2018. године у циљу израде Просторног плана 

реализовано је следеће: 

- за потребе доношења Одлуке о изради Просторног плана сагледано је посматрано 

подручје и припремљен је текстуални и графички део Нацрта Одлуке о изради 

Просторног плана. Анализом подручја утврђена је оквирна граница планског подручја, 

која је дефинисана границама рубних катастарских општина. Нацрт Одлуке је 

достављен Покрајинском секретаријату и дана 10.09.2018. године Комисија за стручну 

контролу планских докумената АП Војводине је разматрала и усвојила нацрт Одлуке за 

израду Просторног плана, тако да је иста упућена у даљу процедуру; 

- по достављању предлога Одлуке о изради Просторног плана у ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ су започете активности на припреми модела ГИС базе података, 

успостављањем табеларних слојева података према којима ће се вршити 

категоризација земљишта по наменама, формирању базе података инфраструктурних 

система и површина различите намене, а за потребе израде Материјала за рани јавни 

увид; 

- прибављена је и анализирана постојећа просторно-планска и урбанистичка 

документација, развојни и стратешки документи и други извори података од утицаја на 

израду Просторног плана. Такође, анализирани су планови вишег реда, направљени 

изводи из просторних планова подручја посебне намене од значаја за израду 

Просторног плана и прегледана је планска документација која се налази у оквиру 

обухвата Просторног плана;  

- дана 15.11.2018. године донета је Покрајинска скупштинска Одлука о изради 

Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIа реда бр.100 за потребе 
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реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници 

Нови Сад-Стара Пазова (до границе са административним подручјем града Београда), 

са детаљном разрадом и Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана 

подручја посебне намене државног пута IIа реда бр.100 за потребе реконструкције и 

модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад-Стара 

Пазова (до границе са административним подручјем града Београда), са детаљном 

разрадом на животну средину; 

- текстуални део Материјала за рани јавни увид урађен је у складу са Одлуком о изради 

Плана, Законом о планирању и изградњи као и Правилником о садржини, начину и 

поступку израде планског документа. У графичком делу Материјала за рани јавни увид, 

дата је Прегледна карта у размери 1:50.000 са прелиминарном границом обухвата 

Плана, државним путем II реда са планираном бициклистичком стазом; 

- дана 17.12.2018. године, испоручена је радна верзија Материјала за рани јавни увид 

за израду Просторног плана Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине. 

 

У 2019. години наставиће се израда Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину, у складу са Годишњим програмом 

пословања. 
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2. ПОСЛОВИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈЕ СУ 

СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
АП ВОЈВОДИНА И ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ  

 

У 2018 години Завод је био ангажован на пословима из оквира своје делатности за 

потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачиЗавода, јавна предузећа чији је 

оснивач АП Војводина, јединица локалних самоуправа које нису суоснивачи Завода, 

јавних предузећа чији оснивач није АП Војводина и других правна и физичка лица која 

имају потребе за услугама Завода. 
 

У наставку је дат преглед послова на којима је Завод радио током 2018. године, по врсти 

посла и фазама израде: 
 

 

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

1. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за 

гасовод високог притиска Сремска Митровица – Шид 

У 2018. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју 

примерака. 
 

2. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за 

гасовод високог притиска СГС Тилва - Бела Црква  

У 2018. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју 

примерака. 
 

3. Измене и допуне ППППН ИК државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и 

државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница 

У 2018. години Завод је, након прибављања потребних геодетских подлога, израдио 

материјал за рани јавни увид, нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

потребе излагања на јавни увид и нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана.  
 

4. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима 

детаљне разраде у ГИС технологији 

У 2018. години Завод је радио на активности на изради нацрта плана за стручну 

контролу. 
 

5. Измене и допуне ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови 

Сад - Суботица - државна граница (Келебија) 

У 2018. години Завод је пружао консултантске услуге на изради нацрта плана за 

стручну контролу. 
 
 

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  
 

1. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид, нацрт плана за стручну 

контролу, нацрт плана за потребе излагања на јавни увид и нацрт плана ради 

упућивања у процедуру доношења плана. Након доношења плана Завод је извршио и 

коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

 

2. Измене и допуне Просторног плана општине Врбас 

У 2018. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани јавни 

увид. 

 

3. Измене и допуне Просторног плана општине Ириг 

У 2018. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана за стручну 

контролу и нацрта плана за потребе излагања на јавни увид.  



 

 20 

4. Измене и допуне Просторног плана општине Жабаљ 

У 2018. години Завод је реализовати активности на изради нацрта плана за потребе 

излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. 

Након доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у 

потребном броју примерака. 

 

5. Измене и допуне Просторног плана општине Опово 

У 2018. години Завод је реализовао активности на изради нацрта за потребе излагања 

на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру доношења плана. Након 

доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном 

броју примерака. 

 

6. Просторни план општине Сента 

У 2018. години Завод је наставио активности на изради нацрта плана ради његовог 

упућивања на стручну контролу. 

 

7. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин 

У 2018. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради упућивања у 

процедуру доношења плана.  

 

8. Просторни план општине Ада 

У 2018. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани јавни 

увид као и припремне активности на изради нацрта плана. 

 

 

2.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1.  План генералне регулације насеља Владимировац 

У 2018. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног 

увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод 

је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране 

надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку 

донетог плана у потребном броју примерака. 

 

2.  Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Нова Црња 

У 2018. години Завод је, након доношења плана, извршио коначну испоруку усвојеног 

плана у потребном броју примерака. 

 

3.  Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Ђурђево 

У 2018. години Завод је радио испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је 

извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 

 

4.  План генералне регулације насеља Александрово 

У 2018. години Завод је израдио и испоручио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. 

 

5.  План генералне регулације насеља Нови Сланкамен 

 У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. 
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6.  Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу, његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида и доношења. Након доношења плана Завод је извршио и 

коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 
 

7.  Измене Плана генералне регулације насеља Чока 

У 2018. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру стручне 

контроле, јавног увида и доношења плана од стране надлежних органа. Након 

доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном 

броју примерака. 
 

8.  Измене Плана генералне регулације насеља Ада Мол 

 У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

9.  Измене Плана генералне регулације насеља Житиште 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

10.  Измене Плана генералне регулације насеља Инђија 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

 

2.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1.  План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови 

Сланкамен" у општини Инђија 

  У 2018. години Завод је радио на изради, Завод је израдио нацрт плана ради његовог 

упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта 

плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о 

обављеном јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

доношења плана од стране надлежних органа. 
 

2.  План детаљне регулације бициклистичке стазе уз канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад-Савино 

Село у К.О. Бачки Петровац  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручио општини 

ради упућивања у процедуру раног јавног увида. Након верификације материјала за рани 

јавни увид, Завод је приступо изради нацрта плана као и активностима у вези са 

упућивањем нацрта плана у процедуру стручне контроле, и јавног увида.  
 

3.  План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово 

У 2018. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног 

увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод 

је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране 

надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку 

донетог плана у потребном броју примерака. 
 

4.  План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро 

Провала" у КО Вајска 

У 2018. години Завод је радио на исправљања нацрта плана по извештају о обављеном 

јавном увиду који је испоручио ради упућивања у процедуру доношења плана од 

стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну 

испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 
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5. План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин 

У 2018. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног 

увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод 

је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране 

надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку 

донетог плана у потребном броју примерака. 
 

6. Измене и допуне Плана детаљне регулације старог центра (комплекс верског објекта-

кат.парц.бр.7924, КО Сремски Карловци) 

У 2018. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге 

и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за рани 

јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је израдио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру стручне контроле. 
 

7. План детаљне регулације за другу деоницу канала"Ором-Чик-Криваја" подсистема за 

наводњавање "Тиса-Палић" 

У 2018. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног 

увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод 

је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране 

надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку 

донетог плана у потребном броју примерака. 
 

8. Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну контролу 

од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије 

за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након 

исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод је испоручио 

нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране надлежних органа. 
 

9. План детаљне регулације пословно-туристичко-услужног комплекса "Будаковац"у КО 

Ириг 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана за потребе упућивања у процедуру 

стручне контроле. 
 

10. План детаљне регулације за изградњу и постављање надземне електронске 

комуникационе мреже у насељу Госпођинци 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. 
 

11. План детаљне регулације дела блока 49 у Сенти 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном 

јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења 

плана од стране надлежних органа. 
 

12. Измене ПДР локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до 

границе са КО Ада прилаз мосту на Тиси 

У 2018. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге 

и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за 

рани јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног 

увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је израдио нацрт 

плана ради упућивања у процедуру стручне контроле. 
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13. План детаљне регулације за блок брoј 49 у Сенти-(изградња градске топлане) 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном 

јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења 

плана од стране надлежних органа. 
 

14. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља 

Башаид 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

15. План детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде - 

југозападна деоница 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

16. План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном 

јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења 

плана од стране надлежних органа.  
 

17. План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу 

Инђија 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном 

јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења 

плана од стране надлежних органа. 
 

18. План детаљне регулације зоне центра насеља Дањи Товарник  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

19. План детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут првог реда број 15 у КО 

Врбас - Атар  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид. Након верификације 

материјала за рани јавни увид Завод је израдио нацрт плана који је испоручито општини 

ради упућивања у процедуру стручне контроле од стране Комисије за планове. 
 

20. План детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

21. Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног 

комплекса у Инђији  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

22. Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 

улаз у Падеј до границе са КО Ада прилаз мосту на Тиси 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид. Након верификације 

материјала за рани јавни увид Завод је израдио нацрт плана који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру стручне контроле од стране Комисије за 

планове. 
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23. План детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу 

нове црпне станице Бездан I и реконструкцију црпне станице Бездан II од Дунава до 

споја са каналом Врбас Бездан  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид. Након верификације 

материјала за рани јавни увид Завод је израдио нацрт плана који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру стручне контроле од стране Комисије за 

планове. 

 

24. План детаљне регулације спортске хале у насељу Бешка 

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

25. ПДР туристичке локације "Ешиковачки виногради" у Сремским Карловцима  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

26. План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи 

У 2018. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. 

 

27. План детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским 

Карловцима  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид. Након верификације 

материјала за рани јавни увид Завод је израдио нацрт плана који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру стручне контроле од стране Комисије за 

планове. 

 

28. План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у 

Сремским Карловцима  

У 2018. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 
 

2.5. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА  

   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

У 2018. години Завод је, на основу закључених уговора, радио следеће Извештаје о 

стратешкој процени утицаја планова на животну средину: 

 

1.  Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља 

Карађорђево на животну средину  

 

2.  Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР подсистема за наводњавање "Стари 

Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија на животну средину 

 

3. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР завршетка железничког коридора у Бачкој 

Паланци на животну средину 

 

4. Извештај о стратешкој процени утицаја Планa детаљне регулације радне зоне - локација    

1 А у КО Бач на животну средину 

 

5. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за део блока 2 у Бачкој Тополи на животну 

средину 
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2.6. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОЈЕКТИ 
 

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

документацију за кориснике простора, као што су урбанистички пројекти, пројекти 

парцелације и препарцелација и др. 

 

1. Студија развоја микролокација марина на теритотији АП Војводине, 

 

2. Елаборат о ближим условима и одређивању локација за привремено постављања 

киоска, монтажних објеката и пултова за продају у општини Србобран, 

 

3. Програм заштите животне средине општине Чока (2018-2023), 

 

4. Урбанистички пројекат за црпну станицу "Попова бара 2" са објектима за потребе 

наводњавања, 

 

5. Пројекат парцелације и препарцелације према ПДР дела канала М. Иђош-Његошево на 

територији општине Бачка Топола, 

 

6. Пројектa парцелације и препарцелације према плану детаљне регулације за канале К-

1, К-10, К-25 и ЦС Крстур подсистема Нови Кнежевац на територији општина Нови 

Кнежевац и Чока 

 

 

3. ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  
 

3.1. ИПА ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА  
СРБИЈА 

 

Интеррегионални ИПА програм прекограничне сарадње Република Мађарска - Република 

Србија је 29. марта 2016. године објавио позив HUSRB/1601 за стратешке пројекте. Позив 

је био отворен до 30. септембра 2016. године.  
 

ЈП Завод за урбанизам Војводине је заједно са NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő Részvénytársaság из Мађарске (Будимпешта) и ЈП Путеви Србије 

аплицирао са пројектом под називом РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА KÜBEKHÁZA (ХУ) - 

РАБЕ (СРБ).  
 

У оквиру предметног пројекта, који ће трајати укупно 36 месеци, планиране су следеће 

активности:  
 

Са српске стране предвиђена је:  

- измена пројектно техничке документације, тј. усклађивање са новом законском 

регулативом за свих 48,7 km пута; 

- рехабилитација 1365 m у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног 

места Рабе до државне границе (Државни пут II б реда бр 302 Банатско Аранђелово - 

Рабе).  
 

Са мађарске стране предвиђена је:  

- израда пројектно техничке документације и експропријација потребних парцела;  

- изградња новог пута у дужини од 2309 m и  

- рехабилитација 844 m постојећег пута бр. 4302. 
 

Укупно планирани буџет за пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, је 

5.468.716,52 евра, од чега је 4.687.935,52 евра планирани буџет водећег партнера са 

Мађарске стране, односно Националне агенције за развој инфраструктуре Републике 

Мађарске, 571.473,00 евра пројект партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Путеви 

Србије“, Београд, док је планирани буџет пројект партнера 2 са српске стране, односно ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 209.308,00 евра.  
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Трајање пројекта је 36 месеци и то од 01.10.2016. до 30.09.2019. године. 
 

За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је, 

обезбедити средства за предфинансирање у висини од 177.911,80 евра у динарској 

противвредности (која ће бити враћена након донације од стране Европске уније) и средства 

за суфинансирање у износу од 31.396,20 евра, која представљају део сопственог учешћа 

Завода у реализацији пројекта. 
 

За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, Завод је 

обезбедио 15% средстава за суфинансирање, од којих је 31.082,24 евра (3.688.274,55 

динара по курсу од 118,6618 динара за 1 евро), обезбедио путем Јавног конкурса за доделу 

бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у 

суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2017. години, а 

остатак од 313,96 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.  
 

Средства у износу од 177.911,80 евра обезбедиће се из Европске уније путем донације 

након подношења периодичних извештаја о степену напретка пројекта. 
 

 

4. КАДРОВИ И НАГРАДЕ 
 

4.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ 
 

Већ дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатније мењао што је 

било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као и због 

ограничења заснивања радног односа са новим лицима, односно 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, 68/15-др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17 и 95/18), одредбама Закона о 

начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, чија примена је 

продужена до 31.12.2019. године („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16- УС РС и 95/18), 

те одредбама Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 4/16, 

19/16, 25/16, 28/16, 31/16, 34/16, 46/16, 61/16, 16/17, 20/17, 25/17 и 27/17) и Покрајинске 

уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине 

Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/17, 10/18 и 56/18), којима је 

номинално утврђен број запослених на неодређено време које организациона јединица 

система може да има.  

 

У децембру 2018. године Завод је имао укупно 49 запослених и то 47 запослених на 

неодређено време, а два запослена на одређено време, од чега је једно радно место 

директора предузећа, а један је запослени на одређено време по основу замене привремено 

отсутне запослене. Током 2018. године Завод је имао и 3 лица ангажована по уговорима о 

привременим и повременим пословима.  

 

Структура запослених по степену образовања је следећа: 3 доктора наука, 3 магистра, 27 

запослених има високу стручну спрему, односно високо образовање на студијама другог 

степена, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 14 запослених је са средњом стручном 

спремом. 

 

Од инжењерског кадра 19 запослених има лиценцу одговорног планера, 

17 запослених има лиценцу одговорног урбанисте, 2 запослена имају лиценцу одговорног 

пројектанта геодетских пројеката, 1 запослени има лиценцу одговорног пројектанта уређења 

озелењених простора, 2 запослена имају геодетску лиценцу првог реда и 1 запослени има 

лиценцу за одговорног извођача геодетских радова. 
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Након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за 

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” 

Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 29/17, 46/17 и 45/18), којом је 25 јединица локалне 

самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као 

већинским оснивачем, знатно је повећан обим послова са тим ЈЛС и истовремено је 

успостављен однос континуиране комуникације и пословне сарадње, са повећаним 

захтевима у раду.  

 

Осим тога, Завод има релативно неповољну старосну структуру запослених, будући да је 

просек година живота запослених у Заводу близу 50 година. У наредних пар година на 

стручним пословима, у више различитих области рада, очекује се смена генерација. Да би 

се обезбедио континуитет у раду у тим областима неопходно је што пре омогућити 

запошљавање младог висококвалификованог кадра, јер треба посебно имати у виду да 

оспособљавање кадрова на изради планске документације за самосталан рад нужно траје 

неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, знања и вештина 

да би се могла постићи очекивана продуктивност у раду, као и за стицање услова за 

добијање одговарајућих лиценци за рад.  

 

Такође, при дефинисању средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије развоја 

предузећа Завод је као једну врсту ризика пословања предузећа идентификовао 

чињеницу да од појединих стручних профила предузеће има по једног запосленог, те је 

овај ризик потребно отклонити запошљавањем једног броја високостручног кадра, 

превасходно инжењера инфраструктуре, који су укључени у израду готово сваког 

планског документа.  
 

Због описаних ограничења, за извршење преузетих послова, Завод по потреби ангажује 

сарадничке институције (факултете, институте и др.) и појединце по уговору о раду на 

одређено време и уговору о привременим и повременим пословима.  

 

Трајни је задатак да се води брига о потребном броју запослених, о квалификационој и 

старосној структури запослених, односно да се кадровска структура прилагођава 

потребама посла. Брига о квалитетном кадру и одговарајућој квалификационој структури 

запослених је од суштинског значаја за квалитет услуга које Завод пружа, од чега 

директно зависи и пословање предузећа. За обављање делатности Завода, коју чини 

пружање високостручних услуга у области просторног и урбанистичког планирања, 

неопходно је да се обезбеди таква структура запослених по врсти и степену образовања 

који ће омогућити мултидисциплинарни приступ и познавање разноврсних области које се 

обрађују планским документима, као и потребан број запослених, прилагођен врсти и 

обиму послова. 

 

На дан 31.12.2018. године, Завод је имао 49 запослених, а структура запослених по 

стручној спреми је била следећа: 
 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
стање 

31.12.2017. 
стање 

31.12.2018. 

1.  Доктори наука 3 3 

2.  Магистри 3 3 

3.  Висока стручна спрема 27 27 

4.  Виша школска спрема 2 2 

5.  Средња стручна спрема 14 14 

6.  Неквалификовани радници / / 

     Укупно 49 49 

 

Трајан задатак Завода, у циљу континуираног побољшања пословања, је и улагање у 

даље усавршавање и подизање нивоа знања и образовања и мотивисаности запослених, а 

самим тим и њихове радне продуктивности.  
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Завод је дужи низ година уназад успешно развијао и тржишно пословање и много улагао у 

развој стручних и техничких ресурса. У складу са потребама пословања периодично се 

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

софтвера који се примењују у области просторног и урбанистичког планирања, како би се 

пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга 

корисницима услуга на што вишем нивоу. С обзиром да је то трајан задатак, потребно је 

континуирано обезбеђивати материјална средства за ове потребе. 

 

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

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

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

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

последњих година добио као признање за свој рад.  

 

 

4.2. НАГРАДЕ 
 

Завод и његов стручни кадар годинама уназад је добијао већи број награда и признања за 

свој рад и афирмацију струке. У 2018. години Заводу је на XXVII Салону урбанизма у 

Руми, који је одржан 08. новембра 2018. године, Удружење урбаниста Србије доделило 

ДРУГУ НАГРАДУ у категорији „Регионални просторни планови и Просторни планови 

подручја посебне намене за рад: Просторни план подручја посебне намене ”ФРУШКА 

ГОРА”, а у стручном тиму су били: Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх., Реко Свјетлана, 

дипл.инж.арх., Зорица Бошњачић, мастер инжењер архитектуре и Злата Хома Будински, 

геод.техн. Савез инжењера и техничара Србије је доделио ПОВЕЉУ у знак признања за 

изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатака савеза ЈП Заводу за 

урбанизам Војводине Нови Сад, а Асоцијација просторних планера Србије је у Требињу 

18.04.2018. доделила ЗАХВАЛНИЦУ за учешће на 3. изложби Планерска умрежавања  

такође, ЈП Заводу за урбанизам Војводине Нови Сад. 
 

 

II ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

1.1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА 
 

Завод стиче пословне приходе по основу обављања послова из оквира своје делатности 

за потребе АП Војводине као оснивача, органе и организације АП Војводине и јавна 

предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су 

суоснивачи Завода, пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје 

делатности и из осталих извора, у складу са законом. 
 

У складу са тим, Завод стиче приходе обављањем послова: 

 за потребе АП Војводине као оснивача, који се односе на извршавање сталних и 

повремених послова за потребе АП Војводине као већинског оснивача, ради којих је 

Завод основан као јавно предузеће а који се планирају годишњим програмима 

пословања Завода за чије извршење се средства обезбеђују у буџету АПВ, 

 за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и послова за јавна 

предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на 

обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне 

набавке и  

 и за друге кориснике услуга на тржишту, и то: 

o јединице локалних самоуправа које нису суоснивачи Завода (уговори се закључују у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама), 

o јавна предузећа чији оснивач није АП Војводина (уговори се закључују у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама), 

o правна и физичка лица која имају потребе за услугама Завода. 
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1.2. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
 

По Годишњем програму пословања Завода за 2018. годину, планирани и остварени 

приходи износили су: 

- из буџета АПВ за 2018. годину, за послове које Завод обавља за АП Војводину као 

Оснивача, планирани приходи износили су 68.000.000,00 динара и остварени су у 

износу од 68.000.000,00 (100%), 

- приходи које Завод остварује од јединица локалних самоуправа које су суоснивачи 

Завода, послова за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и од осталих 

корисника на тржишту, планирани су у износу од 66.130.000,00 динара, а остварени су 

у износу од 51.121.305,14 динара (77,30%),  

- приходи од камата планирани су у износу од 200.000,00 динара, а остварени у износу 

од 201.945,20 динара (100,97%), 

- приходи од субвенција су остварени у износу од 3.083.396,97 динара,  

- приходи од донација планирани су у износу од 17.790.600,00 динара, а остварени су у 

износу од 17.472.579,68 динара. 

 

Укупно планирани приходи у 2018. години су 152.120.600,00 динара а остварени 

139.879.226,99 динара. Остварено је 91,95% прихода у односу на планиране приходе. 

 
Табела планираних и остварених прихода за 2018. годину 

 Планирани 
приходи у 2018. 

години 

Остварени 
приходи у 

2018. години 

Однос 
планирано-
остварено 

3/2 (%) 

1 2 3 4 

Приходи од послова за АПВ као оснивача  

68.000.000,00 

 

68.000.000,00 

 

100,00 

Приходи од послова које ће Завод да ради 
за ЈЛС које су суоснивачи Завода, јавна 
предузећа чији је оснивач АП Војводина и 
остале кориснике услуга на тржишту 

 
66.130.000,00 

 
51.121.305,14 

 
77,30 

Приходи од камата  200.000,00 201.945,20 100,97 

Приходи од субвенција 0,00 3.083.396,97 0,00 

Приходи од донација 17.790.600,00 17.472.579,68 98,21 

УКУПНО: 152.120.600,00 139.879.226,99 91,95 
 

Графикон планираних и остварених прихода за 2018. годину 

 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину, планирано је остварење добити 

у износу од 3.000.000,00 динара. У Билансу успеха за 2018. годину исказана је остварена 

добит у износу од 5.494.731,10 динара (бруто) односно 4.693.001,80 динара (нето). 

Приходи од 
послова за АПВ 

као оснивача 

Приходи од 
послова за 

остале 
кориснике 
услуга на 
тржишту 

Приходи од 
камата   

Приходи од 
субвенција 

Приходи од 
донација 

68.000.000,00 

66.130.000,00 

200.000,00 

0 

17.790.600,00 

68.000.000,00 

51.121.305,14 

201.945,20 

3.083.396,97 

17.472.579,68 

Планирани приходи у 2018. години 

Остварени приходи у 2018. години 
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1.3. ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 
 

У 2018. години планирани су расходи и инвестиције у износу од 158.120.600,00 извршени 

расходи у 2018. години и инвестиције износе 137.000.992,87 те је извршење у односу на 

план 86,64%. 

 
Табела планираних и извршених расхода за 2018. годину 

  
 
 

Планирани 
расходи за 
2018. год. 

Извршени 
расходи 

у 2018. год 

Однос 
планирано-
извршено 
3/2 (%) 

 1 2 3 4 

1. Расходи из средстава из буџета 
(АПВ као оснивача) 

 

 
68.000.000,00 

 
67.872.909,91 

 

 
99,81 

2. Расходи из средстава остварених 
од послова које је Завод обављао 
за ЈЛС које су суоснивачи Завода 
и остале кориснике услуга на 
тржишту  

 
 

66.330.000,00 

 
 

50.239.682,65 

 
 

75,74 

3. Расходи из средстава донација 17.790.600,00 16.271.903,33 91,46 

УКУПНО 1+2+3 

 

 
152.120.600,00 

 
134.384.495,89 

 
88,34 

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ   
6.000.000,00 

 
2.616.496,98 

 
43,61 

УКУПНО 1+2+3+4 158.120.600,00 137.000.992,87 86,64 

 

 

 
 

Расходи из средстава из 
буџета (АПВ као 

оснивача) 

Расходи из средстава 
донација 

68.000.000,00 
66.330.000,00 

17.790.600,00 

67.872.909,91 

50.239.682,65 

16.271.903,33 

Планирани расходи Извршени расходи 
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1.4. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2018.  

години 

Извршење 
расхода у 2018. 

години 

 
 

(% изв.) 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 
6.270.000,00 

 
5.876.770,04 93,73 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 5.420.000,00 5.343.236,70 98,58 

5123 Трошкови средстава за одржавање 
чистоће 

 
350.000,00 

 
168.171,09 48,05 

5129 Трошкови осталог непоменутог материјала 500.000,00 365.362,25 73,07 

513 Трошкови горива и енергије 4.000.000,00 3.293.184,35 82,33 

5130 Трошкови нафтних деривата  1.600.000,00 1.381.882,23 86,37 

5133 Трошкови електричне енергије 800.000,00 722.481,87 90,31 

5135 Трошкови паре 1.600.000,00 1.188.820,25 74,30 

514 Трошкови резервних делова  1.300.000,00 669.488,96 51,50 

 
5140 

Трошкови резервних делова утрошених за 
текуће одржавање средстава 

 
1.300.000,00 

 
669.488,96 51,50 

515 Трошкови једнократног отписа алата 

и инвентара 

 

390.000,00 

 

375.309,32 96,23 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

 
61.662.425,00 

 
57.429.356,59 93,14 

 
521 

Трошкови пореза и доприн. на зараде 
и накнаде зарада на терет послодавца 

 
11.037.575,00 

 
10.279.854,84 

 
93,14 

 
524 

Трошкови накнада по уговору о 
привременим и поврем. пословима 

 
3.630.000,00 

 
3.531.954,48 97,30 

526 Трошкови накнада члановима 
управног и надзорног одбора 

  2.933.333,33  
2.858.515,84 97,45 

 529 Остали лични расходи и накнаде 11.872.000,00 8.744.202,07 73,65 

 5290 Остала лична примања запослених  2.392.000,00 1.116.481,08 46,68 

 5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.753.508,09 70,60 

5292 Остала давања запосленима која се не 
сматрају зарадама 

 
400.000,00 

 
234.000,00 58,50 

5299 Трошак зарада и накнада зарада по 
основу кориговања 

 
5.180.000,00 

 
4.640.212,90 89,58 

530 Трошкови услуга на изради учинака 3.000.000,00 2.176.760,00 72,56 

531 Трошкови транспортних услуга 1.300.000,00 846.765,15 65,14 

5311 Трошкови поштанских услуга 200.000,00 130.903,00 65,45 

5312 Трошкови телефонских услуга 800.000,00 491.615,45 61,45 

5313 Трошкови интернета 300.000,00 224.246,70 74,75 

532 Трошкови услуга одржавања   6.210.000,00 4.596.601,20 74,02 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 

постројења и опреме  

  6.210.000,00  

4.596.601,20 

 

74,02 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 1.857.600,00 918.152,86 49,43 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду 1.857.600,00 918.152,86 49,43 

539 Трошкови осталих услуга 15.950.000,00 15.179.212,18 95,17 

5390 Трошкови комуналних услуга 600.000,00 472.350,51 78,73 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 450.000,00 100.850,00  22,41 

5392 Трошкови осталих производних услуга 500.000,00 459.655,00   91,93 

5399 Остали непоменути производни трошкови 14.400.000,00 14.146.356,67 98,24 

540 Трошкови амортизације 4.500.000,00 5.154.208,46 114,54 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
250.000,00 

 
221.575,67 88,63 

550 Трошкови непроизводних услуга 10.283.000,00 8.190.556,95 79,65 

5500 Трошкови ревизије финансијских 

извештаја 

 

250.000,00 

 

235.000,00 94,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга 300.000,00 136.941,00 45,65 

 5503 Трошкови здравствених услуга 600.000,00 526.290,00 87,72 

 5504 Трошкови стручног образовања и 

усавршавања запослених 

 

1.550.000,00 

 

963.755,47 62,18 

5505 Трошкови чишћења просторија 2.900.000,00 2.615.000,00 90,17 

 5507 Трошкови одржавања софтвера 2.350.000,00 2.125.008,52 90,43 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2018.  

години 

Извршење 
расхода у 2018. 

години 

 
 

(% изв.) 

 5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

 
2.333.000,00 

 
1.588.561,96 68,09 

551 Трошкови репрезентације 1.000.000,00 909.656,77 90,97 

5510 Трошкови репрезентације-угостит. услуге 200.000,00 167.785,00 83,89 

5511 Трошкови репрезентације- поклони 400.000,00 398.028,12 99,51 

5519 Остали трошкови репрезентације 400.000,00 343.843,65 85,96 

552 Трошкови премија осигурања 500.000,00 486.434,00 97,29 

5520 Трошкови премије осигурања некретнина, 
постројења и опреме 

 
385.000,00 

 
376.054,00 97,68 

5525 Трошкови премије осигурања запослених  45.000,00 45.000,00 100,00 

5529 Трошкови осталих премија осигурања  70.000,00 65.380,00 93,40 

553 Трошкови платног промета 510.000,00 385.220,83 75,53 

5530 Трошкови платног промета у земљи  160.000,00 103.604,65 64,75 

5532 Трошкови за банкарске услуге 350.000,00 281.616,18 80,46 

554 Трошкови чланарина 250.000,00 249.396,00 99,76 

5549 Остали непоменути трошкови чланарина 250.000,00 249.396,00 99,76 

555 Трошкови пореза 1.450.000,00 1.101.338,00 75,95 

5550 Трошкови пореза на имовину 700.000,00 660.453,00 94,35 

5559 Остали трошкови пореза 750.000,00 440.885,00 58,78 

559 Остали нематеријални трошкови 1.300.000,00 791.792,82 60,91 

 
5590 

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

 
100.000,00 

 
49.500,00 

 
49,50 

 
5591 

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

 
200.000,00 

 
78.267,04 

 
39,13 

5599 Остали нематеријални трошкови 1.000.000,00 664.025,78 66,40 

562 Расходи камата (према трећим 
лицима) 

 
51.566,67 

 
81,94 0,16 

5623 Расходи затезних камата 51.566,67 81,94 0,16 

563 Негативне курсне разлике 213.100,00 43.976,50 20,64 

5630 Негативне курсне разлике по основу 
готовине и готовинских еквивалената 

 
213.100,00 

 
43.976,50 20,64 

579 Остали непоменути расходи 100.000,00 74.130,07 74,13 

5799 Остали непоменути расходи 100.000,00 74.130,07 74,13 

 
585 

Обезвређење потраживања и 
краткорочних финан. пласмана 

 
200.000,00 

 
0,00 0,00 

592 Расходи по основу исправки грешака 
из претходних година 

 
100.000,00 

 
0,00 0,00 

  
УКУПНИ РАСХОДИ: 

  
152.120.600,00 

 
134.384.495,89 88,34 

Еконо 

мска 
клас. 

 

Назив 

Инвестициона 

улагања  

  

011 Софтвери и остала права 1.400.000,00 345.075,86 24,65 

0112 Лиценце за графичку обраду података 1.400.000,00 345.075,86 24,65 

023 Постројења и опрема 4.600.000,00 2.271.421,12 49,35 

0231 Рачунарска опрема 1.900.000,00 1.873.121,12 98,59 

02311 Намештај 400.000,00 398.300,00 99,58 

02312 Службени аутомобил 2.300.000,00 0,00 0,00 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 6.000.000,00 2.616.496,98 43,61 

  
УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 
158.120.600,00 

 
137.000.992,87 

 
86,64 

 

 
 



 

 33 

1.5. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ПЛАНИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА У 2018.  

ГОДИНИ ОД ПОСЛОВА ЗА ОСНИВАЧА 
 

 
Екон. 
клас. 

Назив План 2018. 
године 

Извршење 2018. 
године 

(%) 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 
1.500.000,00 

 
1.500.000,00 

 
100,00 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

 
52.015.832,63 

 
52.015.832,63 

 
100,00 

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

 
9.310.834,04 

 
9.310.834,04 

 
100,00 

526 Трошкови накнада директору односно 

члановима управљања и надзора 

 

2.933.333,33 

 

2.858.515,84 

 

97,45 

529 Остали лични расходи и накнаде 2.180.000,00 2.180.000,00 100,00 

 
5299 

Трошак зарада и накнада зарада по основу 
кориговања 

 
2.180.000,00 

 
2.180.000,00 

 
100,00 

553 Трошкови платног промета 60.000,00 7.727,40 12,88 

5530 Трошкови платног промета у земљи  60.000,00 7.727,40 12,88 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 68.000.000,00 
 

67.872.909,91 
 

99,81 
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1.6.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ ЗА     

2018. ГОДИНУ 
 

Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2018. Год. 

Извршење расхода 
у 2018. год. 

(%  
изв.) 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 
4.770.000,00 

 
4.376.770,04 91,76 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 3.920.000,00 3.843.236,70 98,04 

5123 Трошкови средстава за одржавање 
чистоће 

 
350.000,00 

 
168.171,09 48,05 

5129 Трошкови осталог непоменутог материјала 500.000,00 365.362,25 73,07 

513 Трошкови горива и енергије 4.000.000,00 3.293.184,35 82,33 

5130 Трошкови нафтних деривата  1.600.000,00 1.381.882,23  86,37 

5133 Трошкови електричне енергије 800.000,00 722.481,87  90,31 

5135 Трошкови паре 1.600.000,00 1.188.820,25 74,30 

514 Трошкови резервних делова  1.300.000,00 669.488,96 51,50 

 
5140 

Трошкови резервних делова утрошених за 
текуће одржавање средстава 

 
1.300.000,00 

 
669.488,96 51,50 

515 Трошкови једнократног отписа алата 
и инвентара 

 
390.000,00 

 
375.309,32 96,23 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

 
9.646.592,37 

 
5.413.523,96 56,12 

 
521 

Трошкови пореза и доприн. на зараде 
и накнаде зарада на терет послодавца 

 
1.726.740,96 

 
969.020,80 

 
56,12 

 
524 

Трошкови накнада по уговору о 
привременим и поврем. пословима 

 
3.630.000,00 

 
3.531.954,48 97,30 

 529 Остали лични расходи и накнаде 9.692.000,00 6.564.202,00 67,73 

 5290 Остала лична примања запослених  2.392.000,00 1.116.481,08 46,68 

 5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.753.508,09 70,60 

5292 Остала давања запосленима која се не 
сматрају зарадама 

 
400.000,00 

 
234.000,00 58,50 

5299 Трошак зарада и накнада зарада по 
основу кориговања 

 
3.000.000,00 

 
2.460.212,90 82,01 

530 Трошкови услуга на изради учинака 3.000.000,00 2.176.760,00 72,56 

531 Трошкови транспортних услуга 1.300.000,00 846.765,15 65,14 

5311 Трошкови поштанских услуга 200.000,00 130.903,00 65,45 

5312 Трошкови телефонских услуга 800.000,00 491.615,45 61,45 

5313 Трошкови интернета 300.000,00 224.246,70 74,75 

532 Трошкови услуга одржавања   6.210.000,00 4.596.601,20 74,02 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 

постројења и опреме  

  6.210.000,00  

4.596.601,20 

 

74,02 

539 Трошкови осталих услуга 1.550.000,00 1.032.855,51 66,64 

5390 Трошкови комуналних услуга 600.000,00 472.350,51 78,73 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 450.000,00 100.850,00 22,41 

5392 Трошкови осталих производних услуга 500.000,00 459.655,00    91,93 

540 Трошкови амортизације 4.500.000,00 5.154.208,46 114,54 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
250.000,00 

 
221.575,67 88,63 

550 Трошкови непроизводних услуга 8.750.000,00 6.983.163,15 79,81 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја 

 
250.000,00 

 
235.000,00 94,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга 300.000,00 136.941,00 45,65 

 5503 Трошкови здравствених услуга 600.000,00 526.290,00 87,72 

 5504 Трошкови стручног образовања и 
усавршавања запослених 

 
1.550.000,00 

 
963.755,47 62.18 

5505 Трошкови чишћења просторија 2.900.000,00 2.615.000,00 90,17 

 5507 Трошкови одржавања софтвера 2.350.000,00 2.125.008,52 90,43 

 5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

 
800.000,00 

 
381.168,16 47,65 

551 Трошкови репрезентације 1.000.000,00 909.656,77 90,97 

5510 Трошкови репрезентације-угостит. услуге 200.000,00 167.785,00 83.89 

5511 Трошкови репрезентације - поклони 400.000,00 398.028,12 99,51 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2018. Год. 

Извршење расхода 
у 2018. год. 

(%  
изв.) 

5519 Остали трошкови репрезентације 400.000,00 343.843,65 85,96 

552 Трошкови премија осигурања 500.000,00 486.434,00 97,29 

5520 Трошкови премије осигурања некретнина, 
постројења и опреме 

 
385.000,00 

 
376.054,00 97,68 

5525 Трошкови премије осигурања запослених  45.000,00 45.000,00 100,00 

5529 Трошкови осталих премија осигурања  70.000,00 65.380,00 93,40 

553 Трошкови платног промета 450.000,00 385.220,83 75,53 

5530 Трошкови платног промета у земљи  100.000,00 103.604,65 64,75 

5532 Трошкови за банкарске услуге 350.000,00 281.616,18 80,46 

554 Трошкови чланарина 250.000,00 249.396,00 99,76 

5549 Остали непоменути трошкови чланарина 250.000,00 249.396,00 99,76 

555 Трошкови пореза 1.450.000,00 1.101.338,00 75,95 

5550 Трошкови пореза на имовину 700.000,00 660.453,00 94,35 

5559 Остали трошкови пореза 750.000,00 440.885,00 58,78 

559 Остали нематеријални трошкови 1.300.000,00 791.792,82 60,91 

 
5590 

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

 
100.000,00 

 
49.500,00 

 
49,50 

 

5591 

Таксе (административне, судске, 

регистрационе, конзуларне и др.) 

 

200.000,00 

 

78.267,04 

 

39,13 

5599 Остали нематеријални трошкови 1.000.000,00 664.025,78 66,40 

562 Расходи камата (према трећим 
лицима) 

 
51.566,67 

 
81,94 0,16 

5623 Расходи затезних камата 51.566,67 81,94 0,16 

563 Негативне курсне разлике 213.100,00 43.976,50 20,64 

5630 Негативне курсне разлике по основу 
готовине и готовинских еквивалената 

 
213.100,00 

 
43.976,50 20,64 

579 Остали непоменути расходи 100.000,00 74.130,07 74,13 

5799 Остали непоменути расходи 100.000,00 74.130,07 74,13 

 
585 

Обезвређење потраживања и 
краткорочних финан. пласмана 

 
200.000,00 

 
0,00   0,00 

592 Расходи по основу исправки грешака 
из претходних година 

 
100.000,00 

 
0,00  0,00 

  
УКУПНИ РАСХОДИ: 

  
66.330.000,00 

 
50.239.682,65 75,74 

Екон. 
 клас. 

 
Назив 

Инвестициона 
улагања  

  

011 Софтвери и остала права 1.400.000,00 345.075,86 24,65 

0112 Лиценце за графичку обраду података 1.400.000,00 345.075,86 24,65 

023 Постројења и опрема 4.600.000,00 2.271.421,12 49,38 

0231 Рачунарска опрема 1.900.000,00 1.873.121,12 98,59 

02311 Намештај 400.000,00 398.300,00 99,58 

02312 Службени аутомобил 2.300.000,00 0,00 0,00 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 6.000.000,00 2.616.496,98 43,61 

  

УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 

72.330.000,00 

 

52.856.179,63 

 

73,08 
 

Образложење позиције расхода чије је извршење веће од планираног износа  
 

Позиција 540: Трошкови амортизације  
 

Трошкови амортизације у износу од 5.154.208,46 динара су трошкови амортизације 

пословног простора, нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према 

рачуноводственој политици предузећа, у корист одговарајућих аналитичких рачуна 

исправке вредности пословног простора, нематеријалних улагања и основних средстава у 

оквиру групе рачуна 01 и 02. Обрачуната амортизација у текућој години је већа од 

планиране за 654.208,46 динара из разлога што је већи део основних средства набављен 

у децембру 2017. године након израде Годишњег програма пословања за 2018. годину. За 

набављена основна средства крајем године није узет у обзир износ амортизације 

приликом планирања укупног трошка амортизације.  
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1.7.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ 

ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Екон. 
клас. 

Назив План 2018. 
године 

Извршење 2018. 
године 

(%) 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 1.857.600,00 918.152,86 49,43 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду 1.857.600,00 918.152,86 49,43 

539 Трошкови осталих услуга 14.400.000,00 14.146.356,67 98,24 

5399 Остали непоменути производни трошкови 14.400.000,00 14.146.356,67 98,24 

550 Трошкови непроизводних услуга 1.533.000,00 1.207.393,80 78,76 

 5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

1.533.000,00 1.207.393,80 78,76 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 17.790.600,00 16.271.903,33 91,46 

 

 

2. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2018. годину извршена је 

куповина основних средстава приказаних у наредној табели: 
 

Ред.бр. Назив основног средства Количина Вредност 

1.  Монитор 24 Philips 246VSLHAB/OO LED 20 346.800,00 

2.  AutoTURN 10.2 Single User Licence 1 228.677,14 

3.  ParkCAD 5.0 Single User Licence 1 185.413,90 

4.  Радна столица , штоф Савана М 242/смс 5 58.500,00 

5.  Радна столица , штоф Савана М 245/смс 5 58.500,00 

6.  Фотеља, ребро еко кожа, М300/Е 32 360.960,00 

7.  Мutoh DrafStation RJ900XG-принтер 1 609.955,34 

8.  Server DELL PowerEdge Т440 2 915.000,00 

9.  Notebook Dell Inspirion 132 1 107.994,00 

10.  Ласерски штампач Laser Jet M402 dne 3 63.000,00 

11.  Мултифункцијски уређај HP Laser JetM426fdn 1 39.996,00 

12.  Монитор Philips 243VSLHAB/OO 10 165.000,00 

                Укупно (са ПДВ-ом)  3.139.796,38 

 
 

3. ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ Стање имовине 
- књиговодствена вредност - 

 31.12.2017.  31.12.2018. 

1. Зграда 61.624.255,36 60.482.284,45 

2. Возила 3.104.319,10 2.438.492,45 

3. Канцеларијска опрема и софтвери 6.928.011,70 7.428.006,99 

4. Лиценце 9.286.534,04 8.337.723,90 

5. Софтвери 2.182.971,27 1.492.250,86 

6. Новчана средства на рачуну 25.011.259,66 21.614.230,30 

7. Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD) 298,55 298,29 

  Укупно: 108.137.649,68 101.793.287,24 
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4.  ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНУ У ОДНОСУ  

НА ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2018. ОСТВАРЕЊЕ 2018. ИНДЕКС 

НЕТО ЗАРАДЕ 47.085.739 43.872.889 93,18 

БРУТО ЗАРАДЕ I 66.066.000 61.365.076 92,88 
 
 

4.1.  ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У  

2018. ГОДИНИ 
 

Просечна зарада 

по запосленом у 
2018. 

Просечан 

планер  
у 2018. 

Просечан 

техничар у 
2018. 

Највиша зарада  

у 2018. 
Најнижа 

зарада  

у 2018. 

Нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто 
71.378 99.703 78.462 109.788 54.860 76.120 123.264 173.700 50.912 70.488 

 
 

4.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2018.  
ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 ПЛАН 2018. ОСТВАРЕЊЕ 2018. ИНДЕКС 

НЕТО НАКНАДЕ 1.668.469 1.625.925 0,97 

БРУТО НАКНАДЕ 2.933.333 2.858.516 0,97 
 

Чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање је регулисано да председника и чланове 

Надзорног одбора именује Покрајинска влада, а чланом 21. Одлуке да председник и 

чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 

одбору. Покрајинска влада је Решењем број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године и 

Решењем 127 број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године именовала Надзорни 

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

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

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

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

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

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

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

стална примања су у 2018.години у нето износу умањена за 10%. 
 

 

 

5. ИЗМЕНА СТАТУСА ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" И 
УКЉУЧИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО 

СУОСНИВАЧА ЗАВОДА  
 

Крајем 2016. године Завод је покренуо Иницијативу за измену статуса ЈП "Завод за 

урбанизам Војводине" ради укључивања јединица локалних самоуправа на територији 

Аутономне покрајине Војводине као суоснивача Завода, а у циљу остваривања 

заједничких интереса Аутономне покрајине Војводине, јединица локалних самоуправа 

које се изјасне да имају интерес да буду суоснивачи Завода и Завода. Покрајинска влада 

је прихватила Иницијативу и обавезала Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 

животне средине и Завод да предузму неопходне активности.  
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У 2017. години скупштине јединица локалних самоуправа: Ада, Апатин, Бач, Бачка 

Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, 

Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, 

Сремски Карловци, Тител и Чока донеле су Одлуке о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“, а у 2018. години и Скупштина општине Оџаци је донела Одлуку о суоснивању 

Завода. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је усклађивање 

оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела 

Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 

(„Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17 и 45/18; у даљем тексту: Оснивачки акт).  

 

На овај начин су се створили услови за остваривање заједничких интереса јединица 

локалних самоуправа и Завода, у смислу остваривања континуиране стручне сарадње у 

обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне 

средине. Такође, оваква измена статуса Завода доприноси и остваривању интереса АП 

Војводине, као већинског оснивача Завода, будући да се на овај начин обезбеђује 

очување реномиране институције из области просторног и урбанистичког планирања, 

путем које она врши послове из своје надлежности у тој области. Ово све укупно треба да 

допринесе унапређењу стања у области просторног и урбанистичког планирања на 

територији аутономне покрајине.  
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III ПРИЛОЗИ 
 

 
 

 

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

1.1. Извештај независног ревизора 
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године 

1.3. Биланс успеха од 01.01. - 31.12.2018. године 
1.4. Извештај о осталом резултату за период од 01.01. - 31.12.2018. год. 

1.5. Извештај о токовима готовине за период од 01.01. - 31.12.2018. год. 
1.6. Извештај о променама на капиталу за период од 01.01. - 31.12.2018.  
1.7. Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2018.годину 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 



JrI "3ABOA 3A yPBAHI43AM BOJBOAI4HE", HOBr{ CAI

PEAOBHII TOAI{IIIbI{ @I{HAHCTIJCKI4 TI3BE IX TAJI,I
3A 2018. fOAI{Hv

I{ I43BEIIITAJ HE3ABIICHOI PEBII3OPA



 

 

 



CAAP)ltAJ

CrpaHa

1-2I,I:aeurraj He3aBncEor peBx3opa

Eulauc cran a

6lfiaHc ycnexa

l4:aeurraj o ocranoM pe3yrrary

H:oeu,traj o roxoBlrMa roroBHHe

I,I:aeurraj o npoMeHaMa Ha Kanrrrany

Hanoueae



 

 

 



PITAL REVIZIJA

I{3BETIITAJ HE3ABI,ICHOT PEBI,I3OPA

Ocxnaavy n Haaropnom 016opy JtI "3ABOA 3.A' yPEAHI{3AM BOJBOA14HE", Hoeu Caq

I,I3BpIrrunu cuo peau:ujy flpxJ,roxeHrx peaoBHrrx roAluurbux tfruancrjcxax n:aeunaja Jaauor npeAy:eha:a
npocropHo u yp6aHrcrn.rxo n,,raHxpabe x npojexroBarre "3ABOA 3.A. yPBAHI43AM BOJBO.(HHE", Hoeu
Caa (y aa$eu rexcry JII "3ABOA 3,A yPEAHI43AM BOJBOAI,IHE", HoBr.i Car, I,lrn Ilpeay3ehe), I(ojH
o6yxBarajy 6r.uraac crart,a Ha aaH 31. reueM6pa 2018. roanne r oaronapajyhn 6nnauc ycnexa, useeuraj o
ocranoM pe3yrrary. ltreeurraj o flpoMeHaMa Ha Kanxrany r nrneuraj o roKoBllMa roroBrHe 3a roaruy xoja ce

:aapuara ua raj aaH, Kao Ii HarroMeHe, Koje caapxe nperJrea ocHoBHxx parryHoBoacrBeH[x rloJlrrr[Ka rr ocrirra
o6e,loAat6[Ba16a.

Odzoeopuocm pyxoeodcmaa sa Stuu atcuj cKe u36ewmaj e

Pyroaoqcreo [Ipeay:eha je oaronopHo 3a cacraB,Balbe rr rrcrr,rHrlro [puxa3IlBatre onrx duaanclrjcrrx
r:aeurraja y cx;raay ca paqyHoBoacrBeHr.iM npo rcuMa Peny6,rme Cp6r.rje, rao t-r 3a oHe ]rHTepHe KoHTpone

Koje p)ftoBoacrBo oapenu Kao HeorL\onHe y npxnpeMH Srraucajcxrx areeurraja xojr ue caapxe ua:eprjaauo
3HaqajHe [ofpetuHe ricKiBe, HacraJre ycneA xp[rMlrHanHe paArre rlJrH rpeuxe.

Odeoeopuocm peausopa

HaLua je oaroaopuocr tra xlpa3uMo vltutJberhe o OuHaHcxjcKr{M u:reurajrva Ha ocHoBy urnpuene pearlrje.
Penu:njy cuo r.r3Bprur{nrr y cxnatry ca 3aKoHoM o peBx3[ju Perry6,rrxe Cp6aje u MelyrraporHrrM craHAapalMa
pearruje. OoH craHAapan Hanaxy aa ce [pr.rapxaBaMo errrqKnx 3axreBa u aa peeurr.rjy nJraHfipaMo ]r

x3BputrMo Ha xavlru xoju ouoryhaBa ra ce. y pa:yutroj Mepx, yBepnMo aa O[HaHcr.rjcKx rrBeurajx He caapxe
lrarepnjaruo ruavajHe norpeuHe rlcra3e.

Peru:uja yr,ryuyje clpoBo|erbe rrocrynaKa paan npu6aa,,r,an a peaa:ajcxux aoKa3a o ll3HocrMa r.r

o6e,roaaH,rmarrnnta aarlrr'r y Quuancr.rjcxur'r u:laeurrajnua. Oaa6panu nocrytrufi cy 3acHoBaHrz Ha peBa3opcxoM
npocylraatty. yx,ryryjyhn npoueHy px3HKa nocrojax,a varepr.rja.nuo'ruavajHrx norpeuHHx ucKa3a y

Qnnauc{crlurr }r3BeurajuMa, Hacra,'rM ycre.[ KprrM[HaJrHe paa*e lfin rperxxe. npfiJrr.rroM rpoqeHe p[3nKa,
peBu3op carJreaaBa [HTepHe KoHTpone peneBaBTHe 3a cacraBJr,arce [r rcrnHrrro fiplKa3rrBarce QmtaHcajcxr-rx
u3BeurTaja, paax ocMmrubaBaba peerrrjcxrx rlocrynaxa xojr.r cy oaroaapajyhr y aaruM oKonHocTLIMa, zurx He

y uIlJLy rlspaxaBatia MmrJr,e6a o aeJrorBopHocrr-r uHTepHrrx KoHTpona [paBHor nHua. Peon:lrja raxofe
yx.ruyuyje oueHy aaexBarHocrr{ npaMe}beHr{x paqyHoBoacrBeH x noJrrTrrxa r{ pa3yuHocr (onpasaaHocr)
pattyHoBoacTBeHxx flpoueHa u3BpueHr.rx oa crpaHe pyr(oBoacrBa, xao x oueHy oruure npe:eHraurje

Qaxaucnjcrurx rmeruraja.

Cmarpauo aa cy [px6aBJbeHn peeu:ujcrr aoKil:U aoBoJbHx u oaroBapajyhfi u o6e36ebyjy ocHoBy 3a

[3paxaBa]6e Hauer peurrlrjcxor urlrl.lr,erua.

Muwmene

flo HaueM Mr.lrrJ6erhy, peaoBH[ ro.utrturbx QuuaHcujcxu u:aeurraju npuxa:yjy rcrrHlro u o6jexrtano, no
cauu uarepnja,rno 3HaqajHr.|M nrrraErMa, Qnnancujcxu noroxaj JII "3ABOA 34 yPBAHI43AM
BOJBOAI4HE", HoBH Caa, Ha ,[aH 3 l. aeueM6pa 2018. roa]rHe, Kao r pe3yJrrare r]eroBor rrocrroBa]ba tl roxoBe
r-oroBtlne 3a ro.uNuy xoja ce 3aBpruaBa na raj aar, y cK;rany ca paqyHoBo.{crBeHr.{M fiponxclMa Pery6rrxe
Cp6rje.
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Matianibroj 20096179 PIB] SR 104117601
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It3BEIIITAJ HE3ABIICHOf PEBII3OPA (HacraBaK)

Ocnurasy rr Haa:opuou oa6opy Jn "3.{.BOA 3A yPEAHl,l3AM BOJBOA14HE", HoBn Ca.q

Cxpeman e nacrrce

y HaloMenlr 14 )3 QuHaHcxjcxe u:aeruraje o6eroaareao je, aa je ocnoaau xanflrtrJr BehuHcxor ocHlBaqa
Ay.rououHe noKpajnHe BojaoarHe ucKa3aH y nocJroBHHM KbxraMa y r.r3Hocy oa PCA 90.955 xxJraaa, a Koa
Aremuje 3a nplrBperHe perucrpe ynucan je Karraran y srcrlHr yn'rahenor HoBtraHor o.E PCI 40.021 xtl,Eana,
na aau 30- jyxu 2002. tor.vme.

Harue urru.rerse He ca.upxu pe3epBy rro oBoM ocHoBy.

HoBr CaA 25. anpur 2019. ro4une "KAnHTAJI PEBII3IIJA" AOO, HoBx Caa

Jb[JLaHa Xouxh
Ouauhexu peanrop

2



nonyr6aBa npaBHo nxqe - npeAy3erHxx

Marx,{Hx 6poj:08068313
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a42A

5.267

5 267

0429
5.267

421

422 0446

423

427

424 425
426 v 429

5, AY|OPO',]HA PE3EPBhCAIbA 14

oSaBE3E (0425 + 0432)

P€epBr€Ea 3a ra{Ha,qe, apyr6

,105 Pe3epErcaEa 3a rpouxo8€ cyaqux
0430

Onaa AyropoeHa pe36psucaEa 0431

ayToPoqBA PE3EPBtaCAt6A (0426 +

+ 0428 + 0429 + 0430 + 0.431)

P6epExcaEa 3a rpouxoB6 o6Ha86aba
npupoaHd 6orarcra6a

Odano (parxopolB€ {uHaHcllc(e

3 P$epBr@Ea 3a tpouKo€o

ll IyTOPOqHE OEAAE3E (0..33 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

2 O6aBBe np6Ma MarueHhM u 3aErqrM

3 O6as4e npeMa ocranrM noE€3aH,M

6 Ay.opoeHq 'aear" 
tr 3ai{o6u y

2 KpflopolHu Kp€Am, or 6arrx
noBesaHux npaBHux nuqa

3 Kparxopo!8, xpeA"rn u 3aFos, y

.a KpaftoporH, la€An, ! elMoB, y

5 O6aBe36 
^o 

ocsoBy cranHux cp€AcraBa
, cpeaoasa ooyqaB,be(or nocno6a6a

16

5.251

5 251

5.167

5.167
4425

4426

a42i

5.251

0

5 167

0432

410
1 O6aE6e qe ce Mory (oHBeproBari y

0433

00

043a

0439

412 4435

4 OOaBBe no eMwoBaHuM
413 BpeaNocfu y n€puoay Arry<eM oa roabHy 043ti

5 lyropoer, @eAfr, , 3ajMoB, y 3eMAr 4437

415

,115 7 O6aBe3€ no @o8y Oftas*jqor

I Ona6 ryropolH6 o6aB€€

{98 B, OIJIO)(EHE NOPECKE O6ABE3E

424

l'. KPAT(OPO'IHE OSABE3E {0443 +

0450 + 045i + 0459 i 0450 + 0461 r 0452)

I KPATKOPOqHE OhHAHCI,,IJC(E
OEABE3E 10444 + 0445 + 0446 + oa47 +

04218 + 0449)

1 KpaxopcN, rp€arr, oa MarreHrx,
3aBhqrx npa€Hux rrqa

0442

42

94

00

16.272

0

7.685

1l nPIMJbEHI4 ABAHCI,1, AEnO3 T!1 l,
(^yqrJE 0450

17 6 456 5.053 3 722

n0314ur,rJA

1 P6epErcaEa 3a rpou{o8€ y rapaHrHoM

AOn HanouoHa 6poj

23

KpaiEo craEe 31.12.2017. noqerHo cias6 01.01.2017.
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439

0.163

431

0451

4452

0.153

18 4 602 7.396 2 465

43'

433 llo6ama!, 6ana noE$aHa npasHa

2. Ao6aB^ac,
npaBHa nnqa y urcdpaHcrBy

Ao6asrLalr - ocra.a noBBaNa npaBHa
0455

5 Ao6aBEalu y 3eM^,

436 AoOaeDaeu y uBocrpascrBy 0457

7 Odae o6a8e3e ,3 iocno6aEa 0458

4a
IV OCTA,,IE (PAT(OPOI]HE OSABE3E 0459

435 0456
4.642 7.396 2 465

19 440

906

V I NAC'138A BPEMEHCKA
49a

lr3HAA Btact4HE

- 0071)2 0

VI O6ABE3E 34 OCTA'IE NOPE3E
AONPIlHOCE 14 IPYIE AAXEI,1HE

0460

c462

0465

20 760

48

21

22

40

3.783176

KAnUTAJTA (0412 + 0416 + 0421 ,0420 -

0417 - 041s - 0414 - 0413, 0411 . 042) >
0 0 0

1'19.763

b. YKYnHA nACUBA {0424+ otlzl2 +
01141+ 04Ol - 045!) a 0

E, BAH614'lAHCHA NAC'1BA

132.187 131.961

8.10833.745 4.44113
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, Ilwau 9^)t K

?1 a1. WlqAaHa

o

no3rr.ll.rJA aon Hanouesa 6poj

ti 6

np"*oar" .oa"r"
nocffi o craEe 01.01,20'!7,

, 2 7

43 @M ll OEAAE3E lr3 nOCnOBAtbA (0452 +
clo 0.51 - 0a5" + 0455 - 0456 - 0457 . O45A)

V, O6AAE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAAIY EPEqHOCT
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Ceaxure: NOVI SAD, ZELEZNTeKA 6flt

6rflAHC vCnEXA
3a neproA oA 01.01.Ao 31.'12.20'18. roAuHe

nPi4xoar.r r3 PEaoaHof nocnoBAtbA

139.406 109.930
60 ao 65, A. nocnoBHr,l nPrxoah

{1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

r003

r 004

60
I NP' OAX OA NPOIAJE POSE

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1 npixoA, oA npoAaP po6e Mn,cHeM u 3a6@rM npa6Bw nrqrMa

2 nprxoa, oa npoAaF po6€ MarueHrM u 3asecHrM npaEBr( nrqnMa
Ha ,Hofipam( rpesry

540

1 npuxoA, oA npoaaje npor3BoAa, ycryra MarqqrhM u 3a6ucBuM
npaBHrM nfqfMa Na aoMaheM rpx,ury
2 np,roA, oA npoAaje npo€soAa ! ysyra MatuH,M r 3aB,cqu
npaBHuM nuquMa 3a uNocrpasoM rp*ufy
3 nprxorB oA npoAaje npou3BoAs , yoyra ocra,r noB6as.M
npaBHrM nrqrka Ha AoMalEM rpkurry
4 nprxoau oa npoAal€ npor3Boaa , ycnyrs ocrarrM noe63aHrM
nPaBHrM n'qhMa Ha ,H6paHoM rPeurry

5 npuroAu oA npoAaje npoq3BoAa, ydyra HaAoMah6Mrpeury

np"xoas oa f,po6F roroE,x npor36oaa , ymyra Ha ,H6rpahoM

118 850

134.266

6.922

3.293

82.844

23.717

5.154

222

12.114

5.140

109.930

109.930

5.707

3 209

82.841

5 884

4.297

100

7.494

398

nr nP,4xo!r4 oa npEMt4JA. Cy6BEHtll,lJA AOTAUI4JA
0oHAqhJA 14 cn

rv aPyTh nocltoBH,4 nPhXoAt4

PACXOAT,I 143 PEAOBHOT nOCnOBAtbA

6. noc,loBHI PACXOAh
50 Ao 55, 62,

63
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023. 1024 + 1025.1026 + 1027 +
1028 + 1029)> 0

50 I HASABHA BPEAHOCT NPOIIATE PO6E

62 x nP[xoal4 oa AKn1Bl,4pAt6A yqrHAXA 
1,1 

pO6E

III NOBENAbE BPEAHOCTI,I 3A.,II4XA HEIOBPL]IEHXX .4
TOTOSTiX npOr3BOIA i4 HEIOBpLI]EHrlx ycnyrA630

631

V TPOL],]KOBI,,1 MATEPI4JAIA

1015

1016

1417

I018

1019

1A2A

1421

1422

tc25

1030
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31

32

lv cMAi6Elt E BPEAHOCTI,I3r'Jtr1XA HEAOBPI]JEH X h
TOTOBhX npOh3EOIA h HEAOEp(UEH14X yCnyrA

423

513 TOPI,,IBA 14 EHEPThJE

52
3APr'dA HAKHAAA 3APAAA h OCTAJII,4IIUqHM

vr r TPoLrKoBt npo!13BOlNhX yoltyra

x TPOUr(OBX AMOPTI43AUhJE

TPOUIKOEt4 AyropOqHrlx pE3EpBhcAISA

X] HEMATEP14JA.IIH14 TPOTIIKOBI,.1

B. nocnoBHu noSrTAK (1001 - lO18) > O

VI TPOTIJ(OBI,I

VII TPOITIKOB14

PACXOAl4

27

28
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1424

026

421

028

42955

r. nocnoBHt4 ty6t4TAX (1018 - lOOl)2 O 1031

33

0 0
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Pilyd
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Ol,iHAHCIiJCI(I nPhXOAl,l (1013 + 1038 ' 1039)

663 u 664

56 '6_ @l.tHAHCl,tJCKh PACXOAI (1041 + 1M6 . 1047)

560

56i

565

566 r 569 4 O(an, Q"HaHdFM pacxoA,

562 II PACXOTI' KAMATA (NPEMA TPERhM flI,lUhMA)

rc32

1039

I040

1441

1442

1043

1045

1046

34 202 259

r orlHAHCl4JCK'1 nPhXOtX OA nOBE3AH[Xnl/lUA h OCTNlra
OhHAHC|JC(, nPr4XOAl4 (103,4 + 1035 + 1036 . 1037)

III NO3hT'BHE KYPCHE PA3III,,IK€ U NO3OTYIBHh EOEKTI.1

BNTWHE KnAv3vIlE (nPEMA TPETIhM nMql.MA)

00

I ouBaHcu).k, npuxoA, oA MarrlBq | 3aB6cr"x npa€H"x n,qa 1034

2 ouBarc,F{, np,xoA, oa od ,x noBe3aH,x npaBHrtnuqa ,035661

665
3 npuxoA, oA yceuha y Ao6/rry rpxApJrGH,x f,paBHux nuqa u

1036
3aleaNrc(ux noayxBara

669 4 On r.beHaBotc(f npuxoA! 1037

662 nPrxoaL oa KtJllArA (oarPEnt4xnrqa) 1038
202 247

12

14

56, ocuM 562
563,564

I Ot4HAHCIJCKI,4 PACXOA!4l43 OAHOCA CA nOBE3AHl4'/t
nPABHLIM IlrUL[,lA 11 OCTAJ]X OI{HAHChJCKr, PACXOAT1 (1042
+ 10!3 + 1044 + 1045)

1 OhHaHdta{, pacxoA! ,3 oA

0

2 O,HaHdF{, pacxoA, 13 oA8oc€ ca 6arN nc€aBr( npaBH{M

3 PacxorM oa yleuna y ry6rrry npuApyxeB,x npaBBrx n,qa t
3ateaHue0r no4yxBara

2

563,564
III HETAT'IBHE I(YPCH€ PA3JII4(E i,,I HETATIIEHI4 EOEfiI4
BAJIyIHE KnAy3ynE (nPEMA TPEII14M Ilr'lLlrlMA)

158

0

271

12

583 n 535

J. OCTArI nP'iXOlL

583 r 585
K, OCTAJII,l PACXOAX

E. AOETTAK X3 OXHAHCI4PAI6A (1032 - 1oao)

x. ry5r4TAK 
'13 

OI,IHAHCrlPAI6A {1040 - 1032}

683 r 685

n. noPE3 HA AO6XIA(

121 I NOPECKX PACXOA NEPXOAA

rl oanoxEHll noPEcKt4 pacxoa,1 nEp!4oaa

rlr oalloxEHh nopEcl(, np[xollh nEphoILA

P,14CNI|ANEHANhIHA NP14MA16A NOCTOAABUA

3. nPXXOAX OA yCmAnrBAtbA BPEAHOCTh OCTAJIE
14MOB,IHE XOJA CE I4CXA3YJE NO OEP BPE.qHOCTh KPO3

,i, PACXOAh OA YCKNAbUBAI6A BPEAHOCTX OCTA'IE
XMOBI,IHE KOJA CE I,ICXA3YJE NO OEP BPEAHOCTI.' KPO3
5l/lnaHc ycnExa

1448

1049

1050

1051

1054

1C55

1C56

245

0

2.818

37 734

5.495

0

462

3.733

0

1057

i

I

t6. ao6tlTAx npE onopE3r4BAt6a {1054 , tO55 + 1056,1057) 1058

O. TyS,TAK nPE OnOPE3UAA|6A (1055 - 1054 + tO57 - 1056) 1059

5.495

0

3.733

0

1060

1061

1062

1063

870 454

128

c. HETO AOEhrAK
(1058,1059 . 1050 - 1051 + 1062, 1063) 3.151

, HETO TY6YTAI(
4.693

0

1052

1053

66

660

56. ocrM 662
663 s €64

683 N 645

1065

f23

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

106-4

0

no3ruhJA

2I

AOn H.no$i.6poj

5 53

L

o

,t. ao6ITAr( l,l3 pEIoaHoT nocnoEal6a npE onopE3hBAtSa
(1030 - 1031 + t(w .1049 + 1050 - 1051 + 1052 -'t053)

rb. ryExrA( l,r3 iE{oBHoinocnoaerla npe onopegheattn
(1031 - l03O + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053. 1052)

M. HETOAOSI,TTAl( nOCnOBAHIA XOJE CE OSyCTABrb,
69,59 EOEKT'I NPOMEhE PAqYHOBOACIBEHE NONXTI.I(E 14

l.cnPABKA fpEl!A(A t43 pAHt4Jl,!X nEp14OIA

x. nero rysrrex nocnodaroa xoJiie osycraersA
59€9 PACXOAIi nPO EHE PA'iyHOBOACTEEHE nO,IITti(E X

UCNPAAKA IPELIIAXA h3 PAHhJTX NEPI4OIIA
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t
68



r067

1063

1059

I HETOTOSI.ITAK KOJ'I NPINA.qA MAI6I4HCKI4M YIIATAg'MA 1C66

II HETO!O6I,,1TAK KOJU NPTNATA BE6MHCKOI\iI BILAC|.ll4ry

III HETO ryEfiIAK KOJT NPTNAIA MAIShHCI(I4M YIIATAq'IiA

tv HETO TyEtiTAK KOJU np!inAAA BE1IHCKOM BIACHUtry

1 OcHoBHa 3apaAa no axq,r 1070
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Npvott Stottv

AAHA Ty-uq. Lat1.
l:

-:::" '
:!; :!t'

pltvll
1

1,,."
no3 LlxJA

32 6

M.n



nonyrbaBa npaBho n!tqe ' npeay3erEBx

lllnOpa aerarHocrx:7111 nr6: 100482355
MaI]iqHu 6poi:08068313

Ha3xB:JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE

cearurre: NOvl sAD, ZELEZNICKA 6/lll

]43BE1IITAJ O OCTAJIOM PE3YflTAry
3a nepxoa oA 01.01. ao 3'1.12.2018. roAsHe

A, hEIO PE3YNTAT I43 NOCIIOBAIbA

r HEro ao6rlIA( (AOn 1064)

l HETO ryErlTA( (AOn 1065)

5. OCTA-nrl CBEOEyXBAIHI4 AOEHTAX 6nrl rySrlTAK

,) crasie xoje 6ehe 5{D Peuacroxxoga|6 y 6ma{cv vcn.tav
6yayh!M nep{oarHa

2001

2042

2C05

2007

2r106

2014

4.693

a) .oseha6e peBanoprcaqf oH,x pe3epBu

6) cMa6e6e peBaroprcaqqoBf x pe3€PBx

2 anyapda ao6t\a a^u ry6rq, no ocHosy nnaioga ao+fHucaHd

3 A06rl+ u,, ry6hq, no oc+tosy yEE6a y .nactiue(s ,HcrpyMeFe

3.32

1 npoMeBe peBoopfiaq,ie reMarep4snRo ,M@4e Ho(PdBfta

4 Ao6"q" "n" 
rr6uq, io @HoBy yaera yonanoM cB€o6yxsarHoM

Ao6rKy un{ r}6urry nprAp)Dr(eHrx ApyoraBB

333

6).y6!qf

33.1

6) Cr.B{e xoje raMaaxo rory 6rfl pou.cro{{oBaH. y SuraHcy
ycnexa y 6yayh(u nepuoartra

1 Ao6qqf mx ry6,qu ao ocBoBy npepalyHa OxHaHcu).(sx q3Beurala

,ao6paaor n@oBaba

6)

2 Ao6xqr M, ry6rqi oa ,HdpyreHda €urd6 Hero yEraba y

rH6paHo nMoBa'$6

335

6) ry6rq,

3 Ao6rtru unu ry6uqi no ocHoBy ,HdpyMeBara Eurrr6 pq3q(a
(xeuuira) HoBea3or roka

336 241

6) ry6lqtr

4 Ao6,q, M, ry6uqr io ocHo€y xapuF oA Br€lHociu
paqo^oMBA 3a ipoaajy

2416

3.151

2003

2AA4

2005

330

331

2009

2A10

2412

2018

2011

no3rul,lJA
p!q!-- i ..-

I

i aon npdnoasa roan{a
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2019

2420

I OCTIJIII EPvTO CBEOEyXBATHI4 AOEI4TA( (2003 + 2005 + 2007
+ 2049 + 201 1 + 201 3 + 201 5 + 20r 7) - (2004 + 2006 + 2008 + 201 0 +

2012 + 2014.2016 + 2O1Al > O

ll OCTNIh SPyIO CBEOEyXBATH, ryEhTA( (2004 + 20OG + 20OA
+ 2A1O + 2012 + 2014 + 2016 +2018)-(2003 +2005+2007 r2009+
2011 + 2013 + 2015 + 2017 \ > O

2421

3.151

0 0

00

0 0

0 0

4.693

2422

2423

2024

B. Y(YNAH BETO CBEO6YXEATHI,I PE3yflTAT NEP14OIA

I nprnu€r B€hrHcKuM BnacHuquMa Kan,rana

2 np,nucaN BnacH6qrMa xoju NeMaty rcnpony

aa2a

2026

2027

2028

\
Y Nov,s* S+r,

aaHa x\.0,1.7a,1
(i

0

0

taqyi_
1

no3!rul,lJA

2

AOn HanoM€Ha 6ooi
Toryn. roA,sa

3 5 6

t noPE3 HA OCTAIIh C BEO6yXBATHh AO6tlTAt( hrh ry6!4TAr(
NEP14OAA

lV HLIO OCTAJII4 CBEOEyXAATH!4 AO6/TAK (2019 2O2O-2021)
:o
V HEIO OCTAnU CAFOEyXBATHI4 Tv6l4lAk (2020 2019 + 2021)

lo

r uxyhE xero ceeos rxer_r'r rosr,rrnx,u oor - zooz, roz .

2A2'!t 2 A

ll ykynAH HETO CBEOEyXBATHI4 Ty6nTAK (2002 2OO1 + 2023
2422) > A

r. vkvnaH HETo cBEo6yxBATHH AOSI4TAK XIIX tySl,rTAI(
(2027 .2O2Al = AOn 2024> O u, AOn 2025 > O

0

0

M,N,
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3008

22.31't

2

4403009

3010

30tl

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3022

1.849

0

3021

190

0

21.216

71

]43BEIIITAJ O TOKOBI4MA TOTOBI4HE
3a nepxoa oA 01.01. Ao 3t'12'2018' roAxHe

a. ToKoah roToBl,4HE 143 nOCrlOBHr'1X AKlhBHocTt4

I nper{B, rorosuBe n3 nMoBHu, anuBH6, (1 Ao3)

1 npoAaF , npr{DeHn aB.Hc,

2 nprM^6ue rcMare rc nocn

3 Ocran, np,nrBt E PeIoB

ll Oan,., roroBrHe 13 n@oBH& advsHod! (1 ao 5)

M6.a16 Ao6a6ftaquMa o Aafu asaHcv

2 3apa46 Baqa,q€ 3apaaa u oclan" n,cHh pacxoA,

5. OanE, no ocrosy onasx ia6Hur npnxoaa

lll Hero.pnnrE roroB"H6,3 n@noBB"x anrcHocru (l-ll)

lV. H6ro o,enrs roroBuEe h nocnoEHux anuBBocr, (lll)

6, TO|(OBU TOTOBIHE t43 AKT|4BHOCTI,j vlHBECTl.lPAlgA

I npor6u.oros{Be rc anr8HocrM nHBecrrpaBa (1 ao 5)

1. npoAala aq4a u yAena (Hero.p,n,Bu)

1 (yno8ria aqlla s yAena (H6ro oAnuB!)

2 kyno6"Na xeMarepui,rHe uMoBri€ BeKperHiHa nocrpoFBa. onpeMe u 6uonouMt cpeAdaBa

3 Ocran, OuraHcrlco nnacMarM {Hero oanrBu)

lll Hero npyn,E roros,ie,3 anuBNocr6 uHEequpasa (l-ll)

lV Hero oAnbs roros,He 
"3 

afuo|oqy hHBe6upa6a (ll-l)

a, To(oBt4 roToBhHE 1,,!3 AKTr,rBHOCt14 (DUHAHChPAIbA

I npunusu rcroBxHe 6 anuBBod, O,HaHc,paBa (l Ao 5)

I Yeehabo ocroBHor Kanrrana

2 lyropocHu {p€a6u (Hero nprn6s)

3 kparropoqM xpeAm, (Hero ipsfuBu)

4 Ocran6 ayropocHe oSaBe3e

3001

3002

3003

3004

151.498

148.459

202

2.837

138.764

134.691

246

3005

3006

3007

151.427

47 .292

82.729

125.937

20.337

82.841

12.827

0

20.000

20 000

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

0 11 .814

0

1.920

1.849

0

8.186

8.186

5 Ooan6 &ar(opocHe o6aBe3€ 3030

1920

aon :

i
32

1

2 npoaaF Heu€reprj reurcure rekpe na rccrpoloEa onp6i,* 6lMouMx cTAqaBa

3 Oda, OrHaiqJce MacMaHu (Hero np,n,B,)

4 np,M^€He xaMaro,3 atr,sHodu hH€€dHpaba

5. nprM^€Be axBiaeHre

ll Oanrsu rcrossHe rc aFr€socri,HE6c pasa (1 Ao 3) 't.849



1.5603031

3032

1.575

3033

3034

3035

3036

1.5603037 1.575

3603038
0

3039 1.575 0

160.6843040

3442
0

151.498

154.851 135.683

25.001

30.43
0

30!5

30r6

U Oan,Bq roroBBo B a(usHoq, +rHaHopaEa (1 ao6)
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r. ocHoBHH noAAqh o nPEAv3Ehv

laBHo npe,qysehe 3a npocropHo ,1 yp6aHxcuqKo nnaH[pabe "3aBoA 3a yp6aHn3aM

BojBoahHe" HoBu Caa (y aaaeM reKcry Jn "3aBoA 3a yp6aHx3aM BojBoA He" HoBx

Caa, anv flpeay:ehe) ce 6a8,4 ycnyraMa [3 npocropHor fi yp6aHt,lcrh,lKor nnaHxpaFba/
y oKBxpy perxcrpoBaHe nperexHe AenarHocrl4: apx[TeKToHcKa AenarHocr - u.trQpa

AenarHocrH je 7111. npeAy3ehe je ocHoBaHo paAx rpajHor o6aerbalba crpyqHl.rx
nocnoBa npocropHor x yp6aHxcrxi.iKor nnaHxpaba oA crpareuJKor 3Ha,raja 3a

Peny6nrxy, a Koj14 ce oAHoce Ha repxropxjy AfroHoMHe noKpaj14He BojBo.qxHe

crpyqHe nocnoBe oa 3Haqaja 3a AyroHoMHy noKpajlHy BojBo.qxHe, 3a Koje je 3aBoa
HOCXnaq ,lcKrby,]HBOr npaBa Ha o6aB.rba$e AenarHocrl4, Kao r crpyqHe nocroBe, Kao 14

crpyqHe nocnoBe 3a opraHe jeAxHHqe roKanHe caMoynpaBe, Kao 14 Apyre opraHe h

opraH!.,3aLlxje Koje My cBojxM oAnyKaMa, yroBopoM unx cnopa3yrlo14 Te nocnoBe
noBepe, oaHocHo ycTyne,

ln "3aBoA 3a yp6aH!43aM BojBoArHe" HoBr CaA (raarrrxr 6poj 08068313, nopecKrl
u4exIr$nxaqnox 6poj 100482355) je opraHu3oBaHo Kao jaBHo npeAy3ehe ,l yn caHo
je y Perrlcrap np BpeAHux cy6jeKara KoA AreHuxje 3a npxBpeAHe perrcrpe no
peure$y 6poj 54 55133/2013 oA 21.05.2013. ln "3aBoa 3a yp6aHh3aM BojBoAuHe"
HoBla CaA je ocHoBaHo OMyKoM CKynLUrhHe AfroHoMHe noKpaj[He BojBoAxHe oA 14.

Oe6pyapa 2013. roAlHe o ocHxBa|by JaBHor npeAy3eha 3a npocropHo 14 yp6aHxcn4,rKo
nPojeKroBaFbe.

CeAxure npeAy3eha je y HoBoM CaAy y ynrq[ Xene3H qKa 6poj 6/III.

OpraHx npeay3eha cy Haa3opHx oA6op x aupeKrop.

Jn "3aBoA 3a yp6aHh3aM BojBoAfiHe" HoB Caa, ie npeMa KpxrepxjyMhMa 3a
pa3BpcraBa|be u3 3aKoHa o paqyHoBoAcrBy, Ha ocHoBy peAoaHor roAruJber
Qrxaxcrjcxor x3Beurraja 3a 2Ot7. roAxHy, pa3BpcraHo y Mana npaBHa nlqa.

npoceqaH 6poj :anocnexrx y roxy 2018. ro4nxe 6no je 48 (y 20L7. toAAHA 49).

2. OCHOBE 3A CACTAB'bATbE T NPNKA3]4BA}bE
Ol,t HAHC14 JCKI4X 143 BE ttlTAJA

2.1. OcHoBe 3a cacraBrbatbe Qrnaxcrjcxr,rx x3Beutraja

flphaoxeHfi OkHaHcl4jcKh x3BeLUTaj,1 cacraB,beHu cy y cKnaAy ca 3aKoHoM o
paqyHoBoAcrBy ("Cnyx6eHla ffacHxK PC", 6p. 62/2073 - y AarbeM reKcry: 3aKoH) x
MebyHapoAHuia craHAapAoM Q(rancrjcxor h3BeujTaBa$a 3a Marla h cpeAlba npaBHa
nxua ("Cn. rnacH K PC", 6p. lt7 /2013 - y AarLeM reKcry: lvlcot4 3a MCn).

CaapxxHa la OopMa o6pa3aLla OIHaHclajcKlax r43Beuraja x caApxuHa no3xr]xja y
o6pacqnua je nponucaHa npaBlnHxKoM o caApx!1Hx x OopM[ o6pa3aqa O!4HaHchjcKxx
[3Beuraja 3a np{BpeAHa llpe4yseha, 3aApyre npeAy3erHfiKe ("Ca. rnacxur pC,,, 6p.
95/2074 u t44l2ot4).
KoHTH14 oKBHp 14 caApxIHa paqyHa y KoHTHot4 oKBt4py nponxcaHa je l]paBrnHxKoM o
KoHTHoM oKBt4py h caApx<vtHV pa'tyHa y KoHTHoM oKBr4py 3a nptaBpeAHa npeAy3eha,
3aApyre h npeAy3erHhKe ("Cn. r,nacnnx pC,', 6p. 95/2014 - y AaJbeM reKCry:
npaB nH K o KoHTHoM oKBxpy).

OBaj cer OuHaHcrajcKHX k3Bjelxraja np],rnpeMrbeH y cKnaAy ca MebyHapoAHIM
craHAapAoM OuHaHcl4jcKor r43BeuJTaBaFba 3a Mana u cpeAba npaBHa nxUa. OcHoBHe
pa'.ryHoBoAcrBeHe no.rn4TrKe nphMerceHe 3a cacraBrbatse oBtax OrHaHcr4jcKxx
!43BeuJTaja HaBeAeHe cy y HanoMeHx 3. OBe nonxrhKe cy AocneAHo nplMelbeHe Ha cBe
npxKa3aHe roAhHe, ocl4M aKo Hxje Apyra,rhje HasHaqeHo.

npHnoxeHx OfiHaHchjcKr x3Beurajla npeAcraB.rbajy peAoBHe (nojeAxHa,]He)
OlaHaHc!4jcKe h3Beulraje npeAy3eha 3a 2018. roArHy. npe.qy3ehe HeMa 3aBrlcHa
npeAy3eha la He cacraBrba KoHconl4AoaaHe Ot4HaHcujcKe u3BeuJTaje.

1

Jn "3aBoA 3a yp6aHH3aM BojBoAuHe" HoBh CaA

HanoMeHe y3 QuHaHchjcKe u3aewraje 3a roAuHy 3aBpueHy 31. aeueM5pa 2018. roahHe



Jn "3aBoA sa yp6aHh3av BojBoAuHe" HoBu CaA

HanoMeHe y3 OhHaHcujcKe h3Bewraje 3a roAuHy 3aBpueHy 31. Aeuev6pa 2018. roAhHe

O[HaHcxjcKh r43Beuraj cy nplKa3aHH y PCA, Kojx je y xcro BpeMe I QyHKI-ll4oHanHa
BanyTa npeAy3eha. [y'3Hocr4 cy xcKa3aH,1 y PCA, 3aoKpyxeHH Ha Haj6nxxy xr'trbaAy
ocxM aKo Hrje apyraql4je Ha3HaqeHo.

PeaoBaH roaHLurbx OlHaHc jcKl4 x3BeuJraj 3a 2018. roA[Hy oao6peH je oA crpaHe
HaA3opHor oa6opa npeay3eha Ha ocHoBy OanyKe 6poj 241/6 oa 29.01.2019. rogrxe,
a Kao aaryM oao6paBaba oapeDeH je 31.03.2019. roaxHe.

Kopxuhetbe npoqer6xBalba

Cafiaa.rba$e O HaHc[jcKlx h3Beurraja y cKnaAy ca MCOrl 3a MCn 3axreaa np[MeHy
r3BecH X KrbyqHr4x paqyHoBoacrBeHrx npoueHa. oro, raxole, 3axreBa aa
pyKoBoacrBo Kopr4cn4 c80je npocyb Balbe y npl4MeH14 paqyHoBoacrBeH l4x norlhrrKa
npeay3eha. o6nacrr Koje 3axreBajy npocyb14BaFbe Beher creneHa l4nu Behe
cfloxeHocrl,,r, oAHocHo o6nacrx y Koj Ma npernofia8Ke x npoueHe Majy MarepxjanH[
3HaLlaj 3a QnxaNcrjcre !43BeUJTaje o6enoAarbeHx cy y HanoMeH[ 4.

2.4.

2.2.

2.3, HacraBaKnocroBarba

OfiHaHcljcK[ x3Beuraj[ 3a 2018. roArlHy cacraBfteHx cy y cKnaAy ca Ha']enoM
HafiaBKa nocroBaba, Koj npernocraBjba Aa he npeAy3ehe HacraB,lru ca
noc.rloaalbeM y .qorneAHoj 6yAyhHocrh.

YnopeAH, noAaqx
ynopeAHe noAarKe qrHe OtaHaHctljcKr x3BeuJraj, npeAy3eha 3a 2077. roAhHy, Kojla cy
6xnh npeAMer peBh3xje.

npeAy3ehe je cacraBxno npBx ofiHaHcrijcKra fi3BeuJraj y cKna.qy ca MCO14 3a MCn Ha

AaH Koj}l ce 3aBpujaBa 31. AelleMopa 2074. roAAHe, a AaryM npenacKa Ha npuMeHy
MCO[4 3a MCn je 1. jaHyap 2013. roArHe, Kao AaryM oA Kojer noq,4$y Aa ce
npnKa3yjy ynopeAHh noAaLlr,l y S HaHOljcKoM naaeu.lrajy cacraB/beHoN4 y cKnaAy ca
MCO[4 3a MCn.

2.5. npepaqyHaBarre crpaHrx Banyra

CBa cpeAcrBa x o6aBe3e y crpaHxM cpeAcrBrMa nnahalba ce Ha AaH r3BeuJTaBalba
npepaqyHaBajy y rbrixoBy A,lHapcKy npol4BBpeAHocr np14MeHoM 3BaHuqHoT AeB[3Hor
Kypca HapoAHe 6aHKe Cp6xje Baxeher Ha raj AaH. TpaHcaKLl je y crpaHoj sanyrh ce
npepaqyHaBajy y Qyxxqroxanxy Banyry np MeHopr AeBla3Hl4x KypceBa Baxehl4x Ha

AaH TpaHcaKu[je n BpeAHoBaba no KoMe ce craBKe noHoBo oAMepaBajy.

flo3t4Tl4BHe t,t HerarhBHe KypcHe pa3nrlKe Hacrare H3 !13M peFba raKB X TpaHcaKqxja x
x3 npepaqyHa MoHerapHlx cpeACTaBa H o6aBe3a [3paxeHxx y crpaHxM aanfraMa Ha
Kpajy roAxHe, nplasHajy ce y 6xnaHcy ycnexa, Kao Aeo O HaHchjcKxx nprxoAa,
oAHocHo OuHaHcl4jcKux pacxoAa.

KypceB,a nplaMeFbeHu Ha AaH 6[naHcupaba cy cneAehH:

EYP

vcA
1

1

31. AeqeM6ap 2018.
118,1946
103,3893

5

31. AeqeMoap 2017.
tt4,4727
99,1155
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3. nPErnEA3HAqAJHl4X PAqvHOBOACTBEHhX nOnHTllKA

3.1. Heuarepnjanxa ynaralba

HeMarepujanHa ynaraba cy [Hxr]ujanHo nph3Hara no Ha6aBHoj BpeaHocr[. HaKHaAHo
BpeAHoBaFbe HeMarephjanHrax ynararba la3BpLleHo je no Ha6aBHoj BpeAHocrn
yMabeHoj 3a HcnpaBKy BpeAHocrr'r 14 eBeHryanHe KyMynxpaHe ry6xrKe no ocHoBy
o6e3BpeDelba. AMoprla3aqxja HeMarepxjanH]4x ynararba ce o6pavyxasa nplaMeHoM
nponopqr4oHanHe Meroae KaKo 6!4 ce bt,txoBa Ha6aaHa BpeaHocr pacnopeafina roKoM
rb{xoBor npouerbeHor BeKa rpajaBa Kojfi l43Hocx ner ro.qxHa (crona aMopr 3all je
20,00o/o).

HexperHxHe, nocrpojeba n onper..ra

npxBpeaHo npeAy3ehe xcKa3yJe craBKy Ha n03vq!1jI HeKperHHHe, nocrpojeFba ,
onpeMa yKonxKo oHa rcnyr6aBa ABa KphrepxJyMa: o,reKyje ce ,qa he ce KopHCTt4Tx

Ayxe oA jeAHe roAlHe r Aa je noje.qHHa.rHa Ha6aBHa BpeaHocr y MoMeHry Ha6aBKe
Beha oa 5.000,00 arHapa.

CraBKe HeKperH14Ha, nofipojeba onpeMe, oAMepaBajy ce npl4nxKoM noqerHor
nph3HaBa$a no caojoj Ha6aBHoj BpeAHocrrl oAHocHo, qeHr Kouraba.

Ha6aBHa BpeAHocr yKrbyrryje r3AarKe Koju ce AxpeKrHo npunrcyjy xa6aeqr
cpeAcraBa, uro yK.rbyqyje QaKrypHy BpeAHocr (yK/byqyjyh[ qaplHcKe Aax6xHe ra

nAB), cBe rporxKoBe Kojx ce AxpeKrHo npxnrcyjy AoBoberby cpeAcrBa Ha noKaur4jy ,l
y cralbe Koje je HeonxoaHo ga 6r cpe4creo Morno OyHKLt!4oH!4caru Ha HaqxH Ha Koj!4
pyKoBoA6rBo oqeKyje.

OcHoBhqy 3a aMopr[3ar.lt-rjy HeKperH Ha, nocrpoJerba u onpeMe qxHx Ha6aBHa
BpeAHocr yr4arbeHa 3a ocraraK BpeAHocrr4. AKo je ocraraK BpeAHocl4 cpeACTBa
6esxavajax nnfi aKo cy KopxcHrl r,r Ol43l,1qKx BeK TpajaFba cpeAcraBa 6nxcKr,1, na cy
oqeKuBalba Aa ce Ha Kpajy KopHcHor BeKa cpeAcrao eBeHryanHo npoAaje caMo Kao
ornaA, He yrapfyje ce npeocrana BpeAHocr.

O6pa,ryH aMopr 3auuje noq,4$e HapeAHor Meceqa o,q Meceua KaAa je cpeAcrBo
pacnonoxhBo 3a Kophurhelbe, AoK ce ca o6pa,ryHoM aMopr[3aLll]e npecraJe KaAa je
caAauba Bpe,qHocr jeaHaKa Hynx, Kaaa ce cpeAcrBo pacxoAyje Ann oryDf,

AMopr[3aq ja HeKperHt4Ha, nocrpoje$a u onpeMe Bpurfi ce 3a cBaKo noce6Ho
cpeacTBo np[MeHoM r4eToAe nponopqxoHarHor oTn]lct4Baba, c uxrbeM aa ce cpeacTBa
y noTnyHocTx oTn,4uy y ToKy rbrlxoBor Kopl4cHor BeKa Tpababa, npxMeHoM cneaehxx
aMopr[3aqhoH14x crona, yrBpDeHux noce6HoM oAnyKoM:

Crona
aMoprx3aq,lje (o/o)

1. HEKPET}I14HE (TPABEBXHCKI.I OEJEKT[4)
llocnoBHa (ynpaaxa) srpaaa 1,50

2. NOCTPOJE}sA X ONPEMA
Pa,ryHapcKa onpeMa
flyrHrqKa Bo3hna
KaHLlenapujcKa onpeMa, reneKoMyH KauroHa onpeMa

20,00
15,5 0

10,00- 18,00

Kopr4cHra BeK ynorpe6e cpeAcrBa ce peBuA pa x no norpe6x Koprryje Ha AaryM cBaKor
6l4naHca cratba.

6
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3.3. yr{arbetbe BpeaHocrx HeOxHaHc],ljcKxx cpeacraBa (ocnx aannxa)

Ha cBaKx ,qaryM 6rnaHca crarra, 3a HeKperHrHe, nocrpoje$a !4 onpeMy x
He14arepxJanHa ynaralba BpuJu ce npoBepa Aa nx nocroje hHA!4Karopt4 Aa je tbxxoBa
BpeAHocr yMa[beHa. yKonuKo nocroj rlHiql4Karop tuoryher o6esepebeba, Bpul ce
npolleHa lbuxoBe HaaoKHaa Be BpeaHocrx Koja ce noror,t nopeax ca Fbl4xoBot4

K$ roBoAcrBeHoM BpeAHoc*i. yKorr4Ko je HaAoKHaA!4Ba BpeAHocr Hrxa,
KFb[roBoacrBeHa BpeaHocr ce cBoAx Ha HaaoKHaauBy BpeAHofi x ryoxraK 360r
yMatbetba BpeAHocI4 ce flpx3Haje y reKyheM 6unaHcy ycnexa.

HaaoKHaar.Ba apeaHocr je Oep BpeaHocr cpeAcrBa yMaFbeHa :a rpou:xoee npoaaje,
ln14 Bpe,qHocrx y ynorpe6r, y 3aB!4cHocrl4 Koja oA oBlax BpeAHocrl4 je Bxua.3a cBpxy
npoqeHe yMalbetba BpeAHocrl4, cpeACTBa ce rpynuuy Ha HajHuxt4M Ht4BoxMa Ha KojuMa
Mory Aa ce yrBpAe oABojeHx npeno3HarrbhBr4 HoBLiaHr roKoB14 (jeArHxLle Koje
reHeph uJy roroerxy).

HeoxHaHcrajcKa cpeacrBa Koa Kojxx je Aouno ao yN4aFbeba BpeaHocrir peBuA[pajy ce
Ha cBaKr x3Be[urajHx AaryM 360r Moryher yKxAa[ba eSerara yMaberba BpeiqHocrt4.

3.4, OcHoBHx OrHaHcxjcxx HHcrpyMeHTx

OcHoBHx $r,rxarcnjcxr,r r.lHcrpyMeHTI npeAy3eha yKJby,{yjy roroBxHy, Aen03,lTe no
Blabetby t4 Aeno3[Te ca Ol4KcH]4M poKoM, norpaxriaaFba ,l o6aBe3e ,13 nocnoBalba fi
npl4MrbeHe Kpeaxre.

norpaxuBaba no ocHoBy npoAaje n ocrana norpaxhBatha u3 nocnoBatha

npoAajy cBojxx ycnyra, npeAy3ehe Bpula Ha ocHoBy yo6xqajeHxx ycnoBa npoAaje x
TaKBa noTpax[Bafba H Cy KaMaroHocHa. y cnyqajy Kaaa ce npoaaja Bpur.1 y3

AyropoLrH14 nepxoA KpeAt.tTxparta, norpaxhBa]ba ce ]acKagyjy no aMopr,43oBaHoj
BpeAHocrx KopnuhebeM Mero.qe eOeKTr4BHe KaMarHe crone. Ha cBaKl4 AaryM 6finaHca
cTaba, KburoBoacTBeHa BpeAHocT noTpaxlBaba ce aHajll43l4pa ca LlrrbeM aa ce
yrBpAx .qa r,l nocroje o6jeKThBHr4 pa3no3fi Aa K$uroBoAcrBeHa BpeAHocr Hehe 6yrr1
HaAoKHaijeHa y qen !1H !,r .

npoqeHa xcnpaBKe Bpe,qHocr,l norpaxlBaba BpuJ[ ce Ha ocHoBy crapocHe aHar!43e h
xcropxjcKor [cKycrBa, fi KaAa Hannara uenor l4nh Aena norpax!4Baba Buue HLlje
BepoBarHa. KrbhroBoAcrBeHa BpeAHocr norpaxHaaba yMabyje ce npeKo ucnpaBKe
BpeAHocrn, a [3Hoc yMaFbe]ba ce npr{3Haje y 6v,na{cy ycnexa y oKBr4py ocranxx
pacxoAa.

O6aB$e npeMa Ao6aBrbaqnMa u ocrane o6aBe3e h3 nocnoBaH,a

O6aBe3e npeMa Ao6aBrbaqhMa Hacrajy Ha ocHoBy yo6uvajexux ycnoBa r He Hoce
KaMary. O6aBe3e npeMa Ao6aB/baq14Ma u ocrane KpaTKopoirHe o6aae3e t43 nocnoBal6a
HaKHaAHo ce BpeAHyjy no HoMxHanHoj (OaKrypHoj) BpeAHocrr4. AyropoqHe o6aBe3e l43
nocroBatba HaKHaAHo ce oAMepaBajy no aMopry3oBaHoj BpeAHogrx Kop14urhelbeM
MeroAe eOeKTlaBHe KaMarHe crone.

O6aBe3e no ocHoBy KpeAhra h 3ajMoBa

O6aBe3e no ocHoBy KpeAxra l, 3ajMoBa ce [cKa3yjy no aMoprx3oBaHoj Bpe.qHocfl,j
Kopxuhe$eM MeroAe eOeKTxBHe KaMaTHe cTone. PacxoA KaMara ce cKa3yje y oKBxpy
$ruaucujcrrx pacxo4a reryher 6unaHca ycnexa.

3,5. BaH6xnaHcHa cpeAcrBa x o6aBe3e

Ban6ynaxcxa cpeacrBa/o6aBe3e yKJbyqyjy n orpaxr ea rsa/o6a Be3e no hHcrpyMeHT Ma
o6e36ebe$a nnahaFba Kao lxro cy MeHfiue 3a Ao6po [3BpLUebe nocna.

3.6. Pe3epBxcalba, noreHqxjarHe o6aBe3e x noreHqxjarHa cpeAcrBa

Pe3epBucaba

Pe3epBlacaba ce npr3Hajy y }{3Hoc]lMa Koju npeAcraB.rbajy Haj6orby npoqeHy x3AaraKa
3axreBaHxx Aa ce x3Ml4pl4 caAauba o6aBe3a Ha AaryM 6 naHca craba. TpoulaK
pe3epBt4calba ce np[3Haje y pacxoAxMa nephoAa.

1
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KaAa je eoeKar BpeMeHCKe apeaHocrl4 HoBua 3Ha'rajaH, ,r3Hoc pe3epBucalba Je
caaaurba EpeaHocT oqeKrBaHlx r43aaTaKa 3axreBaHI4x aa ce o6aBe3a t43MxpH, ao6ujeH
AncKoHTOBabeM noMohy crone npe nope3a KoJa oapaxaBa reKyhe rpxhuHe npoqeHe
BpeMeHcKe BpeaHocn4 HoBLla 14 pl43HKe cneufisHqHe 3a o6aBe3y. KaAa ce KopI4cfl4

aHcKoHTOBarbe, Klb 14 To BoacTBeHa BpeaHocr pe3epB!lcaFba ce noBehaBa y cBaKoM
nep[oay, raKo aa oapaxaBa nporoK BpeMeHa. Ogo nosehatbe ce ucKasyje kao rpouaK
n03ajMrb14Batba.

Pe3epBxcaba ce noHoBo pa3Marpajy Ha cBaKrl aaryM oxnaHca craFba fi Kophryjy paafi
oApaxaBatba Haj6o.rbe reKyhe npoqeHe.

KaAa Bl4[ue H]4je BepoBarHo Aa he oAnxB pecypca Koju npeAcraBrbajy eKoHoMcKe
ropncrr 6urur 3axreBaH, pe3epB!4cahbe ce yK[Aa y Kopxcr 6finaHca ycnexa reKyhe
roAlHe. Pe3epBlcalba ce He npra3Hajy:a 6y4yhe nocnoBHe ry6xrKe.

noreHLlhjanHe o6aBe3e u noreHuujanHa cpeAcrBa

noreHqljanHe o6aae3e ce He np 3Hajy y Ol4HaHchjcKl4M x3BeuJrajrMa. noreHufijanHe
o6aBe3e ce o6enoAaFbyjy y HanoMeHaMa ys OuHaHcljcKe fi3Beuraje, ocrM axo je
BepoBarHoha oAnxBa pecypca Kojr caApxe eKoHoMcKe Kopxcrx aeoMa Mana.

npeAy3ehe He npx3Haje noreHqujanHa cpeAcrBa y OHHaHcnjcKxM x3BeuJrajhMa.
noreHqhjanHa cpeAcrBa ce o6enoAa$yjy y HanoMeHaMa y3 o[HaHcHjcKe H3Beuraje,
yKonxKo je nprnxB eKoHoMcKxx Kopr4crla BepoBaraH.

3,7. npxlralba3anocneHrx

OrnpeMHhHe h jy6unapHe HarpaAe

y cKnaAy ca 3aKoHoM o paAy u KoneKr[BMoM yroBopy, npeAy3ehe je y o6ase:u 4a
xcnnarx HaKHaAy 3anocreHrMa nplanlaKoM oAnacKa y neH3xjy, y BAcv,HVt rpt npoceqHe
MeceqHe 3apaAe hcnnaheHe y npeAy3ehy. AyropoL{He o6aBe3e no ocHoBy
pe3epBlcalba 3a ornper{HxHe h jy6vnap{e HarpaAe, HaKoH ucnyFbeHhx ycnoBa,
npe,qcTaBrbajy caAalx$y BpeAHocr oqeKHBaH x 6yAyh[x cnnara 3anocneHlMa
yrBpDeHy aKTyapcKl4M oAMepaBalbeM ys KopxrlJhe}be npernocraBKx Kao u..rro cy:
At4cKoHrHa crona, npolleHar roA!4uJtue pea,nHe crone noBehaba sapaAa, npoueHar
3anocneHl4x Kojh he AoqeKarla neH3[jy y npeAy3ehy fi Apyro.

3.8. flprxaaxa AoAerbxBarba

ApxaBHa aoaerbHBarba cy noMoh apxaBe y o6nqKy npeHoca cpeacraBa npeay3ehy no
ocHoay ucnylbeba oApeDeH x ycnoBa (ojr4 ce oAHoce Ha *,eroBo nocroBalbe.
ApxaBHa AoaeDkBaFba Be3aHa 3a noKprahe pacxoAa un\ ry'urKa nph3Hajy ce Kao

nplxoA 06paqyHcKor nepxoAa y KoM cy Hac'ranv v noBe3aH pacxoAH, Tj. Ha ocHoBy
npl4Hql4na cyqe.rbaBalba npxxoaa k pacxoAa.

ApxaBHo AoaerLrBaFbe Be3aHo 3a noKprhe pacxoAa Kojx he ce Aecy,rvt y HapeAHoM

nep|4oAy np[3Haje ce Kao oAnoxeHh npxxoA, Tj. oAnaxe ce Ha paqyHy naca4BHux

BpeMeHcKrlx pa3rpaH!4qeba u npla3Haje Kao npxxoA y Hape.qHxM o6pa.]yHcKl4M
nep x oah 14a.

ApxaBHa AaBaFba Be3aHa 3a cpeAcrBa eB AeHTfipajy ce Kao oMoxeHfi nplxoA, no
HoMhHanHoj BpeAHocrr4 x npu3Hajy ce y npxxoAe Ha cxcreMar[..iHoj A

nponopl|4oHan Hoj ocroau roxoll ynorpe6nor BeKa cpeAcrBa Ha 6a3u cyL{e,rbaBa$a ca
pacxoA Ma 3a ar4opr saqljy.

3.9. npn3HaBalbenptrxoAa

npeAy3ehe npta3Haje nphxoA KaAa ce [3Hoc npxxoAa Moxe noy3AaHo x3Mepxrx la xaAaje BepoBarHo Aa he y 6yAyhHocrh npeAy3ehe v$a:,u npv,nu} eKoHot4cK}4x Kopxcfl4.
npfixoA ce npra3Haje y BVcuHvl Qep epegxocrra nprMrbeHor x3Hoca unh norpaxxBaba
no ocHoBy npoAaje ycnyra y roKy HopManHor noc.noBarba npeAy3eha. npxxoA ce
lcKa3yje 6e3 nAB-a, ,i nonycra.
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TaKobe, cneAehta cneuuo,l,]H14 xprrepr.rjyur 3a np[3HaBatbe uopajy aa 6yay
xcnyFbeHh npe Hero uJTo ce nplxoA np[3Ha:

nphxoA oA npoAaje ycnyra

npeAy3ehe npoAaje ycnyre npocropHor h yp6aH!4crxqKor nnaH14paba. OBe ycnyre ce
npyxajy nrreM yroBopa ca OxKcHoM ueHoM, ca yo6l4,rajeHo AeOhHucaHxM yroBopeH[M
ycnoBxMa.

nphxoA oA KaMara

nprrxoA oA KaMara norr4i{e oA KaMara Ha AenoHoBaHa cpeAcrBa KoA 6aHaKa. npl4xoAl4
oA KaMara ce nprl3Hajy y nep oAy y KoMe je npeAy3ehe creKno npaBo Aa ce KaMara
t1pt4Mu,

nope3 Ha Ao6xr
Tpo[uKoB14 nope3a Ha ao6rr nepuoaa o6yxBarajy reryhu r.r oAnoxeH]r nope3. Tlope3 ce
np[3Haje y 6nnaxcy ycnexa, ocl,rM Ao B]4crHe Koja ce oAHoc]4 Ha craBKe Koje cy
A peKrHo npx3Hare y Kanr4Tany. y roM cnyqajy nope3 ce raKobe npx3Haje y Kanxrany.

TeKyhtl nope3

nope3 Ha AoofiraK ce o6paqyHaBa r nnaha y cKra.qy ca oApeA6aMa 3aKoHa o nope3y
Ha 406r,1T npaBHxx nuqa 14 peneBaHTHvM noA3aKoHcKl4M aKTuMa. nope3 Ha Ao6nraK
oopaqyHaBa ce npl4MeHoM cTone oa 15olo Ha nopecKy ocHoBl4r.ly r4cKa3aHy y nopecKoM
6 rna u cy.

fy6utlu A3 rexyher nepro4a Mory ce npeHerl Ha paqyH go6rrr yrspfere y roAlrx]beM
nopecKoM 6hnaHcy x3 6yAyhlix o6paL{yHcxrlx nepxoAa, anx He Ayxe oA ner roAxHa,

OAnoKeHu nope3

OAroxerr nope3 Ha Ao6xr ce yKanKynficaBa y nyHoM !43Hocy, KopuuhetseM Meroae
o6aBe3a,3a npuBpeMeHe pa3nxKe Koje xacrary usuely nopecKe ocHoBr4Lle cpeAcraBa
t4 o6aBega h Fbr,rxoBrlx K]brroBoACTBeH lax r43Hoca y Suxaxcrjcrru x3BeuJTajxMa.

OAnoxeHfi nope3 Ha ao6xr ce oAMepaBa npeMa nopecKxM cronaMa (h 3aKoHy) Koje cy
Ha cHa3H Ao AaryMa 6[naHca craba t4 3a xoje ce oqeKyje Aa he 614T14 np!4MerbeHe y
nephoay y KoMe he ce oanoxeHa nopecKa cpe.qcTBa peanr3o8aTfi xnx oAnoxeHe
nopecKe oOaBe3e A3\upurk.

OAnoxeHe nopecKe o6aBe3e ce np[3Hajy 3a cBe onope3xBe npxBpeMeHe pa3nt4Ke.
OanoxeHa nopecKa cpeAcrBa nph3Hajy ce 3a 0A6hrHe nphBpeMeHe pa3nxKe rl
HexcKopr4uiheHe r43Hoce npeHocl4Bl4x nopecKux KpeAl.la A nopecK!1x ry6xraKa, Ao
Mepe Ao Koje je x3BecHo Aa je HrBo oqeKlrBaHe 6yAyhe onope3[Be Ao6utu AoaorbaH
Aa ce cBe o46urxe npnepeueHe pa3nlKe, npeHerta HexcxopxuheHh nopecKy KpeAurr
u xeucxopr.t u:he H t,t nopecKu ry6uqr uory ucKopucrttTt4,

OAroxera nopecKa cpeACTBa Koja Htacy npx3Hara npoqe$yjy ce Ha cBaKu [3BeurajHx
AaryM x np[3Hajy Ao Mepe y Kojoj je nocrano BepoBarHo Aa he 6y4yha onopesraa
Ao6xr Ao3Bonxrx noBpahaj oAroxeHor nopecKor cpeACTaa.
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4. KrbvqHE PAqyHOBOACTBEHE nPOqEHE h nPOCvEl4BAlbA

Pa,ryHoaoacrBeHe npoqeHe I npocyfjlBaFba ce KoHl4Hy[paHo BpeAHyjy 3acH Bajy ce
Ha ucropxjcKoM !4cKycr8y v Apyrt4Y OaKropxMa, yK/byqyjyh[ oqeK Bal-ba 6yAyhxx
Aorabaja 3a Koje ce Bepyje Aa he y Aarnm oKonHocrlMa 6urlr paayraxa.

npeAy3ehe npaB npolleHe 14 npernocraBKe Koje ce oaHoce Ha 6yAyhHocr.
Pe3ynrupajyhe paqyHoBoAcrBeHe npoLleHe he, no AeOtaHlau,lj , perKo 6urfi jeAHaKe
ocrBapeH,414 pe3ynrarhMa. o npolleHar.la npernoqraBKaMa Koje caapxe p[3xK aa he
npoy3poKoBar!,1 i4arep!4janHo 3HaqajHe KopeKqt4Je KrburoBoAcrBeHrx BpeAHocrx
cpeAcraBa fi o6aBe3a y roKy HapeAHe OHHaHclajcKe roAfiHe 6fihe peqh y AarbeM
TeKCry.

4.1. KopHcHx Bex ynorpe6e xer'rareplrjanxux ynaralba,
HeKperHHHa, noqrpojelba n onpeHe

HeMarepxjanHa ynararba 14 He(perHxHe, nocrpojeFba 14 onpeMa ce aMoprH3yjy roKoM
r-br4xoBor Kop!4cHor BeKa ynorpe6e. KophcHrl BeK ynorpe6e ce 3acHhBa Ha npoqeHu
AyxxHe nep,4oAa y xone he cpeAcrBo reHeprcarh npxxoAe. npolleHy nep oauqHo
Bpu.rla PyKoBoacrBo npeAy3eha 14 apuu oAroBapajyhe [3MeHe, yKonxKo ce 3a rhM jaBu
norpe6a. npoMeHe y npoLleHaMa Mory Aa AoBeAy Ao 3HaqajH!4x npoMeHa y caAaur$oj
BpeAHocrl4 14 r4sHocrMa Kojrl cy eB AeHTApaHV y 6[naHcy ycnexa y oApebeHxM
nepfioaxMa.

4.2 O6e3BpeDeEe HeOxHaHcHjcke rMoBlrHe

Ha AaH h3BeuraBa|ba, pyKoBoACTBo npeAy3eha aHanr3Hpa BpeAHocrx no KolHMa cy
np Ka3aHa HeMarephjanHa ynaralba 14 HeKperHhHe, nocrpoje]ba onpeMa npeAy3eha.
yKonrlKo nocrojr4 r4HAxKaq[ja Aa je HeKo cpeACTBo o6e3BpebeHo, HaAoKHaAr4B x3Hoc re
r4MoBrHe ce npoqersyje KaKo 6x ce yrBpAr4o r43Hoc o6e3BpeDe6a.

Pa3Marpabe o6e3Bpebeba 3axreBa o,q pyKoBoAcrBa cy6jex exo npocybraBabe y
norneAy roKoBa roroBl4He, crona pacra 14 A!4cKoHTH14x crona 3a jeAxHxqe Koje
reHep[LrJy roKoBe roroB He, a Koje cy npeAMer pa3Marpa}ba.

4,3. O6eaapeflelae norpar(xBalba oA Kynaqa r ocrartrx norpa)xnBalba

tlpe4yaehe o6paqyHaBa o6esapetlerue cyMrbr4Br4x norpaxxBarba Ha ocHoBy
npoqelbeHr4x ry6rraxa Koju Hacrajy jep KoprlcHxqu ycnyfa u ocTanu AyxHHuH Hr4cy y
MoryhHocrra Aa x3BpLlle rpaxeHa nnahaEa. y npolleHI o4roaapajyher x3Hoca ry6xrKa
oA o6e3BpeDxBalba sa cyMrbfiBa norpaxlBarba, npeAy3ehe ce ocnaba Ha crapocr
norpaxlBalba, paHrlje lacKycrBo ca ornr.lcoM, 6oHurer Kynaqa H npoMeHe y ycnoBxMa
nnahaba. Oeo :axreea npoUeHe Be3aHe 3a 6yAyhe noHauaBe Kynaqa u rrMe
[3a3BaHe 6yAyhe Hannare y roroB]4H|4,

lrlcnpaBKa BpeaHocrr,l norpaxlBatta no ocHoBy npoAaje Bpux ce Ha ocHoBy
paqyHoBoAcrBeHe no/[4ThKe npeAy3eha ]4 To 3a norpax,4Ba$a crap ja oA 50 AaHa,
oo4r4 3a norpax Balba craplja o,q 50 AaHa 3a Koja nocroj[ AoKyMeHToBaH AoKa3
(cnopa:ym, aHeKc yroBopa x cn.) Aa je Hannara x3BecHa, Kao H 3a norpaxrBalba KoA
Kojhx nocroje xHAhKaropx H eHa nnarr Bocr!4. OAnyKy o ,iHAlapeKTHoM orn cy
noTpaxhBaFba AoHoc[ HaA3opHt4 oA6op npeAy3eha. ArpeKraH oTnhc Ha reper pacxoAa
Bptu ce caMo y cnyqajy KaAa je HeMoryhHocr Hanrare norpaxrBa$a [3BecHa H

AoKyMeHToaaHa, a oAnyKy o AhpeKTHoM ornxcy norpaxhBarba AoHocr4 HaA3opHx oA6op
npeAy3eha.

4.4. Pe3epBrcalba no ocHoBy ornpemHrHa n iy6nlnaplnx HarpaAa

npeAy3ehe Kao 06Be3HxK MCOI,1 3a MCn Bpuh pesepBt4catba 3a noreHLlxjanHe
o6aBe3e npeMa 3anocneH Ma no ocHoBy oMacKa y ne{3v)y unt npecraHKa paAHor
oAHoca no Apyroru ocHoBy. Pe3epB calba 3a 2018. roA(Hy npu3Hajy ce y 6|anaHcy
ycn exa.

l0



)n "3aBoA 3a yp6aHh3a\ BojBo,quHe" HoBh Caa

HanoqeHe W OuHaHchjcKe h3Bearaje ia roAuHy 3aBpueHy 31. aeue\6pa 2018. roAuHe

PyKoBoAcrBo npeAy3eha npoqeByje Aa rpotl.tKoBx frBpDeHnx HaKHaAa 3anocneHlMa

3a jy6unapHe HarpaAe H.,lcy MarepxjanHo 3HaqajHt4, re crora Hxje ]43BpLxeH 06paqyH
pe3epB14catba jy6l4napHxx Harpaaa.

4.5. Pe3epBHcalbe no ocHoBy cyAcxnx cnopoBa

npeAy3ehe Her4a cyAcKr4x cnopoBa ca nocnoBHt4M naprHepl4Ma, oaHocHo ca KynuxMa x

Ao6aBrbaqhMa, Kao Hu ca 3anocneHxMa.

5. HEMATEP]4JANHAY'IATATbA

10.201

7.186

6.397 16.598

7.146

Y x[rbaAaMa PCA

YKynEo
co.lEep,ocra,a Hef,arePnja,Ha

nDasa yraraEa

Ha6aBHa BpeAHocr
Cratbe 31. AeqeM6pa 2016.

HoBe Ha6aBKe

Cral6e 31. AeqeM6pa 2017.
HoBe Ha6aBKe

17.347
345

6.397

Ctarbe 31. AeqeM6pa 2018.

,lcnpaBxa BpeAriocr,r
Craibe 31. AeqeM6pa 2016.
Afiopr']3aqrja 3a 2017 - toAtAAy

Ciaibe 31. AeqeM6pa 2017.
AMopTh3aqrlja 3a 2018, roAhHy

Cialbe 31- Aeqex6pa 2018,

CaAa.ulba BpeAHocr 3L.L2.2OL7,

CaAar!rba BpeAHocr 31. 12,2018,

17.732 6,397 24,129

7.531

569

3.523

691

11.054

1.260

4.100
t.294

4.2L4
691

12.314
1.985

9-394 4.905 14.299

9,287 2.183 11.470

8,338 t-492 9.830

6. HEKPETHt4HE, nOCTPOJEIbA h OnPEMA

Y xhrbaAaMa PCA

fpaDeBxHcxr| nocrporerba
o6jeKr, rl onpeMa

Ha6aBHa BpeAHoct

Cratbe 31, AeqeM6pa 2016.

HoBe Ha6aBKe

Cratbe 31. AeqeM6pa 2017.

HoBe Ha6aBKe

Cratbe 31. AeqeM6pa 20r.8.

hcnpaBl(a BpeAHocrrl

Cratbe 31. AeqeM6pa 2016.

AMoprx3aqrja 3a 2017. roAyHy

Crarbe 31. AeqeM6pa 2017.

AMoprx3aqrja 3a 2018. roAuHy

Crarbe 31. AeqeM6pa 2018.

CaAaur|5a BpeAHocr 3L.12.2f)17.

CaAaur)6a BpeA8ocr 3 1.12.2018.

76.131 35.820

1.000

111.951

1.000

76.131 36.420

2.271

(840)

112,951

2.21t

(840)

76.L3t 34.251 114.382

34.254

3.037

L4.507

\-142

26.78a

2.O27

(431)

4L.295

3.169

(431)

15.649 2a.384 44.O33

6,..624 10.032 71.6s5

60.482 9.467 70.349

ll

23.744
345

13.365

l- \12

24.493

1.895



ln "3aaoA 3a yp6aHh3aM BojBoAhHe" HoBu CaA

HanoMeHe y3 OhHaHcnjcKe usBearaje 3a roAhHy 3aBpweHy 31. Aeqe\5pa 2018. roAhHe

Ha aaH 31. aeqeM6pa 2018. roalaHe, 11pe4y:ehe HeMa HenoKperHocrrl Hh onpeMy noa
xlnoreKoM hnr 3anoroM ycnocraBrueH!4M pa4u o6e:6eleiua ypeaHor h3Mxperba cBojxx
OrHaHc,ljcKxx o6aBe3a.

3AIl4XE

3anfixe y x3Hocy oA PCA 188 xxJbaAa (2077. toAVHa PCA 222 xrruaAe) y uenoKynHoM
r:nocy o6yxaarajy nnaheHe aBaHce 3a po6y y 3eMrbx.

8. noTPAXHBAtbA nO OCHOBy nPOAAJE

Y x,4rbaAaMa PCA
2018. 20t7.

7

Kynqh y 3eMrbt4
M[Hyc: ucnpaBKa BpeAHocrx Kynaqa y 3eM/bl4
Kynuu y 3eqhu-Hero

Kynux y ,lHocrpaHcTBy
MxHyc: t4cnpaBKa BpeAHocrl4 Kynaqa y [HocrpaHCTBy
Ky n Llh y h Hocl'pa Hcr1y - Hero

nope3 Ha AoAary BpeAHocr no np[M/beHuM
$arrypaua no onu.Jroj cronl

12.6 51
(3.s92)

16.8 0 6
(3.s92)

9.O59

571
(s71)

13.2L4

571
(s71)

!3,2L4

h3Hog4 KlbrxeHu y Kopxcr hcnpaBKe BpeAHocrx [cK]blxaBajy ce KaAa ce He oqeKyje
Aa he 6xrx HannaheH .

9. APYTAEOTPAXI.IBAIbA

Y xrrbaaaMa PCA
2018. 20t7.

norpaxlBaba oA 3anoc.neHtax (3ajaM 3a orpeB,
3xM H14 lly x yu6eHxKe)

norpaxxBaba 3a Bxue nnaheH nope3 Ha Ao6hraK
florpaxxBalba 3a Bxue nnaheH nAB
[lorpaxuearsa 3a npernnaheHe nope3e

Ha I4MOB[4 Hy
[]orpaxuBaba 3a HaKHaAe 3apaAa Koje ce peOyHArpajy B8

10. TOTOBI4HCKI4 EKBI4BANEHTI4 T TOTOB]4HA

TeKyhr (nocnoBHr) pavyn I

Y xrrbaAaMa PCA
2018. 2017.

2L.674 25.011
2L.614 2 5,01 1

11. nOPE3 HA AOAATy BPEAHOCT

Y xxrbaAaMa PC.q

2018. 2017.

3.597
2.304

3.560
2.98 5

902

5

250

l2

9.O59

5.989 7.452

250



Jn "3aBoa 3a yp6aHrcaM BojBoAuHe" HoBH CaA

HanoMeHe y3 OhHaHcujcKe u3Beuraje 3a roahHy 3aBpaeHY 3l aeueM6pa 2018' roahHe

L2. AKT]4BHA BPEMEHCKA PA3TPAHXqE}bA

norpaxhBalba :a xeSarrypucax[ np xoA
yHanpeA o6pavyxarr rpotlJKoBx octl rypa!5a
Ocra.na aKruBHa BpeMeHcKa pa3rpaHuqeba

norpaxrBalba 3a HeoaKrypucaHh np xoA oA PCA 11.832 xlrruaAa, o6yxearajy

norpaxhaaFba la3 aKTrBHocrrl y 2018, roArlH Ha npojeKry ,,Pa3Boj npena3Hor nfra y
o6nacrh Kubekhazi - Rabe, a no nporpaMy ,,INTERREG - nporpaM npeKorpaHlaqHe

capaAlbe l4abapcKa - Cp6taja,3a Aeo Koj!4 ce SrlHaHc pa u3 OoHAoBa EBponcKe yHtaje'

13. BAHEINAHCHA AKT]4BA }t NACNBA

Y xurbaAaMa PCA
2018. 2017.

BaH61.traHcHa aKTnBa h nacrBa
- I43aare MeHxLle Kao rapaHll[je 3a

Ao6po 3BpLUetbe nocna
- TapaHqrlje 3a Ao6po x3apuehbe nocna
- PeBonBuHr KpeaurHa nvH[ja 3a |43aaBalbe rapaHllxja

Ko.q BojBoDaHcKe 6axxe aA H. CaA

B,1OB

8.108

14, OCHOBH}I KANhTA'I

OcHoBHri Kan!4ran Jn "3aBoA 3a yp6ariraau BojBoAxHe", HoBx CaA, y x3Hocy oA PCA

92.875 x[rbaAa (20t7. torya{a PCA 90.955 xurbaAa) o6yxBara ApxaBHu Kanr4rar.

ApxaBHh Kanxran o6yxBara Kanl4rarl AyroHoMHe noKpaj!4He BojBoAuHe (BehxHcK!4

ocHt,tBa,]) r Kanrran cyocHxBaqa:
Y xurbaaaMa PC,q

2018. 2077

11.832
229

2.024
252

2.024

9.425
4.320

20.0 0 0
33.7 45

- AtIB-BehrHckx ocH[uau (95,00%)
- CyocnnBaqu (5.0070)

o/o Yqeu:ha

95,00
5,00

90.955 90.955
2.000 r.920

92.955 92.475

Ao 2017. roAlHe, jeAfiHla ocH Baq npeAy3eha je 6xaa AyroHoMHa noKpajhHa
BojBoAhHe, ca 100o/o yveuha y Kanl4rany.

AaHa 16. jyia 20L7. roAhHe, CKynulfl4Ha AyroHoMHe noKpajhHe BojBoAyHe AoHena je
noKpajlaHcKy cKyntur,4HcKy oAnyKy o opraH[3oBarby ]n 3aBoA 3a yp6aHu3aM
BojBoAhHe, a AaHa 12. ofio6pa 2017. roA{He noKpajxHcKy cKynlxrxHcKy oAnyKy o
13MeH14 ].1 AonyHh noKpajxHcKe cKynlrrxHcKe oAnyKe o opraHh3oBaFby ln 3aBoA 3a
yp6aHt,|3aM BojBoAuHe, Koj Ma je peryn,lcaHo noBehalbe ocHoBHor Kan rana
npeAy3eha, nyreM ynnara oa crpaHe HoBlx q.naHoBa-cyocHa4Baqa y nojeaxHaqHoM
,r3Hocy oA PCA 80 xfirbaAa.

ti

Y x ,rbaaaMa PCA

2018. 201,7 .

__l4.oql 2.276



ln '3aBoA 3a yp5aHu3aM BojBoAHHe" HoBu CaA
HanoveHe y3 OhHaHcujcKe uiBeuraje 3a roAuHy 3aBpweHy 31. AeueM6pa 2018. roAhHe

ToKoM 2017. x 2018. roAxHe, ApxaBH,1 Kanxran je noBehaH 3a PCA 2.000 x[rbaAe, a
Ha ocHoay ynnara 25 cyocH14Baqa, oa qera ce Ha ynnaTy y 2018. roarlH14 oaHocfl PCA
80 xu,ra4a (OnuruHa Ouaqr):

o/o

y,{eruha
143Hoc y

ooo PcA
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
q

10
11
12

fpaa KxKxHAa
OnurvHa LloKa

OnuJTrHa Tvren
OnuJTxHa CpeMcKl4 KapnoBun
OnurxHa Cp6o6paH
OnuJTt4Ha Ceqalb
OnulrxHa ceHTa
OnuJTxHa nnaHA!4u.rre
Onurrl,Ha HoBI KHexeBaLl
OnuJr!4Ha HoBa l-lplba
OnujrhHa ManH }4boLu
OnLUThHa Katt,hxa
OnLurhHa rlpxr
OnurrHa l,lHbxla
OnutrrHa Xxrrlure
OnuJTl.Ha Xa6arb
OnurrHa Bp6ac
OnujrrHa Seqej
OnurrxHa 6eoqrH
OnurxHa 6avKl4 nerpoBaLl
OnulrhHa 6aqKa Tonona
Onu.JThHa 6aq
OnuJrrHa AnarxH
OnuJrhHa AAa
OnurrhHa Ouaq!,

o,2
0,2
o,2
0,2
0,2
o,2
o,2
o,2
o,2
o,2
o,2
o,2

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

13.
t4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2t.
22.

24.

2.OOO

OcHoBHx-HoBqa H v Kany'tan cyocHlrBaqa y h3Hocy oA PCA 2.000 xrlrbaae perucrpoBaH
je KoA AnP-a, peuJe|beM 6A 54195120L7 oA 27. jyHa 2017. ro 4{e, peuelbeM 5A
92OA4/2O17 oA 6. HoBeM6pa 2O!7. roA$He, r peLUebeM 5A 101876/2018 oa
06.11.2018. roAu He.

OcHosHx Kan!4Tan BehrHcKor ocHHBaqa AyroHoMHe noKpajxHe Bojso4rue, xcKa3aH je
y nocnoBHl4M Kt-br,lraMa y ,.r3Hocy oa PCA 90.955 xy.tbaaat a Ko.q AreHqxje 3a

nprBpeaHe perucrpe ynucaH je Kanl4ran y Bxcl,1Hl4 ynnaheHor HoBqaHor oa PcA 40.021
xxrbaaa, Ha aaH 30. jyHH 2002. roat4He.

15. HEPACEOPETTEHhAOEI4TAK
Y xrarbaAaMa PCA

2018. 2017

o,2
o,2
o,2
o,2
o,2
0,2
o,2
o,2
o,2
o,2
o,2
o,2
o,2

5,OO

CTalbe Ha noirerKy roAlHe
Pacnoaena Ao6ur[ 3a ocHr,4Baqa (5090)
HepacnopeDeHx Ao6HraK paHl.j].x roAnHa
Hero Ao6rrak reKyhe roAriHe

16. AyTOPOqHAPE3EPBhCAItA

Pe3epBncaba 3a ornpeMHnHe 3a oAna3ak
y neH3njy

Crahbe 01. jaHyapa
AoAarHa pe3epBrcaba I43BpueHa y roKy nepuoAa
l43Hoc xcKopxuheHr4x pe3epBxcalba y reKyhoj roAuHx

!7 .547
( 1. s7s)

15.956
( 1.560)

L5.972
4.693

14.395
3.151

20.665 L7 .547

Y xu,ruaAaua PCA
2018. 20t7.

5.267
22!

(237)

5.167
100

l4
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Jn "3aBoA 3a yp6aHh3aM BojBoAhHe" HoBh CaA

HanoveHe ys Ot4HaHchjcKe h3Beuraje 3a roAhHy 3a,pweHy 31. AeueM6pa 2018. roAuHe

HaxHaAe x Apyre 6eHeOraqxje 3anocreHrx

Pe3epBficaba 3a HaKHaAe x Apyre 6eHeouqlje 3anocneHlx o6yxBarajy pe3epB Calba
3a oTnpeMHxHe 3a oana3aK y neB3[jy, Koje ce oaMepaBa]y no caaauJlboJ BpeaHocTr4
oqeKrBaHr4x 6yayhhx oanl4Ba nphr4eHoM ahcKoHrHe crone xo]a oapaxaBa KaMary Ha

B 14 COKOKBan r4reTH e xapTxje oa BpeaHocTr4 Koje cy hcKa3aHe y Bany-Tvt y Kojoj he
o6aBe3e 3a neH3vje 6xr!4 nnaheHe. l,'lMajyhx y Br4Ay Aa y Peny6nHux Cp6xjH He
nocroj[ pa3BxjeHo rpxh[!re 3a oaaKBe o6Be3Hxlle, KopxuJheHa je ArcKoHrHa crona
H5C.

OcxoeHe aKTyapcKe npernocraBKe roje cy xoplruhexe cy:

AxcKoHTHa crona
npoqebeHa crona pacra npoceqHe 3apaAe
npouexar SnyKryauraje
l4sHoc ornpeMHuHe y MoMeHry pe3epBxcaFba

l43Hoc oTnpeMH14He y nperxoAHoM nep[oAy
yKynaH 6poj sanocneHrlx Ha AaH 31.12. reKyhe

TOAI.{ H e

TpoLxaK reKyhe ycnyre paAa

TpouaK KaMare
AKryapcK Ao6rrar

L7. NP]4M'bEH14 ABAHC}I

np]aHrbeHx aBaHcx
- oA npaBH X n[Lla y 3eMJbx

2018.

3,50o/o
1,00o/o

10,000/o

299.717,22
293.7 62,79

46
294.435,4O
t74.t92,44
247.052,98

20t7

3,50%
1,00%
5,000/o

293.7 62,79
29 3.2 3 5,00

47
23 1.9 03,83
t78.945,27
3to.507 ,62

Y xxlbaaaMa PCA
2018. 2077.

6.456 5.053

Ao6aerbaq h y 3eMrbr4

O6aBe3e npeMa Ao6aBrbaqhMa He Hoce KaMary ta uMajy Banfry nnaha]ba Koja ce Kpehe
y pacnoHy oA 8 Ao 15 AaHa.

l5

6.456 5.053

TlpxMrbeHr aBaHcu caapxe 14 aBaHc nprlM/beH 2008. roAfiHe oa raaauJber
MxH[crapcrBa xrBorHe cpeA[He npocropHor nnaH pa6a, 6eorpaA, caAauEe
I\414Hr4crapcrBo 3aujTlre xhBorHe cpeAlHe 6eorpaA, y rl3Hocy oA PCA 1,540 x!4rbaaa.
HaBeAeH aBaHc Ao6[jeH je 3a {3paAy reHepanHor nnaHa OnuJTrHe KrKrHAa, Kojx je
paH j x roA Ha t4 ypaDeH, c Tl4M Aa je OnUJT!,1Ha K KfiHAa u3Bprluna UenoKynHo
nnahalbe, a Ao6xjeH14 aBaHc oA MhHxcrapcrBa je ocrao HexcKopr4uheH. npeAy3ehe
8OAt4 pa3rOBOpe Ca MUHT4CTapCTBOM Aa Ce AO6UjeHa CpeACTAa npeycMepe Ha Apyrl
npojeKaT, c rxM Aa AoroBop Joru Hl4je nocrxrHfr.

14. OEABE3E T3 NOCNOBAIbA

Y xurbaAaMa PCA
2018. 201,7.

4.602 7 .396
_- _1.69L _ _,2,196



ln 'saBoa ia Yp6aHh3aM BojBoAhHe" HoBu CaA

HanoMeHe y3 OuHaHcujcKe tgBearaie 3a roAhHy 3aBpueHy 31' aeue\'pa 2018' roAuHe

19. OCTANE KPATKOPOqHE O6ABE3E

o6aBe3e no ocHoBy 3apaAa 14 HaKaHaaa 3apaAa

06aBe3e npeMa 3anocneHxMa

23. nOPE3 HA AOSl.tT

KoMnoHeHTe nope3a Ha A()6rr
f.naBHe KoMnoHeHTe nope3a Ha 406laT cy cneAehe:

nopecKr,l pacxoA nepxoAa
nopecKH pacxoA 06pa,lyHar Ha .qo6rr

TeKyhe ro4xHe
OAnox(eHx nopecl(r,r pacxoA/ (npnxoA)
HacraHaK h yKxAalbe npxBpeMeH[x pa3nxKa

Y xxrbaAaMa PCA

2018. 2017.

88
352

20. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA AOAATY BPEAHOCT

Y x[/baAaMa PCA
2018. 2077

O6aBe3e no ocHoBy nope3a Ha aoaary BpeaHocr -onuJTa

CTO NA

21. OEAaE3E 3A OCTAIE nOPE3E, AOnPIHOCE vl APvrE AAXEI'IHE

Y xurbaaaMa PCA
2018. 20t7

O6a8e3e 3a ocrane nope3e, aonplHoce 14

Apyre Aax6vHe 42 40
42 40

22. NAChBHA BPEMEHCKA PA3TPAHI4qETbA

Y xxlbaAaMa PCA
2018. 2077

OAnoxeH14 nplrxoAx t-r np MrbeHe aoHaLl[je
Ocrana nacrBHa BpeMeHcKa pa3rpaHtaqelba

776 3.783

OAnoxeHrl npxxoAr4 u npxMrbeHe AoHaqrje oA PCA 605 xvrbaAa (2077. roAxHa PCA
3.688 xrrua4a) o6yxBarajy 6ecnoBpaTHo 406hjeHa cpeAcTBa oA AnB-noKpajuHcxH
ceKperapvjar 3a O,aHaHchje,3a y.reuhe y cyQrxaxcuparsy aKr[BHocrr4 la3 npojeKra
,,Pa3Boj npena3Hor n}rra y o6nacrr ,,Kubekhazi-Rabe", qxjr je poK 3aBpuerKa 30.
cenreM6ap 2019. roAl4He, a no nporpaMy ,,INTERREG-nporpaM npeKorpaHt4qHe
capa,qrbe MabapcKa-Cp6rja,

605
t71

3.688
95

Y xhrbaAaMa PCA
2018. 2017.

870

(68)

454

128
582

440

906
___99q

802

l6



Jn "3aBoa 3a yp'aHhiaM BojBoAuHe" HoBh Caa

HanoMeHe y3 OhHaHcuicKe u3Bewraje 3a roAuHy 3aBpueHY 31' aeueM6pa 2018' roauHe

23.1, YcarnatuaBalbe noPecKor
onope3],lBa]54

pacxoAa x paqyHoBoacreexe Ao6utx npe

O6pa,ryHarh nopecKx pacxoa (nprxoa) ce pa3nuKyj-e oA reopxjcKor x3Hoca rojn 6r
ie'AoOrrno nptlMeHoM Baxehe nopecKe crone oA 15o/o Ha paqyHoBoAcrBeHy 4o6lr npe

onope3xBalba, Kao uJTo cneal4:

Y xrl/baaaMa PCA
2018. 2077.

5.49 5 3.7 33
560a24

Ao6ur npe onoPe3uBarsa
nope3 o6pa,{yHar no nponxcaHoj nopecKoj cron}4

YcKnab Babe pacxoAa

O6paqyHarla nope3
EAeKTU BHa nopecKa crona

307 (7 02)
5.802

870

3.03 i

454
15. 83% 12 20%

23.2. OArox(eHa nopecKa cpeAcrBa r4 o6aaese

npoMeHe Ha paqyHy oAnoxeHa nopecKa cpeacrBa h o6aBe3e y roKy roaxHe 6une cy

Kao uJro creau: 
y x,rbaAaMa PCA

pa3nxKa Pe3ePB[-

x3MeDy calba 3a

ocHoBhua ornPeMHrHe

oAroxeHa nopecKa cpeAcrBa/(o6aBe3e)
Cra6e 31. Aeqenr6pa 2016.r,
y Koplacr/(Ha reper) 6rnasca ycnexa 2017 roA[He
cTalbe 31. Aeqe'.r6pa 2017.r,
y Kopxcr 6rnaHca ycnexa 2018. roAlHe
3aoKpyxeFbe
Crabe 31, AeqeM6pa 2018.r.

( 130 ) 790
35 33

13
( 143)

775
1)

1

(e4) 423

24. YCATTAUIABA}bE NOTPAX14BA}bA 14 OSABE3A

npeay3ehe je 13BpLu!4no ycarnauJaBahbe norpaxuBalba h o6aBe3a ca cratbeM Ha aaH
30.11.2018. roAxHe:

. HeycarnauJeHe cy o6aBese 3a nphMrbeHe aBaHce oA PCA 1.540 xuftaAa.

3aBoA je laH r.t]4pao ycarnaLJaBa]be o6aBe3a 3a npl4N4rbeHe aBaHce ,1aKo cy Kynqx Kao
AaBaoq{ HoBLraH[x cpeAcraBa 6!an y o6aBe3[ Aa uHutlt/,pajy ycarnau]aBaFbe. 3aBoA 14

Aarbe npeAy3uMa paAbe 3a peLxaBaFbe npo6neMa y Be3 ca aBaHcoM h3 paHxjllx
roArHa KojI je npuMrbeH oA Ml1H]acrapcrBa x!4aorHe cpeAuHe I npocropHor
nnaHlpaba y [3Bocy oa PCA 1.540 x rbaAa (HanoMeHa 17).

t1



)n '3aBoA 3a YpOaHh3aM BojBoAuHe" HoBn CaA

Hano eHe Y3 QhHaHcuJcKe t&Beuraie 3a roAhHy 3aBpueHy 31' aeueM1pa 2018' roAuHe

25. nPuxoAx oA nPoAAJE nPou3BoAA 14 vcnvrA

npfixo,q!,t oA npoAaje npox3BoAa I ycnyra
Ha troMaheM Tpx!4tllTy

np,lxoa!4 oa aoHauuja no npojeKry ,,Pa3Boj npena3Hor
nyra y o6nacrrl ,,Kubekhazi-Rabe"

27. TPOlxKOBl.l MATEPhJATIA

TpoulKoBx ocranor Marepxjana (pexxjcKor)
TpoLUKoBu pe3epBHt4x AenoBa
TporuKosx jeAHoKparHor orn!4ca a.nara

,l H Be Hra pa

28. TPO1UKOBX TOPUBA ],t EHEPT]4]E

TporxKoBx ropxBa
TporuKoBh ereKTpxqHe eHeprhje
Ocranh rpor.!xoBu ropxBa eHeprlje (napa sa
3arpeBa$e)

TpoulKoBr.r 3apaAa r HaKHaAa 3apaAa (6pyro)
fpourKoBr4 nope3a x AonplHoca Ha 3apaAe HaKHaAe Ha
Teper nocnoaaBqa
TpourKoB[ HaKHaAa no yroBopy o nplBpeMeHxM
x noapeMeHhM nocloBt4Ma
TpourKoBx Ha(HaAa AxpeKTopy, oAHocHo qraHoBt4Ma

opraHa ynpaBrbalba fi HaA3opa
Ocranu ny.e1vl pacxoAx ,t HaKHaAe

Y x[rbaAaMa PCA

2018. 2017

118.850 109.930

26. NPI/|XOAX OA NPEMYiJA, CYEBEHq ]A, AOTAIIHJA, AOTIAqhJA }T CN'

Y xurbaaaMa PCA
2018. 201,7

20.556
20.556

Y xxaaAaMa PCA
2018. 20L7.

5.877 4.643
670 1.030

375 34

Y xurbaAaMa PCA
2018. 201?.

1.382 1.196
722 613

1.189 1.400
3.293

29. TPOIUKOBT4 3APAAA, HAKHAAA 3APAAA t4 OCTAn nhqHU PACXOAIT

3.209

Y xxrbaAaMa PC.q
2018. 20t7.

57.429 58.450

10.280 10.463

3.532 2.693

2.859 2.815
8.744 8.420

4948

t8

118.850 109.930

6.922 5.707

_,9?41t ______!a-A4t

Spoj 3anocneHxx xa xpajy rogrxe



Jn "3aBoA 3a Yp6aHh3aN BojBoAhHe" HoBh CaA

HanoMeHe y3 OuHaHchjcKe u3Bewtaie 3a roAuHy 3aBpweHy 31. A,eueM5pa 2018' roAuHe

29.1, Oqrarx n}lr{Hx pacxoAx
Y x[rbaAaMa PCA

2018. 2017.

YMa$etbe 3apaaa
HaKHaAa rpoLrKoBa 3anocreHuMa Ha cnyx6eHoM n1rry
HaKHaAe rpourKoBa npeBo3a Ha paA x ca paAa

OTnperaHuHa KoA oMacKa y neH3fijy
ly6rrnapHe HarpaAe
AaBahba 3anocneHoM xoja ce He cMarpajy 3apaAoM
ConxAapHa noMoh 3anocneHoM

30. TPOIUKOBI,l nPO}l3BOAHxXvCnvrA

TpoLUKoBla ycnyra Ha u3paAx y'rhHaKa
TpotuKoBrl rpaHcnoprHxx ycnyra
TpouKoB14 ycnyra oApxaBalba
TpouKoBx peKnaMe x n ponaraHAe
TpouJKoBx ocranrx ycryra

,luqeHqe
Co0rBep
fpalearncxu o6jexru
OnpeMa

32. TPOTUKOBl4 AyrOpOqHltx pE3EpBrCAlbA

Pe3epBlaca|ba 3a HaKHaAe x Apyre 6eHe$huuje
3anocrleH14x

4.640
928

1.825
115
96

234
906

4.7 30
615

1.697

405
232
741

8.744

Y xubaAaMa PCA
2018. 2017.

2.776
447

4.597
918

15.179

2.500
965

1.575

844

31. TPOIXKOBI4 AMOPTI|3AqXJE
Y xxlbaAaMa PCA

2018. 2017.

1.294
691

1.742
2.027

569
691

1.t42
1.89 5

Y xurhaAaMa PCA
2018.

222

20t7 .

100
100

t9

8.420

447 _____!Ag4

TporuKoax ocran14x ycnyra y ta3Hocy oA PCA 75.179 xt/,rbaAa, y HajBeheM nsxocy (PCA
14.146 xra.rbaaa) o6yxearajy rpor.rJKoBe ycnyra npojeKroBaFba y Ll!4rby peanr3aqvje
npojeKra ,,Pa3Boj npena3Hor nyra y o6nacrr ,,Ku bekhazi-Rabe" no nporpaMy
,,INTERREG-n porpa14 npeKorpaHrlLrHe capaAlbe MaDapcKa-Cp6,]ja, Kojla ce $uxaxcrpa
h3 SoHAoBa EBponcKe yHxje !a oA crpaHe An BojBoAxHe.

5.154 4.297

222



Jn '3aBoa 3a yp6aHh3aM BoisoAhHe" HoBh caA

HanoMeHe y3 OhHaHcujcKe h3Beuraje 3a roAuHy 3aBpweHY 3l AeueM6pa 2018' roguxe

33. HEMATEPI4JA'IH 14 TPOIIIKOBYI

TpouJKoB14 Henpou3BoAH 11x ycnyra
TpoLuKoB14 penpe3eHrauxje
TporrKoBh n peM hja ocrrypalba
TpoluKoB14 flnarHor npoMera
TpoluKoBH '.]naHap Ha
Tpou.rKoB14 nope3a
Ocranla HeMareprjanH{ rporuKosx-Ot4HaHc14parbe

oco6a ca fi HBaIrAl4TeroM

ycKaabuBalbe BpeAHocrl4 norpaxxBalba oA Kynaua

8. 191
910
486
38s
249

1. 101

4.568
630
517
tt7
191
688

792
L2.L14 7 .494

TpourKoBr4 Henpo[3BoAHxx ycnyra o6yxearajy rpouJKoBe qxuJheFba npocroprja oa PCA
2.615 xhrbaAa, rporxKoBe oApxaBa$a coorBepa !4 rexHLlqKe noApuKe oA PCA 2.L25
xHrbaAa, rpourKoBe 3a peanu3aLlrjy npojeKra ,,Pa3Boj npena3Hor nfra y o6nacrx
,,Kubekhazi-Rabe" oa PCA 1.2O7 xurbaAa, rpor.xKoBe crpyr{Hor o6pa3oBa}ba
3anocneHhx oa PCA 964 xvtbaAa A ocrane Henpox3Bo,qHe ycnyre oa PCA 1.280
xurbaaa.

34. @r4HAHChJCKlt nPhXOAt4
Y xxlbaAaMa PCA

2 018.
nplxoAx oA KaMara o4 rpehrx arqa

-no opoqeH hM aen03fiTt4Ma
Tlo3vn4BHe KypcHe pa3n[Ke r no3nrrBH]4
eSerrr ealyrte Kray3yne
-n03r4TrBHe KypcHe pa3nxKe l2

202

35. OItHAHCI4JCKhPACXOAI4

44
44 t4

36. npl4xoAt4 oA ycKnABhBA]bA BPEAHOCTI4 OCTAIE l4MOBl4HE KOJA
cE l4cKA3yJE nO OEp BPEAHOCTI4 KpO3 6I4IAHC yCnEXA

Y xfi.rbaAaMa PCA
2018.

202

2017 .

247

2

12

20t7 .

2.818
2.818

20

Y xu,rba.qaMa PCA
2018. 2017.

PacxoA[ KaMara npeMa rpehxM nrLl!4Ma
-no o6aBe3aMa r43 AyxH qKo-noBep raqKtax

oaH oca
HerarxBHe KypcHe pa3nuKe t,l Herar]4BHl,1

eSeKTr BanyrHe Knay3yne
-HeraTl4BHe KypcHe pa3nhKe

743

259

Y xurbaAaMa PCA
2018. 2077.



Jn "3aBoA 3a Yp6aHh3aM BoiEoAuHe" HoBh CaA

HanoneHe yi OhHaHcujcKe u3Beutraje 3a roahHY 3aBpueHY 3l aeueM6pa 2018' roAuHe

37. OCTArll nPhxoAl4
Y xx.rbaAaMa PCA

2018. 2017.
Ocranu HenoMeHyru nPl4xoax
-npHxo,qx no ocHoBy yKt4Aalba nBP
-np!4xoA!4 oA HaKHabeHxx urera

27t 734

38. OCTArl4 PACXOA,I
Y xfi.rbaAaMa PCA

2018.

27r
777

L7

Ocran h HenoMeHyrfi pacxoAl4
74

39. NPEY3ETE O6A8E3E

npeAy3ehe Hxje uMano noreHq[janHe O[HaHcujcKe o6aBe3e y Besx ca 6aHKapcKl4M 14

apyrlM rapaHqxjaMa x no apyrxM ocHoBaMa, KoJe cy Hacrane y peaoBHoM ToKy
noc,noBalba.

40. AOTAEAJ14 HAKOH AAryMA }I3BEITITAJHOT NEPUOAA

y nephoay oa 31.12.2018. roarHe ao aaxa oao6paeaba OhHaHcxjcKxx t43seuJraja 3a
2018. ro4ruy, HHCy l4aeHrhOhKoeaHr aorabajr Kojfi yKa3yjy Ha oKonHocrh Koje cy
Hacra.ne nocle 3BeurajHor nep!4oAa, nopea KbrxeHhx r o6enoaabeH[x, a y cKnaAy
ca MCol4 3a MCn OAe/baK 32 - AoraDajh nocne u3BeuralHor nepuoAa.

4L. nOPECKh PA3VIUU

nopecKx 3aKoHx Peny6nlrxe Cp6l4je ce qecro pa3nrqrro ryMaqe ,i npeAMer cy qecr,rx
x3MeHa, TyMaqelbe nopecK x 3aKoHa oA crpaHe nopecKlx Bnacrx y oAHocy Ha

TpaHcaKu[je r aKTxBHoqrrl npeAy3eha, Mory ce pa3nt4KoBaru oA ryMaqerba
pyKoBoAcTBa npeAy3eha. Kao pe3ynrar fi3Heror, rpaHcaKulje Mory 6rrx ocnopeHe oA
crpaHe nopecKfix anacrvi t1 npeAy3ehy uoxe 6urr oApeDeH AoAarH]4 r43Hoc nope3a,
KasHl4 r KaMara, nepxoA 3acrapenocrx nopecKe o6aBe3e je ner roAlHa. To npaKTt4qHo
3Ha'{la Aa nopecKe Bnacr[ uMajy npaBa Aa oApeAe nnaha]be Het43MxpeHt4x o6aBe3a y
poKy oA ner roAlHa oA KaAa je o6aBe3a Hacrana.

2017 .

462

2t

74 462
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