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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 2019. години обављао 

послове просторног и урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом 

пословања Завода за 2019. годину, број: 28790/2, од 27.12.2018. године, на који је 

Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-1037/2018, од 15.01.2019. 

године („Службени лист АПВ“, брoj 4/2019) и Изменама и допунама Годишњег програма 

пословања - Измене број 1, број: 2432/8, од 29.10.2019. године, на који је Покрајинска 

влада, дала сагласност Решењем 127 Број 023-716/2019, од 20.11.2019. године 

(„Службени лист АПВ“, брoj 49/2019). 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2019. годину утврђени су стални и повремени 

послови које ће Завод обављати у 2019. години за потребе АП Војводине као Оснивача, 

ради којих је Завод основан као јавно предузеће. 
  

Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2019. 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.  

 

Током 2017, 2018. и 2019. године 26 јединица локалних самоуправа са територије 

Аутономне покрајине Војводине су постале суоснивачи Завода и то су: 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, Чока, Оџаци и Темерин. У складу са донетим 

одлукама о суоснивању Завода, које су донеле скупштине ових јединица локалних 

самоуправа, 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, 45/18 

и 40/19; у даљем тексту: Оснивачки акт).  
 

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 2019. годину, односно 

преглед послова реализованих у периоду I-XII 2019. године, а затим преглед резултата 

финансијског пословања у 2019. години. 
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I ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2019. 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, 45/18 и 40/19) 

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 2019. 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 2019. години, у складу са 

Годишњим програмом пословања Завода за 2019. 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.  
 

Унапређење међусекторске сарадње и управљања просторним подацима, као и 

спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, односно 

омогућавање ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења 

геореференцираних просторних података и сервиса, као циљних активности, реализовано 

је у претходном периоду у складу са дефинисаним Програмом пословања за 2019. годину 

и динамиком активности одређених Споразумом о оквирима за размену, приступ и 

коришћење просторних података. У Покрајинској влади је у другом кварталу 

органозована јавна промоција и презентација Геопортала представницима јединица 

локалних самоуправа и покрајинских секретаријата. 

 

Активности на формирању Геопортала које су дефинисане Споразумом, у претходном 

периоду, реализоване су у области обуке чланова оперативног тима за: коришћење 

Геопортала, администраторског управљања web сервисима и регистровања метаподатака. 

 

У току четвртог кватрала су испоручени сервиси припремљени за просторнопланску 

документацију коју доноси Скупштина АПВ, која се односи на проосторне планове 

подручја посебне намене. 

 

https://geoportal.vojvodina.gov.rs/geoportal/
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У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2019. годину, у циљу развоја 

Информационог система настављено је са активностима на прикупљању неопходних 

података, анализом и обрадом показатеља. Показатељи просторног развоја ће бити 

саставни део Извештаја о информационом систему за 2019. годину и Извештаја о 

остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2018-2019. годину. 

Показатељи израчунати до краја четвртаог квартала 2019. године за које су доступни 

неопходни подаци oдносе се на следеће циљеве: 
 

У оквиру циља: СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ 

ПОГЛЕДУ обрађени су подаци и текстуално и графички представљен показатељ који се 

односи на: 

- Остварене инвестиције у нове основне фондове; 

- 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; 

- 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; 

- Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности; 

- Густина насељености; 

- Стопа миграционог салда; 

- Становништво са високим образовањем; 

- Запосленост по економским делатностима; 

- Број предузећа у области иновација; 

- Запосленост у сектору истраживања и развоја по областима; 

- Приступ широкопојасним системима; 

- Удео становништва по великим старосним групама; 

- Стопа укупног фертилитета; 

- Однос увоза и извоза области; 

- Удео извоза у структури БДВ; 

- Запосленост у сектору високих технологија по областима; 

- Издвајања БДП за област истраживања и развоја; 

- Обим директних страних инвестиција. 

 

У оквиру циља: РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА обрађени су 

подаци и текстуално и графички представљени показатељи који се односе на: 

- Доступност примарној здравственој заштити; 

- Покривеност насеља мрежом јавног водовода; 

- Покривеност насеља канализационом мрежом; 

- Буџет општине/града; 

- Дужина аутопутева и осталих путева 1. реда; 

- Број интернет корисника; 

- Покривеност простора просторно-планским документима; 

- Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања; 

- Време потребно за добијање грађевинске дозволе. 

 

У оквиру циља: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

обрађени су подаци и текстуално и графички представљен показатељ:  

- Губици воде у мрежи; 
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- Степен моторизације; 

- Заштићена природна подручја; 

- Број пројеката са међународним учешћем; 

- Број туриста и туристичких ноћења годишње; 

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

(CORINE); 

- Урбани раст - ширење урбаног подручја; 

- Удео урбаног ткива; 

- Потрошња енергије по изворима и врсти корисника; 

- Генерисани отпад према врстама отпада; 

- Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом; 

- Квалитет вода водотока; 

- Квалитет подземне воде; 

- Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже; 

- Квалитет ваздуха; 

- Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу; 

- Број заштићених непокретних културних добара; 

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

 

У оквиру циља: ЈАЧАЊЕ ПОЗИЦИЈЕ СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У ОКВИРУ ФУНКЦИОНАЛНИХ 

ПОДРУЧЈА ГРАДОВА обрађени су подаци и текстуално и графички представљен 

показатељ: 

- Обим и величина миграција становништва. 

 

У оквиру циља: ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА 

ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ обрађени су подаци и текстуално и графички представљен 

показатељ:  

- Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја, 

- Промет путника и робе у речним лукама. 
 

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

Војводине – Извештај за 2019. 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. Информациони 

систем о простору АП Војводине – Извештај за 2019. годину испоручен је Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 23.12.2019. године. 
 
 

1.1.2. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АПВ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину, до краја четвртог квартала 

2019. године, у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, одвијале су се активности које се 

подразумевале припрему и допуну формулара за унос података потребних за израду 

Информационог система о размештају радних зона на територији АП Војводине, као и на 

ажурирање базе података Информационог система о размештају радних зона на 

територији АП Војводине. 

 

У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, 

припремљен је нови образац формулара за унос података потребних за израду 

Информационог система о размештају радних зона на територији АП Војводине који ће 

бити доступан свим јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине на сајту 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“.  

 

Од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је послат 

допис свим јединицама локалне самоуправе. Добијени су одговори од јединица локалне 

самоуправе са новим подацима чиме је ажуриран Информациони систем. 
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У првој половини 2019. године активиран је Геопортал и Информациони систем о 

размештају радних зона на територији АП Војводине у оквиру њега. Прикупљени и 

обрађени подаци припремљени за визуелизацију web сервиса за Геопортал просторних 

података АП Војводине ажурирани су пристизањем нових података од стране јединица 

локалне самоуправе. 

 

У четвртом кварталу 2019. године у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ одвијале су се 

активности на изради Информационог система о размештају радних зона на територији АП 

Војводине, које су подразумевале анализу и унос пристиглих података и ажурирање 

Информационог система. 

 

Достављени су подаци о радним зонама од стране 17 јединица локалне самоуправе: 

- Апатин; 

- Бачка Топола; 

- Бела Црква; 

- Врбас; 

- Вршац; 

- Ириг; 

- Кањижа; 

- Ковин; 

- Кула; 

- Нови Кнежевац; 

- Опово; 

- Оџаци; 

- Рума; 

- Сечањ; 

- Србобран; 

- Суботица и 

- Чока. 

 

У периоду од јула до септембра пристигли подаци су анализирани и унети за оне јединице 

локалне самоуправе које су доставиле потпуну документацију. Контактиране су јединице 

локалне самоуправе које треба да допуне формуларе и употпуне документацију. 

Формуларе су доставиле и поједине ЈЛС код којих није било промена. 

 

У периоду од октобра до децембра пристигли подаци су анализирани и унети за оне 

јединице локалне самоуправе које су доставиле потпуну документацију. Због непотпуно 

попуњених формулара, није био могуће у целости унети поједине радне зоне. За поједине 

радне зоне нису унети подаци из разлога недостатка одговарајућих катастарских подлога. 

Уз комуникацију са јединицама локалне самоуправе постигнут је договор да се у току 

2020. године доставе сви потребни подаци за унос радних зона у Информациони систем у 

потпуности. 

 

Прикупљени и обрађени подаци припремљени су за визуелизацију web сервиса за 

Геопортал просторних података АП Војводине закључно са децембром 2019. године. 
 
 

1.1.3. РЕГИСТАР ДОНЕТЕ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину, у првом кварталу 2019. 

године испоручен је Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 

јули-децембар 2018. године (у аналогном и дигиталном облику) који је ажуриран 

подацима приспелим закључно са даном 05.02.2019. године.  

 

Регистар обухвата усвојене регионалне, просторне планове подручја посебне намене, 

просторне планове јединица локалне самоуправе, генералне урбанистичке планове и 

планове генералне регулације. 

 



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 6 

Свим јединицама локалне самоуправе су крајем другог квартала 2019. године упућени 

анкетни упитници. Полугодишњи извештај о стању планске документације ће бити 

сачињен након обрађених одговора јединица локалних самоуправа на анкету и достављен 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у току јула месеца 

2019. године.  

 

Полугодишњи извештај о стању планске документације је сачињен након обрађених 

одговора јединица локалних самоуправа на анкету и достављен Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у току јула месеца 2019. године. 

 

У току децембра су упућени анкетни упитници свим јединицама локалне самоуправе. 

Годишњи извештај о стању планске документације ће бити сачињен након обрађених 

одговора јединица локалних самоуправа и достављен Покрајинском секретаријату за 

урбанизам и заштиту животне средине у току јануара 2020. 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 
 

На седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржаној дана 13.02.2019. године 

донета је Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја 

посебне намене Специјалног резервата природе „Слано Копово“. Просторни план  

објављен је у „Службеном листу АПВ“, број 8/19.  

 

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком Просторни план, Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину и Документациона основа припремани су за 

испоруку  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.  

 

Дана 10.04.2019. године извршена је коначна испорука Просторног плана, Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, као и Документационе 

основе Просторног плана, чиме су окончане све активности на његовој изради. 

 

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

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

На седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржаној дана 13.02.2019. године 

донета је Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја 

посебне намене „Фрушка гора“. Просторни план објављен је у „Службеном листу АПВ“, 

број 8/19.  

 

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком Просторни план, Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину и Документациона основа припремани су за 

испоруку  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. 

 

Дана 26.03.2019. године извршена је испорука Просторног плана, Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину, као и Документационе основе 

Просторног плана. Материјал је испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине, као Носиоцу израде Просторног плана, у аналогном облику. 

Након припреме базе просторних података и графичких прилога рађених у ГИС-у у 

отвореном формату (*.mxd) Просторни план је испоручен и у дигиталном формату дана 

08.04.2019. године, чиме су окончане све активности на његовој изради. 

 

 

1.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ 

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

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У току првог дела 2019. године настављене су активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене предела изузетних одлика „Караш-Нера“. Дана 09.01.2019. 

године пристигли су Водни услови Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство. 

 

Након уграђивања водних услова у Нацрт Просторног Плана, исти је испоручен дана 

12.02.2019. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, 

ради упућивања на јавни увид. 
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Јавни увид оглашен је у периоду 20.02-22.03.2019. године, са заказаном јавном 

презентацијом за 11.03.2019. године, у просторијама општине Бела Црква. Јавна 

презентација није одржана због изостанка логистичке подршке локалне самоуправе, о 

чему је на лицу места направљен записник. Од стране носиоца посла, Покрајинског 

секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на званичној интернет страници 

дато је обавештење о одлагању јавне седнице до даљњег. У току трајања јавног увида 

пристигле су примедбе које ће бити разматране на накнадно заказаној јавној седници 

Комисије за планове. 

 

Дана 02.04.2019. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 

средине, као Носилац израде Просторног плана, доставио је примедбе које су стигле у 

току трајања јавног увида. Стручни тим Завода је размотрио примедбе и заузео став у 

односу на исте. У наредном периоду се очекује завршетак процедуре јавног увида, као и 

завршетак поступка заштите природног добра, чиме ће се стећи околности за наставак 

активности на изради Просторног плана.  

 

До краја четвртог квартала нису се стекли услови за наставак израде планског документа. 

 

 

1.2.4. 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 првом кварталу 2019. године настављене су активности на изради 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.  

 

Настављена је сарадња са ППФ8 који је ангажован од стране Министарства заштите 

животне средине и Министарства европских интеграција за завршетак пројектно техничке 

документације. У  току  марта 2019. године одвијала се сарадња у вези завршетка Идејног 

решења. Извод из Идејног решења добијен је дана 05.03.2019. године. Дана 26.03.2019. 

године добијено је одобрење да је Идејно решење прихваћено и да се припремају захтеви 

за услове. Дана 28.03.2019. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине достављен је предлог текста захтева за услове, као и табела адреса 

институција, органа и организација којима ће захтеви бити послати. 

 

Захтеви за услове су послати на 40 адресе, а до краја другог квартала су пристигли 

услови од 33 институције и органа задужених за издавање услова.  

 

Настављена је сарадња са ППФ8 који је ангажован од стране Министарства заштите 

животне средине и Министарства европских интеграција за завршетак пројектно техничке 

документације. Дана 08.05.2019. године организован је састанак у Палати „Србија“, на 

коме су били присутни сви битни актери у изради планске и пројектне документације 

везано за измуљавање дела канала ХС ДТД. Тема састанка је била презентација Опционе 

анализе са пресеком активности на изради Идејног пројекта. У складу са договором који 

је постигнут на овом састанку, остварена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај, у циљу дефинисања неопходних елемената 

потребних за издавање локацијских услова. 

 

У току трећег квартала комплетирани су услови од институције и органа задужених за 

издавање услова и прибављено Идејно решење од пројектаната (ППФ8 који је ангажован 

од стране Министарства заштите животне средине и Министарства европских интеграција 

за завршетак пројектно техничке документације), тако да су се стекли услови за 

финализацију Нацрта Просторног плана. 

 

Део стручног тима Завода обишао је детаљно терен са представницима управљача ХС ДТД 

и упознао се са проблематиком функционисања деонице Канала који је предмет 
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Просторног плана у отежаним условима замуљености. Такође, одржан је и састанак са 

представницима локалне самоуправе Врбас у вези проблема становништва због 

замуљености Канала. 

 

Дана 11.09.2019. године извршена је испорука Нацрта Просторног плана Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у циљу упућивања на стручну 

контролу. Дана 16.09.2019. године је извршена стручна  контрола Нацрта Просторног 

плана од стране Комисије за стручну контролу планских докумената. Комисија је 

констатовала да нема посебних сугестија и смерница на Нацрта Просторног плана, као и 

да даје позитивно мишљење за упућивање у даљу процедуру, након уграђивања 

примедби. 

 

Извештај о обављеној стручној контроли је примљен дана 25.09.2019. године, када је и 

испоручен материјал за јавни увид. Јавни увид је започео дана 30.09. и трајао до 

30.10.2019. године. Јавна презентација је одржана дана 16.10.2019. године у Врбасу.  

 

Након јавног увида Нацрт Просторног плана је припремљен за усвајање.  

 

На седници одржаној 20.12.2019. године Скупштина АПВ је донела Покрајинску 

скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана која је објављена у „Службеном листу 

АПВ“, број 54/2019. 

 

 

1.2.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ 

ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У току 2019. године одвијале су се активности на изради Просторног плана подручја 

посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“ и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја просторног плана на животну средину. 

 

У првом кварталу 2019. године дана 28.01.2019. године испоручен је Нацрт Просторног 

плана са уграђеним водним условима.  

 

Дана 18.02.2019. године одржана је Комисија за стручну контролу која је упутила Нацрт 

Просторног плана на јавни увид након кориговања текста у складу са Извештајем о 

стручној контроли. Дана 26.03.2019. године испоручен је Нацрт Просторног плана 

коригован према Извештају о обављеној стручној контроли. 

 

Јавни увид је одржан у периоду од 08.04-07.05.2019. године. Нацрт Просторног плана је 

био доступан на увид јавности у свим локалним самоуправама у обухвату (Град Зрењанин, 

општине Ковачица, Пландиште, Сечањ и Опово), као и у Покрајинском секретаријату за 

урбанизам и заштиту животне средине. Јавна презентација нацрта Просторног плана је 

одржана у Зрењанину дана 22.04.2019. године.  

 

Јавна седница након завршеног јавног увида је одржана дана 15.05.2019. године, за коју 

је припремљен став обрађивача. Дана 28.05.2019. године је достављен Извештај о 

обављеном јавном увиду. Након усаглашавања нацрта Просторног плана са Извештајем о 

обављеном јавном увиду, испоручен је материјал за добијање сагласности, неопходних за 

усвајање Просторног плана.   

 

Дана 27.06.2019. године испоручен је Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој 

процени утицаја, после корекције по Извештају о обављеном јавном увиду. За потребе 

прибављања сагласности и мишљења у току процедуре усвајања Просторног плана 

припремљен је и испоручен материјал Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине дана 17.07.2019. године.  
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Дана 27.09.219. године Обрађивачу су достављена мишљења и сагласности на Нацрт 

Просторног плана, као и захтев за достављање примерака за упућивање на Покрајинску 

владу на доношење. 

 

Дана 01.10.2019. године испоручен Покрајинском секретаријату за потребе упућивања на 

Покрајинску владу. Такође, достављен је и текст Просторног плана и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја за потребе превођења, како би се припремио материјал за 

седницу Скупштине АПВ. 

 

На седници одржаној 06.11.2019. године Скупштина АПВ је донела Покрајинску 

скупштинску одлуку о усвајању Просторног плана, која је објављена у „Службеном листу 

АПВ“, број 47/2019. Након тога приступило се коначној испоруци планског документа. 

 

 

1.2.6. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ 

„ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У првом кварталу 2019. године настављене су активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја просторног плана на животну средину. 

 

Даље активности на доношењу Просторног плана зависе од динамике доношења Акта о 

заштити Парка природе „Јегричка“.  

 

У четвртом кварталу 2019. године није било активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја просторног плана на животну средину. 

 

Даље активности на доношењу Просторног плана зависе од динамике доношења Акта о 

заштити Парка природе „Јегричка“.  

 

До краја четвртог квартала нису се стекли услови за наставак израде планског документа. 

 

 

1.2.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ 

„ПОЊАВИЦА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У првом делу 2019. године настављене су активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ и Извештаја о стратешкој процени 

утицаја просторног плана на животну средину. 

 

Нацрт Просторног плана је био на јавном увиду у периоду од 15.01.2019-13.02.2019. 

године и за те потребе испоручен је материјал Покрајинском секретаријату за урбанизам 

и заштиту животне средине. Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја одржана је дана 01.02.2019. године у Панчеву.  

 

Јавна седница Комисије за јавни увид одржана је дана 20.02.2019. године. Извештај о 

обављеном јавном увиду у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину стигао је дана 27.02.2019. године. Након поступања у складу 

са Извештајем о обављеном јавном увиду Просторни план упућен је Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у циљу прибављања потребних 

сагласности ради упућивања у процедуру доношења у складу са Законом. 

 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине достављен је 

материјал Просторног плана коригован након Извештаја о јавном увиду, ради 

прибављања неопходних сагласности.  
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Дана 20.05.2019. године добијено је Решење о издавању водне сагласности. У процесу 

прибављања Водне сагласности уочени су конфликти који настају у простору између 

потребе заштите природног добра и потреба текућег одржавања објеката водопривредне 

инфраструктуре ради заштите од негативног утицаја вода. У циљу предупређивања 

неусаглашености између услова заштите природних добара и водних услова дана 

14.06.2019. године одржан је састанак у Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине. 

 

Након отклањања неусаглашености услова заштите природе и интереса водопривреде, 

дана 21.06. 2019. године прибављена је водна сагласност коју издаје Покрајински 

секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

 

Просторни план је усвојен на седници Скупштине АП Војводине која је одржана дана 

18.09.2019. године и објављен у „Службеном листу АПВ“, број 40/2019. 

 

У четвртом кварталу је извршена коначна испорука усвојеног планског документа у 

складу са Покрајинском скупштинском одлуком о доношењу Просторног плана. 

 

 

1.2.8. 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 

 

На седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржаној 13.02.2019. године 

донета је Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак - 

„Летенка“ са елементима детаљне регулације. Просторни план објављен је у „Службеном 

листу АПВ“, број 8/2019.  

 

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком Просторни план, Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину и Документациона основа припремани су за 

испоруку  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. 

 

Дана 09.04.2019. године извршена је коначна испорука Просторног плана, Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, као и Документационе 

основе Просторног плана. Материјал је испоручен Покрајинском секретаријату за 

урбанизам и заштиту животне средине, као Носиоцу израде Просторног плана. 

 

 

1.3. ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2019. ГОДИНИ 
 

 

1.3.1. 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 2019. годину, у првом кварталу 2019. 

године настављене су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене 

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

Срема. 

 

Радна верзија Нацрта Просторног плана испоручена је у децембру 2018. године Носиоцу 

израде Просторног плана, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине. Обрађивач ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ контактирао је град Сремска 

Митровица и општине Ириг, Шид, Рума и Пећинци које су у обухвату наведеног 

Просторног плана, како би се организовали радни састанци са представницима локалне 
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самоуправе и релевантних јавних предузећа. У исто време планиран је и обилазак терена, 

како би се планиране локације обишле са представницима локалних самоуправа.  

 

Стручни тим обрађивача Просторног плана је након добијања неопходних водних услова, 

као кључних за дефинисање планских решења за овај Просторни план, приступио 

завршној фази израде Нацрта Просторног плана. 

 

На основу до сада достављених услова и података за предметно подручје, као и обиласка 

терена и сарадње са представницима јединица локалне самоуправе, урађена је база 

геопросторних података која је коришћена за формирање рефералних карата нацрта 

Просторног плана.  

 

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема испоручен је дана 

17.05.2019. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине 

АПВ. 

 

У периоду од 05.06.2019. године до 10.06.2019. године стигле су примедбе на Нацрт 

Просторног плана на које је Обрађивач одговорио у писменој форми и образложио на 

самој Комисији. Комисија за стручну контролу планских докумената АПВ одржана је дана 

10.06.2019. године, након чега је достављен Извештај о извршеној стручној контроли 

Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема. 

 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 11.07.2019. 

године испоручен је, након достављених примедби добијених пре јавног увида, 

исправљен Нацрт ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у 

сливу реке Саве у региону Срема – радна верзија.  

 

Нацрт Просторног плана за јавни увид испоручен је дана 02.08.2019. године, а 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дана 12.08.2019. 

године доставио је Обрађивачу објављени Оглас за јавни увид и јавну презентацију 

Нацрта Просторног плана и СПУ, у Сремској Митровици. Јавни увид трајао је 30 дана и то 

од дана 15.08.2019. до дана 14.09.2019. године. У просторијама градске управе Града 

Сремска Митровица дана 29.08.2019. године одржана је јавна презентација.  

 

Јавној презентацији, као и Јавној седници су присуствовали представници Покрајинског 

секретаријата, стручни тим Обрађивача, као и представници града Сремска Митровица и 

општина Шид, Рума, Пећинци и Ириг. 

 

На седници одржаној дана 20.12.2019. године Скупштина АПВ је донела Покрајинску 

скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана. Просторни план је објављен у 

„Службеном листу АПВ“, број 54/2019. 

 

 

1.3.2. 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 2019. годину, у првој половини текуће 

године, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ отпочео је активности на изради  нацрта 

Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“, а након обављеног 

Раног јавног увида  и разматрања Извештаја о обављеном Раном јавном увиду у Материјал за 

израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“, који су 

обављени у новембру и децембру 2018. године.  

 

У оквиру активности на изради нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела 

„Вршачке планине“, сагледани су сви доступни и претходно добијени подаци за простор 

обухвата, који су пристигли у склопу тражених података и услова. Сви пристигли подаци 
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унети су у базу просторних података Завода и започете су активности на изради текстуалног 

и графичког дела нацрта Просторног плана.  

 

У Заводу је одржан састанак у току марта месеца, са представницима Покрајинског 

секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског заводa за заштиту 

природе. Тема састанка је био договор око могућности коришћења Студије коју је израдио 

Покрајински завод за заштиту природе, у којој је извршена ревизија два заштићена подручја 

која су обухваћена  Нацртом Просторног плана (Предео изузетних одлика „Вршачке планине“ 

и Заштићено станиште „Мали Вршачки рит“). Овом Студијом предлаже се обједињавање ових 

заштићених подручја, нове мере заштите и подизање заштите на покрајински ниво у односу 

на постојећу.  С обзиром на то, да ревизија заштите подразумева низ активности и процедуру 

која се спроводи у складу са Законом о заштити природ, на састанку је договорено да се 

израда Нацрта Просторног плана настави у складу са планираном динамиком израде и 

важећим актима о заштити за ова два заштићена подручја. 

 

У оквиру активности на изради нацрта Просторног плана сагледано је подручје обухваћено 

прелиминарном границом и формиран је предлог границе посебне намене у складу са 

предложеном новом границом заштићеног подручја, које обухвата некадашњи простор ПИО 

„Вршачке планине“ и заштићено станиште „Мали Вршачки рит“. За утврђено подручје су 

настављене активности на припреми ГИС базе података, успостављањем 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.  

 

Детаљном анализом предлога нове Студије заштите и графичких податка достављених 

Заводу у векторском облику који садрже податке о границама режима заштите и заштитне 

зоне за заштићено природно добро израђује се нацрт Просторног плана је Материјал за рани 

јавни увид.  

 

У оквиру активности на изради нацрта Просторног плана, успостављена је комуникација са 

месним заједницама чије територије улазе у обухват Просторног плана, што је указало на 

хетерогену структуру карактера, структуре и активности насеља у обухвату Плана, што 

значајно утиче на формирање границе подручја посебне намене.    

 

Активности у другом кварталу везане су за израду нацрта Просторног плана, синтезу 

пристиглих података, усаглашавање конфликата, као и комуникацију са релевантним 

институцијама, органима и удружењима (пре свега надлежни заводи за заштиту културних 

добара и природе).  

 

У току активности на изради нацрта Просторног плана организован је састанак са 

представницима туристичке организације Града Вршца. Након састанка одржаног у Вршцу, 

обишло се и подручје обухвата Просторног плана. 

 

Од дана 03. до 24. септембра 2019. године на јавном увиду је био Нацрт Покрајинске 

скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Вршачке планине“, чиме је 

покренут поступак заштите заштићеног подручја и од тада се примењују мере прописане 

Студијом заштите Предела изузетних одлика „Вршачке планине“ (у даљем тексту: Студија 

заштите). Студијом заштите је Предео изузетних одлика „Вршачке планине“ и Заштићено 

станиште „Мали вршачки рит“ обједињено у јединствено заштићено подручје и утврђене су 

нове границе режима заштите.  

 

Према горе наведеном, Студија заштите, са ревидованим мерама заштите, постала је 

обавезујућа у формулисању планских решења у Просторном плану, чиме су активности на 

изради Нацрта плана биле усмерене на усклађивање графичких прилога и ГИС базе 

просторних података са новим подацима.  

 

У току активности на изради Нацрта Просторног плана, у четвртом кварталу организован је 

састанак (дана 30.09.2019. године) у Граду Вршцу са представницима Градске управе 

(Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове), Покрајинског завода 
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за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 

Управљача (ЈКП „Други октобар“, Вршац) и локалних удружења грађана.  Обрађивач је на 

састанку представио предлог границе подручја посебне намене са зоном утицаја на посебну 

намену, као и предлог претежних намена простора. На састанку је представљена Студија 

заштите непокретних културних добара у обухвату просторног плана подручја посебне 

намене предела „Вршачке планине“, коју је, за сврху израде Просторног плана израдио Завод 

за заштиту споменика културе у Панчеву (бр. 1216/2 од 22.11.2018. године). Детаљно су 

сагледани и анализирани подаци, услови и други материјали који су достављени у сврху 

израде Просторног плана. 

 

Дана 13.12.2019. године испоручен је Нацрт Просторног плана Покрајинском секретаријату 

за урбанизам и заштиту животне средине ради организовања Комисије за стручну контролу.  

 

Дана 23.12.2019. године Нацрт Просторног плана је разматран на седници Комисије за 

стручну контролу која је дала позитивно мишљење на разматрани документ који се упућује у 

даљу процедуру, на јавни увид. 

 

 

1.3.3. 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 Годишњим програмом пословања за 2019. годину, у првом кварталу 2019. 

године, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ наставио је активности на изради  Просторног 

плана подручја посебне намене ДП 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. 

 

Дана 22.01.2019. године добијено је Мишљење на достављени Материјал за рани јавни 

увид Просторног плана (радна верзија), од стране носиоца израде Просторног плана, 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Исти је допуњен, 

коригован и исправљен у складу са Мишљењем. 

 

Дана 31.01.2019. године потписан је Записник о предаји података дигиталног ортофотоа, 

Сектор  геодетских послова– издавање података ПС за урбанизам и заштиту животну 

средине који је достављен Заводу.  

 

Дана 27.02. 2019. године достављене су подлоге дигиталног катастарског плана за 

општине Петроварадин-Град Нови Сад, Сремски Карловци, Инђија пројектантској кући 

(„Via инжењеринг“), за потребе израде Идејног решења који ће бити основ за завршетак 

Материјала за рани јавни увид. 

 

Дана 14.03.2019. године одржан је састанак са пројектантима из „VIA ИНЖЕЊЕРИНГ“ -а и 

Саобраћајног института „ЦИП“, у вези планских решења. На састанку је разматрана траса  

ДП IIа реда бр.100, железничке пруге, бициклистичке стазе. Уочени су конфликти у 

простору и предложено да се направи сарадња са Саобраћајним институтом „ЦИП“ који 

ради планску и пројектну документацију за брзу пругу Београд-Нови Сад-Суботица. 

 

Дана 18.03. 2019. године Саобраћајном институту „ЦИП“ достављен је dwg са ситуацијом 

ДП IIа реда бр.100, пругом и конфликтним зонама у којима је отежано постављање 

бициклистичке стазе у коридору ДП ДП IIа реда бр.100. 

 

У току изналажења пројектантског решења за комплетирање Материјала за рани јавни 

увид и припреме Захтева за слање и прибављање Услова од имаоца јавних овлашћења, 

врши се анализирање урађене и усвојене просторно планске документације и постојећег 

стања на терену. 
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Остварена је сарадња са пројектантом „Via Инжењеринг“ у вези дефинисања 

бициклистичке трасе дуж ДП IIа реда бр. 100. Пројектанти су упознали Обрађивача Плана 

са досадашњим активностима на изради Идејног пројекта бициклистичке трасе, 

динамиком његове израде и конфликтима у простору. Реализовано је више заједничких 

обилазака планиране бициклистичке стазе, дуж ДП бр. IIа реда 100 Нови Сад – Стара 

Пазова представника  „Via Инжењеринг“ - а и обрађивача Просторног плана ЈП „Завод за 

урбанизам Војводине“ са представницима Покрајинског секретаријата за привреду и 

туризам, као и са представницима локалних самоуправа у обухвату Просторног плана и са 

представницима локалних комуналних предузећа. 

 

Прибављене су подлоге за потребе израде Просторног плана, достављене су подлоге – 

катастар водова за к.о. Петроварадин, Ср. Карловци, Чортановци, Бешка, Инђија, Стара 

Пазова и Нова Пазова. 

 

Дана 23.05. 2019. године организован је састанак у Покрајинском секретаријату за 

привреду, на коме су били присутни представници Покрајинског секретаријата за 

привреду, Покрајинског секретаријата за урбанизам,  пројектанта и обрађивача Плана – 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. Предмет састанка су били уочени проблеми при 

дефинисању трасе бициклистичке стазе дуж ДП бр. 100 и динамика израде идејног 

решења које треба да буде основа за израду нацрта Просторног плана.    

 

Дана 11.06.2019. године одржан је радни састанак у ЈП „Путеви Србије“, како би се 

представници ове институције упознали са израдом Просторног плана. 

 

Дана 13.06.2019. године извршена је испорука Материјала за рани јавни увид Просторног 

плана Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, са списком 

институција којима ће захтеви бити упућени, као и са текстуалним и графичким делом 

захтева за услове. 

 

Од 26.06.2019. године започета процедура раног јавног увида. У другом полугодишту 

2019. године наставља се израда нацрта Просторног плана. 

Током јула и августа месеца, прибављен  је највећи број услова од имаоца јавних 

овлашћења, неопходних за израду Просторног плана. 

 

Дана 31.07.2019. добијен је Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за 

израду Просторног плана. 

 

Дана 5.09.2019. године одржан је радни састанак у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, са 

представницима пројектаната у циљу финализације и реализације идејног решења. Дана 

20.09.2019. Обрађивачу Плана, ЈП Заводу за урбанизам Војводине, достављено је 

ситуационо решење бициклистичке стазе у оквиру регулационе ширине ДП бр. 100. 

 

Настављен рад на графичком делу Просторног плана, дефинисања посебне намене, као и 

преузимање елемената дефинисане бициклистичке трасе из документације достављене од 

пројектанта. 

 

Дана 16.10.2019. испоручен је Покрајинском секретаријату Нацрт Просторног плана на 

стручну контролу. Комисија за стручну контролу одржана је дана 21.10.2019. године.  

 

Јавни увид Просторног плана је обављен у периоду од 25.10 до 23.11.2019. године у свим 

јединицама локалне самоуправе у обухвату Просторног плана (Нови Сад, Сремски 

Карловци, Инђија и Стара Пазова), као и у просторијама носиоца израде Просторног 

плана, Покрајинском секретаријату за урбанизам и животну средину. 

 

Дана 25.11.2019. године је била јавна седница након обављеног јавног увида, на којој су 

разматране све пристигле примедбе. 

 

Пошто су прибављене потребне сагласности, стекли су се услови да се Просторни план 

упути у процедуру усвајања. 
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Дана 20.12.2019. године на седници Скупштине АП Војводине усвојен је Просторни план 

доношењем Покрајинске скупштинске одлуке. Просторни план је објављен у „Службеном 

листу АПВ“, број 54/2019. 

 

 

1.3.4. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

АП ВОЈВОДИНЕ 2018-2019 

 

Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине донела је Скупштина АП 

Војводине дана 07.12.2011. године („Службени лист АПВ“, број 22/11).  

 

Чланом 58. Закона о планирању и изградњи регулисано је да програм имплементације 

регионалног просторног плана утврђује мере и активности за спровођење регионалног 

просторног плана. Такође, Законом је утврђена обавеза подношења двогодишњих 

извештаја о остваривању регионалног просторног плана органу надлежном за доношење 

плана. 

 

У складу са Законом о планирању и изградњи, Регионалним просторним планом АПВ и 

Програмом имплементације РПП АПВ 2017-2021, у 2019. години планирају се послови на 

изради Извештаја о остваривању РПП АПВ 2018-2019. 

 

Континуирано праћење спровођења Регионалног просторног плана АП Војводине траје од 

2013. године, делом кроз Програме имплементације, а делом преко Извештаја о 

остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине.  

 

У првом кварталу 2019. године започете су активности на изради Извештаја о 

остваривању РПП АПВ 2018-2019. године, у складу са Годишњим програмом пословања 

Завода зa 2019. годину. Извршена је анализа и формиране су табеле стратешких 

приоритета које ће бити прослеђене свим покрајинским секретаријатима, регионалним 

развојним агенцијама, као и осталим институцијама учесницима у изради Програма 

имплементације РПП АПВ 2017-2021. године. 

 

У првом кварталу 2019. године рађено је на активностима прикупљања података који су 

неопходни за израду Годишњег извештаја. Остварени су контакти са Републичким 

заводом за статистику, Покрајинским заводом за заштиту природе и Националном 

службом за запошљавање. 

 

Такође, остварена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, у циљу размене искустава 

у изради Годишњег извештаја о остваривању ППРС, као и дефинисању и изради модела 

индикатора који ће се обрађивати у оквиру Годишњег извештаја. 

 

Извршена је анализа свих стратешких приоритета и формиране су табеле по тематским 

областима.  

 

Свим покрајинским секретаријатима, регионалним развојним агенцијама, као и осталим 

институцијама учесницима у изради Програма имплементације РПП АПВ 2017-2021. 

године, упућени су дописи са захтевом за достављање стања стратешких приоритета из 

својих области. 

 

Настављене су активности на прикупљању података који су неопходни за израчунавање 

показатеља у оквиру Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за период 2018-2019. 

године. Остварени су контакти са Републичким заводом за статистику, Покрајинским 

заводом за заштиту природе и Националном службом за запошљавање у погледу 

добијања ажурних података. 

 

До краја другог квартала добијени су одговори од Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
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локалну самоуправу и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај. 

 

Са Покрајинским секретаријатом за здравство остварена је комуникација и успостављена 

сарадња. Пристизање одговора о стању стратешких приоритета очекује се почетком 

трећег квартала 2019. године. 

 

Остварена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Сектор за просторно планирање и урбанизам, у циљу размене искустава у изради 

Годишњег извештаја о остваривању Просторног плана Републике Србије (ППРС), као и у 

усклађивању стања стратешких приоритета који су дефинисани у Програму 

имплементације ППРС 2016-2020. године, а који се односе на територију АП Војводине. 

 

У четвртом кварталу су настављене активности на прикупљању података који су 

неопходни за израчунавање показатеља у оквиру Извештаја о остваривању РПП АПВ за 

период 2018-2019. године. Остварени су контакти са Покрајинским заводом за заштиту 

природе, Националном службом за запошљавање, Регулаторном агенцијом за електронске 

комуникације и поштанске услуге, у погледу добијања ажурних података. У складу са 

објављивањем нових публикација, од стране Републичког завода за статистику 

сукцесивно пристижу подаци потребни за израчунавање показатеља просторног развоја. 

 

Стратешки приоритети достављени су од стране: Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај, унети су у Извештај. 

 

Остварена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Сектор за просторно планирање и урбанизам, у циљу усклађивања стања стратешких 

приоритета који се односе на територију АП Војводине. Уграђени су приоритети преузети 

из Програма имплементације Просторног плана Републике Србије од 2016 до 2020. 

године, са стањем за 2018. годину. 

 

Израда Извештаја је окончана до краја децембра и исти је упућен Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у складу са Годишњим програмом 

пословања за 20109. годину, у даљу процедуру. 

 

 

1.3.5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ је предузео активности на изради Одлуке о изради Просторног плана подручја 

посeбне наменe Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“. 

 

Остварени су контакти са Покрајинским заводом за заштиту природе, у циљу 

усаглашавања података и дефинисања границе обухвата Просторног плана. У складу са 

договором и у циљу реализације даљих активности, од наведеног Завода добијен је 

материјал који се односи на Уредбу о заштити СРП „Пашњаци велике дропље“, Студију 

заштите СРП „Пашњаци велике дропље“  и шејп фајловима просторних целина од значаја 

за очување биолошке разноврсности, како би било омогућено да се Просторни план ради 

у ГИС-у. 

 

У оквиру међународног пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у 

пограничном подручју Мађарске и Србије“ у Мокрину је одржана конференција Округли 

сто: „Коришћење државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе“, 

којој су присуствовали представници Завода за урбанизам. После конференције извршен 
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је и обилазак терена – одлазак до центра за посетиоце Еко салаш „Јарош“ у Специјалном 

резервату природе „Пашњаци велике дропље“. 

 

Након наведених активности и резимирајући валидну просторно-планску документацију и 

просторну анализу предложеног обухвата сачињена је радна верзија одлуке о изради 

Просторног плана.  

 

На Комисији за стручну контролу планских докумената АПВ одржаној дана 10.06.2019. 

године, дато је позитивно мишљење на нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради 

Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци 

велике дропље“. 

 

Резимирана је валидна просторно-планска документација предложеног обухвата 

Просторног плана. 

 

Поводом израде Просторног плана, у контексту упознавања особености степског подручја, 

дана 04.07.2019. године представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ су 

присуствовали презентацији  међународног пројекта „Conservation of key animal species of 

Pannonian Steppes in a border region between Hugary and Serbia“ у Новом Саду, ради 

упознавања са резултатима међународног пројекта у циљу коришћења пољопривредног 

земљишта. 

 

Нa 33. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине донета је Покрајинска 

скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног 

резервата природе „Пашњаци Велике дропље“, чији је обрађивач ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“. 

 

Започете су активности на припреми материјала за рани јавни увид, који се испоручује до 

краја 2019.године. 

 

Одржани су састанци са представницима Покрајинског завода за заштиту природе, у циљу 

усаглашавања података и дефинисања предложене границе обухвата Плана и 

предложене границе подручја посебне намене. 

 

За потребе израде Просторног плана, достављени су подаци од стране Покрајинског 

завода за заштиту природе и постигнут је договор око предлога границе обухвата Плана и 

предлога границе подручја посебне намене.  

 

Материјал за рани јавни увид  Просторног плана је упућен дана 16.12.2019. године 

носиоцу израде планског документа, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине, ради упућивања у даљу процедуру. 

 

 

1.3.6. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 

КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА 

МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-

КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2019. годину, октобру и новембру 2019. 

године, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је предузео активности на изради Одлуке о 

изради Просторног плана подручја посeбне наменe инфраструктурног коридора брзе 

саобраћајнице Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-

Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) (у даљем тексту: 

Просторни план). 

 

Остварени су контакти са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне 

средине и ЈП „Путеви Србије“, у циљу усаглашавања података и дефинисања границе 
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обухвата Просторног плана. У складу са договором и у циљу реализације даљих 

активности, од наведених институција добијен је материјал који се односи на 

инфраструктурни коридор државног пута бр. 15 за који је потребно израдити планску и 

техничку документацију. Активности на изради техничке документације спроводи ЈП 

„Путеви Србије“.  

 

У циљу сагледавања просторног обухвата разматрана је валидна просторно-планска и 

урбанистичка документација. Регионалним просторним планом АП Војводине предвиђене 

су активности на рехабилитацији и изградњи деоница државног пута I реда Врбас-Кула-

Сомбор-државна граница Бачки Брег (веза коридор Х-коридор VII) са везом на планирани 

јужни аутопут кроз Мађарску.  

 

На основу просторне анализе предложен је обухват Просторног плана и сачињен Предлог 

одлуке о изради Просторног плана, по катастарским општинама у ЈЛС у обухвату 

Просторног плана. Просторни план ће се радити у ГИС технологији. 

 

На Комисији за стручну контролу планских докумената АПВ, дато је позитивно мишљење 

на нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана.  

 

На седници Скупштине АПВ дана 20.12.2019. године донета је Покрајинска скупштинска 

одлука о изради Просторног плана подручја посeбне наменe инфраструктурног коридора 

брзе саобраћајнице Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-

Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. 
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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 2019. години Завод је био ангажован на пословима из оквира своје делатности за 

потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији 

је оснивач АП Војводина и других правних и физичких лица која имају потребе за 

услугама Завода. 
 

У наставку је дат преглед послова на којима је Завод радио током 2019. године, по врсти 

посла и фазама израде: 
 

 

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Завод је у 2019. години учествовао у изради Просторног плана Републике Србије од 2021. 

до 2035. године, и то на изради тематских студија за потребе израде Просторног плана 

Републике Србије од 2021. до 2035. године и Планерског атласа. Учешће Завода је 10% у 

односу на укупне активности на изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 

2035. године. 

 

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

1. 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 2019. 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. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака 

  

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

детаљне разраде у ГИС технологији 

У 2019. години Завод је радио на активности на изради нацрта плана за стручну 

контролу. 
 

3. Измене и допуне ППППН за деоницу 4 магистралног гасовода граница Бугарске - 

граница Мађарске  

У 2019. години Завод је, након прибављања потребних геодетских подлога, израдио 

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

нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања Плана 

извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у потребном броју примерака. 
 
 

2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  
 

1. Измене и допуне Просторног плана општине Врбас 

У 2019. години Завод је, након прибављања потребних геодетских подлога, израдио 

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

нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања Плана 

извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у потребном броју примерака 

 

2. Просторни план општине Сента 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана који је упућен на стручну контролу. 

 

3. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин 

У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку усвојеног 

плана у потребном броју примерака. 
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4. Просторни план општине Ада 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 

 

5. Измене и допуне Просторног плана општине Мали Иђош 

У 2019. години Завод је, након прибављања потребних геодетских подлога, израдио 

нацрт плана за стручну контролу. 

 

6. Измене  и допуне Просторног плана општине Кикинда 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу. 

 

7. Измене  и допуне Просторног плана општине Бечеј 

    У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу. 

 

8. Измене  и допуне Просторног плана општине Сремски Карловци 

    У 2019. години Завод је израдио радну верзију нацрт плана. 

 

2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1.  План генералне регулације насеља Александрово 

У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку усвојеногг 

плана у потребном броју примерака. 

 

2.  План генералне регулације насеља Нови Сланкамен 

У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку усвојеног 

плана у потребном броју примерака. 
 

3.  Измене Плана генералне регулације насеља Ада Мол 

    У 2019. години Завод jе израдиo материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну 

контролу. 
 

4.  Измене Плана генералне регулације насеља Житиште 

    У 2019. години Завод jе израдиo материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну 

контролу. 

 

5. Измене Плана генералне регулације насеља Инђија 

У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку усвојеног 

плана у потребном броју примерака. 
 

6.  План генералне регулације насеља Јарковци 

     У 2019. години Завод je израдиo материјал за рани јавни увид и нацрт плана за     

 стручну контролу. 

 

7.  Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац 

    У 2019. години Завод je израдиo нацрт плана за стручну контролу. 

 

8. Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид 

     У 2019. години Завод je израдиo нацрт плана за стручну контролу. 

 

9. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ириг 

    У 2019. години Завод je израдиo нацрт плана за стручну контролу.  
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2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

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

Сланкамен" у општини Инђија 

  У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку 

усвојеног плана у потребном броју примерака. 
 

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

Савино Село у К.О. Бачки Петровац  

 У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку 

усвојеног плана у потребном броју примерака. 

 

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

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

 У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку 

усвојеног плана у потребном броју примерака. 

 

4.   Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC 

 У 2019. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања од стране надлежних органа a након усвајања плана извршио и коначну 

испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака. 
 

4. План детаљне регулације дела блока 49 у Сенти 

У 2019. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања од стране надлежних органа a након усвајања плана извршио и коначну 

испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака. 

 

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

границе са КО Ада прилаз мосту на Тиси 

 У 2019. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања од стране надлежних органа a након усвајања плана извршио и коначну 

испоруку  плана у потребном броју примерака. 

 

7.    План детаљне регулације за блок брoј 49 у Сенти-(изградња градске топлане) 

 У 2019. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања од стране надлежних органа a након усвајања плана извршио и коначну 

испоруку  плана у потребном броју примерака. 

 

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

Башаид 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

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

југозападна деоница 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

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

 У 2019. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања од стране надлежних органа a након усвајања плана извршио и коначну 

испоруку  плана у потребном броју примерака. 
 

11. План детаљне регулације зоне центра насеља Доњи Товарник  

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 
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12. План детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут првог реда број 15 у КО 

Врбас - Атар  

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 

 

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

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

14. Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног 

комплекса у Инђији  

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 
 

15. 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 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку  плана у 

потребном броју примерака. 

 

16. 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 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку   плана у 

потребном броју примерака. 

 

17. План детаљне регулације спортске хале у насељу Бешка 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 

 

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

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

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

        У 2019. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку усвојеног  

плана у потребном броју примерака. 

 

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

Карловцима  

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 

 

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

Сремским Карловцима  

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
 

22.  План детаљне регулације уређења радничких "Колонија" у Беочину 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

потребе излагања на јавни увид и нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 
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плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 

 

23. План детаљне регулације дела блока 41 у Инђији 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука усвојеног Плана у 

потребном броју примерака. 

 

24. План детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске 

воде и постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља 

Утрине, Оборњача и Стеријино, на катастарској парцели 1907 КО Утрине 

У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за 

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

плана. Након усвајања Плана извршена је и коначна испорука  Плана у потребном 

броју примерака. 

 

25.  План детаљне регулације центра насеља Врдник 

      У 2019. 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 ветропарк "Банат 2" у општини АлибунарУ 2019. години     

У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

27.  План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

28.  План детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Орому 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

29. План детаљне регулације за подстстем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део 

регионалног система за наводњавање Срем 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

30. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне - део локације 15 у КО Инђија 

 У 2019. 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 усвајања плана. Након усвајања Плана извршена је и   

 коначна испорука усвојеног Плана у потребном броју примерака 

 

31. План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 

 

32.  План детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Петровци“, део регионалног 

подсистема за наводњавање Срем - Западни Срем 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид и нацрт плана за 

стручну контролу. 

 

33.  План детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Iб    

  реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у КО Ириг 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито 

општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида. 
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34. План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kv „Србобран 2“ у Србобрану, са 

расплетом 20 kv  водова 

      У 2019. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид и нацрт плана за 

стручну контролу. 

35.  План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни 

саобраћај у Баноштру 

      У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу и нацрт плана за 

потребе излагања на јавни увид. 

 

36.  План детаљне регулације североисточне радне зоне (блокови 11,35,36,37,90,93,94,95 

и 97) 

 У 2019. 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 усвајања плана. Након усвајања Плана извршена је и    

 коначна испорука  Плана у потребном броју примерака. 

 

37.  План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског 

отпада I категорије и прихватилиштем за животиње 

      У 2019. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу и нацрт плана за 

потребе излагања на јавни увид. 
 

2.6. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА  

   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

У 2019. години Завод је, на основу закључених уговора, радио следеће Извештаје о 

стратешкој процени утицаја планова на животну средину: 

 

1.  Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља 

Бачка Паланка на животну средину 

 

2. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР рециклажног дворишта са објектом за 

смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње на животну 

средину 

 

3. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР североисточне радне зоне (блокови 

11,35,36,37,90,93,94,95 и 97) на животну средину 

 

4. Извештај о страрешкој процени утицаја ПДР за део простора "Бање Палић" уз 

западну обалу 4. сектора Палићког језера на животну средину 

 

5. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за део простора "Бање Палић" између 

Палићког језера и Новосадског пута на Палићу (2. фаза) на животну средину 

 

6. Извештај стратешке процене утицај на животну средину за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС 

Алибунар – ТС Вршац 1, рeкoнструкциja oд TС Aлибунaр дo стубa бр. 154 за 

општину Вршац 

 

 

2.7. 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. 
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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.  

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 обезбеђена су 

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

(која су 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.  
 

Након одобравања периодичних извештаја од стране првостеоене контроле и надлежних 

органа Европске уније, средства која су уложена за предфинансирање Пројекта враћена 

су Заводу. 
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4. КАДРОВИ И НАГРАДЕ 
 

4.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ 
 

Већ дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатније мењао. Ово 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, које је било регулисано одредбама 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, 95/18, 31/19, 

33/19-УС РС, 48/19- УС РС и 72/19), 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, 56/18, 7/19, 19/19, 30/19 и 49/19), којима је 

номинално утврђен број запослених на неодређено време које организациона јединица 

система може да има.  

 

У децембру 2019. године Завод је имао укупно 50 запослених и то 46 запослених на 

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

директора предузећа, један запослени на одређено време због повећаног обима посла, а две 

запослене на одређено време по основу замене привремено отсутне две запослене. Током 

2019. 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, 29 

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

степена, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 13 запослених је са средњом стручном 

спремом. 

 

Од инжењерског кадра 22 запослених има лиценцу одговорног планера, 19 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. 

 

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, 45/18 и 40/19), којом је 26 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.  
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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 31.12.2019. године, Завод је имао 50 запослених, од чега 46 запослених на 

неодређено време и 4 запослена на одређено време - директор предузећа, један 

запослени због повећаног обима посла, као и две запослене на замени запослених које су 

на породиљском одсуству. Структура запослених по стручној спреми је била следећа: 

 
 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
стање 

31.12.2018. 
стање 

31.12.2019. 

1.  Доктори наука 3 3 

2.  Магистри 3 3 

3.  Висока стручна спрема 27 29 

4.  Виша школска спрема 2 2 

5.  Средња стручна спрема 14 13 

6.  Неквалификовани радници / / 

     Укупно 49 50 

 

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.  

 

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.  
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4.2. НАГРАДЕ 
 

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

свој рад и афирмацију струке. У 2019. години Заводу је на XXVIII Салону урбанизма у 

Нишу, који је одржан 08. новембра 2019. године, Удружење урбаниста Србије доделило 

ПРВУ НАГРАДУ у категорији ”Регионални просторни планови, ППППН и Стратегије 

одрживог развоја”, за рад: Просторни план подручја посебне намене предела изузетних 

одлика ”Потамишје”, а у стручном тиму су били: Реко Свјетлана, дипл.инж.арх., Тања 

Топо, мастер заш.жив.средине, Зорица Бошњачић, мастер инжењер архитектуре, Славица 

Пивнички, дипл.инж.пејз.арх., мр Драгана Дунчић и мр Владимир Пихлер и ПРВУ НАГРАДУ 

у категорији ”Истраживања, студије и пројекти  из области просторног  и урбанистичког 

планирања”, за рад: Студија развоја микролокација марина на територији АП Војводине, а 

у стручном тиму су били: мр Владимир Пихлер, Марина Митровић, мастер професор 

географије и Теодора Томин Рутар, дипл.правник. 
 

 

II ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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. 

 

 

1.2. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
 

По Годишњем програму пословања Завода за 2019. годину, планирани и остварени 

приходи износили су: 

 

- из буџета АПВ за 2019. годину, за послове које Завод обавља за АП Војводину као 

Оснивача, планирани приходи износили су 63.000.000,00 динара и остварени су у 

износу од 63.000.000,00 (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 79.780.000,00 динара, а остварени су 

у износу од 58.017.199,50 динара (72,72%),  
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- приходи од камата планирани су у износу од 450.000,00 динара, а остварени у износу 

од 360.795,03 динара (80,18%), 

- приходи од субвенција планирани су у износу од 600.000,00 динара, а остварени у 

износу од 450.000,00 динара (75%), 

- приходи од донација планирани су у износу од 3.400.000,00 динара, а остварени су у 

износу од 3.102.248,07 динара (91,24%), 

- остали приходи су у износу од 300.000,00 динара, а остварени су у износу од  динара 

620.374,72 (206,79%). 

 

Укупно планирани приходи у 2019. години су 147.530.000,00 динара а остварени 

125.550.977,32 динара. Остварено је 85,10% прихода у односу на планиране приходе. 

 
Табела планираних и остварених прихода за 2019. годину 

 Планирани 
приходи у 2019. 

години 

Остварени 
приходи у 

2019. години 

Однос 
планирано-
остварено 

3/2 (%) 

1 2 3 4 

Приходи од послова за АПВ као оснивача  
63.000.000,00 

 
63.000.000,00 

 
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 

 
79.780.000,00 

 

58.017.199,50 

 
72,72 

Финансијски приходи 450.000,00 360.795,03 80,18 

Приходи од субвенција 600.000,00 450.000,00 75 

Приходи од донација 3.400.000,00 3.102.248,07 91,24 

Остали приходи 300.000,00 620.374,72 206,79 

УКУПНО: 147.530.000,00 125.550.977,32 85,10 
 

Графикон планираних и остварених прихода за 2019. годину 

 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2019. годину, планирано је остварење добити 

у износу од 3.000.000,00 динара. У Билансу успеха за 2019. годину исказана је остварена 

добит у износу од 5.283.932.55 динара (бруто) односно 4.418.278,89 динара (нето). 

Приходи од 

послова за АПВ 

као оснивача 

Приходи од 

послова које ће 

Завод да ради 
за ЈЛС које су 

суоснивачи 

Завода 

Финансијски 

приходи 

Приходи од 

субвенција 

Приходи од 

донација 

Остали 

приходи 

63.000.000,00 
79.780.000,00 

450.000,00 600.000,00 
3.400.000,00 300.000,00 

63.000.000,00 

58.017.199,50 

360.795,03 450.000,00 3.102.248,07 620.374,72 

Планирани приходи у 2019. години Остварени приходи у 2019. години 
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1.3. ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 
 

У 2019. години планирани су расходи  142.430.000,00 динара, планиране инвестиције 

9.000.000,00 динара а извршени расходи у 2019. години су 120.267.044,77 динара а 

остварене инвестиције износе 4.491.440,00 динара. 

 
Табела планираних и извршених расхода за 2019. годину 

  
 

 

Планирани 
расходи за 

2019. год. 

Извршени 
расходи 

у 2019. год 

Однос 
планирано-

извршено 
3/2 (%) 

 1 2 3 4 

1. Расходи из средстава из буџета 

(АПВ као оснивача) 

 

 

63.000.000,00 

 

62.895.848,93 

 

99,83 

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

тржишту  

 
79.430.000,00 

 
55.420.449,91 

 
69,77 

3. Расходи из средстава донација 2.100.000,00 1.950.745,93 98,89 

УКУПНО 1+2+3 

 

 
142.430.000,00 

 
120.267.044,77 

 
84,44 

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ  9.000.000,00 4.914.540,00 54,61 

УКУПНО 1+2+3+4 151.430.000,00 125.181.584,77 82,67 
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20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

Расходи из средстава из 
буџета (АПВ као оснивача) 

Расходи из средстава 
остварених од послова које 

је Завод обављао за ЈЛС 
које су суоснивачи Завода 
и остале кориснике услуга 

на тржишту  

Расходи из средстава 
донација 

63.000.000,00 

79.430.000,00 

2.100.000,00 

62.895.848,93 

55.420.449,91 

1.950.745,93 

Планирани расходи у 2019. години Извршени расходи у 2019. години 
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1.4. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2019.  

години 

Извршење 
расхода у 2019. 

години 

 
 

(% изв.) 

РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

7.400.000,00 5.866.292,40 79,27 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 6.000.000,00 4.956.048,70 82,60 

5123 Трошкови средстава за одржавање 
чистоће 

 
350.000,00 

 
157.731,43 

 
45,07 

5129 Трошкови осталог непоменутог 

материјала 

 

1.050.000,00 

 

752.512,27 

 

71,67 

513 Трошкови горива и енергије 3.350.000,00 2.910.330,88 86,88 

5130 Трошкови нафтиних деривата  1.200.000,00 1.085.590,65 90,47 

5133 Трошкови електричне енергије  850.000,00 701.369,07 82,51 

5135 Трошкови паре 1.300.000,00 1.123.371,16 86,41 

514 Трошкови резервних делова 1.200.000,00 859.989,08 71,67 

5140 Трошкови резервних делова 
утрошених за текуће одржавање 
средстава 

 
1.200.000,00 

 
859.989,08 

 
71,67 

515 Tрошкови једнократног отписа 
алата и инвентара 

 
150.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

 
64.839.949,00 

 
58.620.277,83 

 
90,41 

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

 
11.120.051,00 

 
10.053.377,71 

 
90,41 

524 Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

 
3.630.000,00 

 
3.272.613,10 

 
90,15 

526 Трошкови накнада директору 
односно члановима органа 

управљања и надзора 

 
3.100.000,00 

 
3.039.887,73 

 
98,06 

529 Остали лични расходи и накнаде 12.194.000,00 8.579.359,56 70,36 

5290 Остала лична примања запослених  3.032.000,00 1.960.828,01 64,67 

5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.096.019,30 53,74 

5292 Остала давања запосленима која се 
не сматрају зарадом 

 
2.622.000,00 

 
2.336.611,00 

89,12 

5299 Трошак зарада и накнада зарада по 
основу кориговања-умањења 5% 

 
2.640.000,00 

 
2.185.901,25 

82,80 

530 Трошкови услуга на изради 

учинака 

 

2.550.000,00 

 

1.101.910,00 

43,21 

531 Трошкови транспортних услуга 1.300.000,00 893.008,89 68,69 

5311 Трошкови поштанских услуга 200.000,00 123.586,00 61,79 

5312 Трошкови телефонских услуга 800.000,00 581.202,89 72,65 

5313 Трошкови интернета 300.000,00 188.220,00 62,74 

532 Трошкови услуга одржавања  5.860.000,00 4.111.620,82 70,16 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 
постројења и опреме 

 
5.860.000,00 

 
4.111.620,82 

 
70,16 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 1.500.000,00 1.368.074,80 31,89 

5359 Остали трошкови за рекламу и 

пропаганду 

 

1.500000,00 

 

1.368.074,80 

 
91,20 

539 Трошкови осталих услуга 3.900.000,00 1.243.839,88 31,89 

5390 Трошкови комуналних услуга 600.000,00 514.034,88 85,67 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 200.000,00 104.520,00 52,26 

5392 Трошкови осталих производних 
услуга 

 
3.100.000,00 

 
625.285,00 

 
20,17 

540 Трошкови амортизације 6.500.000,00 5.736.343,86 88,25 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
500.000,00 

 
1.082.933,33 

216,59 

550 Трошкови непроизводних услуга 10.000.000,00 7.807.918,83 78,08 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2019.  

години 

Извршење 
расхода у 2019. 

години 

 
 

(% изв.) 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја 

 
250.000,00 

 
240.000,00 

 
96,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга 200.000,00 0,00 0,00 

5503 Трошкови здравствених услуга 800.000,00 0,00 0,00 

5504 Трошкови стручног образовања и 
усавршавања запослених 

 
750.000,00 

 
402.809,20 

 
53,71 

5505 Трошкови чишћења просторија 2.200.000,00 2.084.600,00 94,75 

5507 Трошкови одржавања софтвера 4.700.000,00 4.082.014,00 86,85 

5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

 
1.100.000,00 

 
998.495,33 

 
90,77 

551 Трошкови репрезентације 1.000.000,00 485.957,40 48,60 

5510 Трошкови репрезентације-
угоститељске услуге 

 
200.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

5511 Трошкови репрезентације - поклони 400.000,00 262.178,40 65,54 

5519 Остали трошкови репрезентације 400.000,00 223.779,27 55,94 

552 Трошкови премија  осигурања 580.000,00 507.829,00 87,56 

5520 Трошкови премија осигурања 

некретнина, постројења и опреме 

 

390.000,00 

 

387.018,00 

 

99,24 

5525 Трошкови премија осигурања 
запослених  

 
45.000,00 

 
45.000,00 

 
100,00 

5529 Трошкови осталих премија осигурања  145.000,00 75.811,00 52,28 

553 Трошкови платног промета 310.000,00 157.655,09 50,85 
 

5530 Трошкови платног промета у земљи  160.000,00 95.297,92 59,56 

5532 Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 68.318,37 45,55 

554 Трошкови чланарина 300.000,00 242.597,16 80,87 

5549 Остали непоменути трошкови 
чланарина 

 
300.000,00 

 
242.597,16 

 
80,87 

555 Трошкови пореза 1.450.000,00 1.171.752,08 80,81 

5550 Трошкови пореза на имовину 700.000,00 664.693,08 94,96 

5559 Остали трошкови пореза 750.000,00 507.059,00 67,61 

559 Остали нематеријални трошкови 1.100.000,00 877.505,74 79,77 

5590 Трошкови огласа у штампи и другим 
медијима (осим за рекламу и 
пропаганду) 

 
50.000,00 

 
47.640,00 

 
95,28 

5591 Таксе (административне, судске, 
регистрационе, конзуларне, локалне 
таксе и др.) 

 
50.000,00 

 
47.275,12 

 
94,55 

5599 Остали нематеријални трошкови 1.000.000,00 782.590,62 78,26 

562 Расходи камата (према трећим 
лицима) 

 
51.566,67 

 
638,82 

 
1,24 

5623 Расходи затезних камата 51.566,67 638,82 1,24 

563 Негативне курсне разлике 84.433,33 59.369,01 70,31 

5630 Негативне курсне разлике по основу 
готовине и готовинских еквивалената 

 
84.433,33 

 
59.369,01 

 
70,31 

579 Остали непоменути расходи 260.000,00 210.000,00 80,77 

5792 Расходи по основу казни за 
привредне преступе прекршаје 

 
210.000,00 

 
210.000,00 

 
100,00 

5799 Остали непоменути расходи 50.000,00 0,00 0,00 

585 Обезвређење потраживања 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 ИЗ 
ПОСЛОВАЊА: 

 

142.430.000,00 

 

120.267.044,77 

 

84,44 
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1.5. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ПЛАНИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА У 2019.  

ГОДИНИ ОД ПОСЛОВА ЗА ОСНИВАЧА 
 

 
Екон. 
клас. 

Назив План 2019. 
године 

Извршење 2019. 
године 

(%) 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

51.088.349,00 51.008.349,00 100 

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

8.761.651,00 8.761.651,00 100 

526 Трошкови накнада директору односно 
члановима управљања и надзора 

3.100.000,00 3.039.887,73 98,06 

553 Трошкови платног промета 50.000,00 5.961,20 11,92 

5530 Трошкови платног промета у земљи  50.000,00 5.961,20 11,92 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 63.000.000,00 62.895.848,93 99,83 

 

1.6.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ ЗА     
2019. ГОДИНУ 

 

Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2019.  

години 

Извршење 
расхода у 2019. 

години 

 
 

(% изв.) 

РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 7.400.000,00 5.866.292,40 79,27 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 6.000.000,00 4.956.048,70 82,60 

5123 Трошкови средстава за одржавање 
чистоће 

 
350.000,00 

 
157.731,43 

 
45,07 

5129 Трошкови осталог непоменутог 
материјала 

 
1.050.000,00 

 
752.512,27 

 
71,67 

513 Трошкови горива и енергије 3.350.000,00 2.910.330,88 86,88 

5130 Трошкови нафтиних деривата  1.200.000,00 1.085.590,65 90,47 

5133 Трошкови електричне енергије  850.000,00 701.369,07 82,51 

5135 Трошкови паре 1.300.000,00 1.123.371,16 86,41 

514 Трошкови резервних делова 1.200.000,00 859.989,08 71,67 

5140 Трошкови резервних делова 
утрошених за текуће одржавање 

средстава 

 
1.200.000,00 

 
859.989,08 

 
71,67 

515 Tрошкови једнократног отписа 
алата и инвентара 

150.000,00  
0,00 

 
0,00 

520 Трошкови зарада и накнада 

зарада (бруто) 

13.751.600,00 7.531.928,83 54,77 

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

2.358.400,00 1.291.726,71 54,77 

524 Трошкови накнада по уговору о 

привременим и повременим 
пословима 

 

3.630.000,00 

 

3.272.613,10 

 

90,15 

529 Остали лични расходи и накнаде 12.194.000,00 8.579.359,56 70,36 

5290 Остала лична примања запослених  3.032.000,00 1.960.828,01 64,67 

5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.096.019,30 53,74 

5292 Остала давања запосленима која се 
не сматрају зарадом 

 
2.622.000,00 

 
2.336.611,00 

89,12 

5299 Трошак зарада и накнада зарада по 
основу кориговања-умањења 5% 

 
2.640.000,00 

 
2.185.901,25 

82,80 

530 Трошкови услуга на изради 

учинака 

 

2.550.000,00 

 

1.101.910,00 

43,21 

531 Трошкови транспортних услуга 1.300.000,00 893.008,89 68,69 

5311 Трошкови поштанских услуга 200.000,00 123.586,00 61,79 

5312 Трошкови телефонских услуга 800.000,00 581.202,89 72,65 

5313 Трошкови интернета 300.000,00 188.220,00 62,74 

532 Трошкови услуга одржавања  5.860.000,00 4.111.620,82 70,16 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2019.  

години 

Извршење 
расхода у 2019. 

години 

 
 

(% изв.) 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 
постројења и опреме 

 
5.860.000,00 

 
4.111.620,82 

 
70,16 

539 Трошкови осталих услуга 3.900.000,00 1.243.839,88 31,89 

5390 Трошкови комуналних услуга 600.000,00 514.034,88 85,67 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 200.000,00 104.520,00 52,26 

5392 Трошкови осталих производних 
услуга 

 
3.100.000,00 

 
625.285,00 

 
20,17 

540 Трошкови амортизације 6.500.000,00 5.736.343,86 88,25 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
500.000,00 

 
1.082.933,33 

216,59 

550 Трошкови непроизводних услуга 9.400.000,00 7.225.247,40 76,86 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја 

 
250.000,00 

 
240.000,00 

 
96,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга 200.000,00 0,00 0,00 

5503 Трошкови здравствених услуга 800.000,00 0,00 0,00 

5504 Трошкови стручног образовања и 

усавршавања запослених 

 

750.000,00 

 

402.809,20 

 

53,71 

5505 Трошкови чишћења просторија 2.200.000,00 2.084.600,00 94,75 

5507 Трошкови одржавања софтвера 4.700.000,00 4.082.014,00 86,85 

5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

 
500.000,00 

 
415.824,20 

 
83,16 

551 Трошкови репрезентације 1.000.000,00 485.957,67 48,60 

5510 Трошкови репрезентације-
угоститељске услуге 

 
200.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

5511 Трошкови репрезентације - поклони 400.000,00 262.178,40 65,54 

5519 Остали трошкови репрезентације 400.000,00 223.779,27 55,94 

552 Трошкови премија  осигурања 580.000,00 507.829,00 87,56 

5520 Трошкови премија осигурања 
некретнина, постројења и опреме 

 
390.000,00 

 
387.018,00 

 
99,24 

5525 Трошкови премија осигурања 

запослених  

 

45.000,00 

 

45.000,00 

 

100,00 

5529 Трошкови осталих премија осигурања  145.000,00 75.811,00 52,28 

553 Трошкови платног промета 260.000,00 157.655,09 60,64 

5530 Трошкови платног промета у земљи  110.000,00 89.336,72 81,22 

5532 Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 68.318,37 45,55 

554 Трошкови чланарина 300.000,00 242.597,16 80,87 

5549 Остали непоменути трошкови 
чланарина 

 
300.000,00 

 
242.597,16 

 
80,87 

555 Трошкови пореза 1.450.000,00 1.171.752,08 80,81 

5550 Трошкови пореза на имовину 700.000,00 664.693,08 94,96 

5559 Остали трошкови пореза 750.000,00 507.059,00 67,61 

559 Остали нематеријални трошкови 1.100.000,00 877.505,74 79,77 

5590 Трошкови огласа у штампи и другим 
медијима (осим за рекламу и 
пропаганду) 

 
50.000,00 

 
47.640,00 

 
95,28 

5591 Таксе (административне, судске, 

регистрационе, конзуларне, локалне 
таксе и др.) 

 

50.000,00 

 

47.275,12 

 

94,55 

5599 Остали нематеријални трошкови 1.000.000,00 782.590,62 78,26 

562 Расходи камата (према трећим 

лицима) 

 

51.566,67 

 

638,82 

 

1,24 

5623 Расходи затезних камата 51.566,67 638,82 1,24 

563 Негативне курсне разлике 84.433,33 59.369,01 70,31 

5630 Негативне курсне разлике по основу 

готовине и готовинских еквивалената 

 

84.433,33 

 

59.369,01 

 

70,31 

579 Остали непоменути расходи 260.000,00 210.000,00 80,77 

5792 Расходи по основу казни за 
привредне преступе прекршаје 

 
210.000,00 

 
210.000,00 

 
100,00 

5799 Остали непоменути расходи 50.000,00 0,00 0,00 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2019.  

години 

Извршење 
расхода у 2019. 

години 

 
 

(% изв.) 

585 Обезвређење потраживања 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 ИЗ 
ПОСЛОВАЊА: 

 
79.430.000,00 

 
55.420.449,91 

 
69,77 

Образложење позиције расхода чије је извршење веће од планираног износа  
 

Позиција 545: Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  
 

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених обрачаната су у 

износу од 1.082.933,33 динара. Обрачуната резервисања су веће у текућој години од 

планиране за 582.933,33 динара из разлога што је се приликом обрачуна узимао просек 

зарада који је већи због у односу на планирани услед измене Закона 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 и 95/18), 

по коме су у 2019.години зараде и стална примања умањена за 5%, уместо ренијег 

умањења од 10%. 
 

 

1.7.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈ ПРЕЛАЗНОГ 
ПУТА У ОБЛАСТИ КУБЕКХАЗИ – РАБЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

Екон. 
клас. 

Назив План 2019. 
године 

Извршење 2019. 
године 

(%) 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 1.500.000,00 1.368.074,80 91,20 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду 1.500000,00 1.368.074,80 91,20 

550 Трошкови непроизводних услуга 600.000,00 582.671,13 97,11 

5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

600.000,00 582.671,13 97,11 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 2.100.000,00 1.950.745,93 98,89 

 

 

2. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2019. годину извршена је 

куповина основних средстава приказаних у наредној табели: 
 

Ред. 
бр. 

Назив основног средства Количи
-на 

Вредност 

1.  Рачинар i7 1 124.800,00 

2.  Рачинар i3  7 436.800,00 

3.  Laptop  1 96.000,00 

4.  Штампач M402dne 2 40.800,00 

5.  Штампач - MFP Laser A4 HP M426fdn 2 76.800,00 

6.  HDD 3.5" SATA3 5400 4TB WD Blue WD40EZRZ, 64MB 2 27.600,00 

7.  SATA3 250GB Samsung 860 EVO V-NAND 550/520MB/s, MZ-
76E250B 

25 189.000,00 

8.  GeForce GTX1050Ti ASUS 4GB DDR5, 
HDMI/DVI/DP/128bit/CERBERUS-GTX1050TI-O4G 

8 168.000,00 

9.  HDMI KVM USB svič CKL-94H2 4 ports HDMI 2.0Compliant up 
to 4K hdtv (svić mod:push button/hotkey) 

1 13.608,00 

10.  Серверска лиценца - CISSteDCCore LicSAPk OLP 2Lic  Gov 
CoreLic Qlfd 

4 609.600,00 

11.  Серверска лиценца- WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic  Gov 
CoreLic Qlfd 

4 307.200,00 

12.  Серверска лиценца - WinSvrCAL 2016 OLP  Gov DvcCAL 50 163.200,00 

13.  Рачинар i7 1 123.600,00 

14.  Laptop Laptop Asus TUF Gaming FX505GD-BQ111 1 96.000,00 
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15.  Штампач M402dne 4 81.600,00 

16.  Штампач - Laser Color A4 Canon LBP-613CDW, 11/19ppm 1 
GB 

1 27.600,00 

17.  Рачинар i7 13 1.530.360,00 

18.  Рачинар i5  7 617.400,00 

19.  Рачинар i3  6 480.960,00 

20.  Видео пројектор  1 92.400,00 

21.  Намештај 1 594.120,00 

                Укупно (са ПДВ-ом) 5.897.448,00 

 
 

3. ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ Стање имовине 
- књиговодствена вредност - 

 31.12.2018.  31.12.2019. 

1. Зграда 60.482.284,45 59.340.313,54 

2. Возила 2.438.492,45 1.772.681,56 

3. Канцеларијска опрема и софтвери 7.428.006,99 9.892.705,49 

4. Лиценце 8.337.723,90 7.015.143.99 

5. Софтвери 1.492.250,86 1.598.488,13 

6. Новчана средства на рачуну 21.614.230,30 30.847.620.77 

7. Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD) 298,29 296.33 

  Укупно: 108.137.649,68 110.467.249,81 

 

 

 

4.  ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНУ У ОДНОСУ  

НА ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2019. ОСТВАРЕЊЕ 2019. ИНДЕКС 

НЕТО ЗАРАДЕ 47.992,468,00 44.600.944,00 0,93 

БРУТО ЗАРАДЕ I 67.093.470,00 62.352.120,00 0,93 
 
 

4.1.  ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У  
2019. ГОДИНИ 

 

Просечна зарада 
по запосленом у 

2019. 

Просечан планер  
у 2019. 

Просечан 
техничар у 2019. 

Највиша зарада  
у 2019. 

Најнижа зарада  
у 2019. 

нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто 
78.342,00 110.376,00 80.006,00 111.953,00 58.045,00 80.628,00 123.784,00 174.400,00 52.543,00 72.776,00 

 
 

4.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2019.  

ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2019. ОСТВАРЕЊЕ 2019. ИНДЕКС 

НЕТО НАКНАДЕ 1.825.149,00 1.789.749,00 0,98 

БРУТО НАКНАДЕ 3.100.000,00 3.039.888,00 0,98 
 

 

Председника и чланове Надзорног одбора именовала је Покрајинска влада, у складу са 

законом, на период од четири године. Надзорни одбор Завода има три члана од којих се 

један члан именује из реда запослених у Заводу, на начин утврђен Статутом Завода. 

 

Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 

организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 

„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је регулисано да председник и чланови 
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надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 

Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право 

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

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

накнада исплаћује. 

 

Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника 

Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а  за члана Надзорног одбора 

именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127 

број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда 

запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства. 
 

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 и 95/18), 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 2019.години у нето износу умањена за 5%. 
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1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ  
 

1.1. Извештај независног ревизора 
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године 
1.3. Биланс успеха од 01.01. - 31.12.2019. године 

1.4. Извештај о осталом резултату за период од 01.01. - 31.12.2019. год. 
1.5. Извештај о токовима готовине за период од 01.01. - 31.12.2019. год. 

1.6. Извештај о променама на капиталу за период од 01.01. - 31.12.2019.  
1.7. Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2019.годину 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад 

 

Мишљење  

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад (у 

наставку ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, или Предузеће), који обухватају 

биланс стања на дан 31. децембра 2019. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај 

дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених 

политика. 

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим 

материјално значајним аспектима финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2019. године и 

његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије. 

Основа за мишљење  

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у Републици 

Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја 

који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у 

односу на Предузеће у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за 

међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни 

за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке 

одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које 

смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење. 

Скретање пажње 

Скрећемо пажњу на Напомену 15. уз финансијске извештаје у којој је обелодањено да је основни 

капитал већинског оснивача Аутономне покрајине Војводине исказан у пословним књигама у износу 

од РСД 90.955 хиљада, а код Агенције за привредне регистре уписан је капитал у висини уплаћеног 

новчаног од РСД 40.021 хиљада, на дан 30. јуни 2002. године. 

Скрећемо пажњу на Напомену 42. уз финансијске извештаје у којој је обелодањено да је до дана 

одобравања финансијских извештаја 31. марта 2020. године, у Републици Србији 15. марта 2020. 

године уведено ванредно стање због ширења корона вируса (COVID-19). Пандемија COVID-19 има 

велики утицај на глобалну привредну активност и може имати и негативан утицај на привредну 

активност у Републици Србији. У новонасталим условима, Предузеће несметано обавља своју редовну 

делатност у истом обиму као и пре пандемије COVID-19. Руководство Предузећа је проценило да 

екстерни услови у привреди Републике Србије и окружењу немају материјално значајан утицај на 

способност Предузећа да настави да послује по принципу сталности у будућем периоду од 12 месеци, 

обзиром да је организовано као јавно предузеће које је основано и послује ради обезбеђивања трајног 

обављања делатности од општег интереса у складу са Законом о јавним предузећима. Међутим, утицај 

COVID-19 кризе на пословање Предузећа није могуће у целости предвидети, и због тога постоји 

елемент опште неизвесности.  

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и за 

оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже 

материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа 

да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се 

односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим 

ако руководство намерава да ликвидира Предузеће, или да обустави пословање, или нема другу реалну 

могућност осим да то уради. 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 

Предузећа. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање 

ревизоровог извештаја који садржи мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво 

уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним 

стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни 

искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је 

разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на 

основу ових финансијских извештаја. 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије (ИСА), ми примењујемо 

професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми: 

 Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и 

обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 

адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити 

идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је 

већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи 

удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне 

контроле. 

 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања 

ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола Предузећа. 

 Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од 

стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална 

неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 

способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако 

закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу 

на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису 

адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским 

доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови 

могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности. 
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