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                                                                                               Образац 12 

 

УВОД 

 

У складу са чланом 3. Правилника о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа "Службени 

гласник РС", бр. 36/2016, 131/2021., сви обрасци се попуњавају кумулативно, са 

почетком календарске године, и то за следећи период: 

1) од 1. јануара до 31. марта; 

2) од 1. јануара до 30. јуна; 

3) од 1. јануара до 30. септембра; 

4) од 1. јануара до 31. децембра. 

  

I OСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ  

 

Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 

Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III 

Претежна делатност: архитектонска 

Матични број: 08068313 

Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355 

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 

средине, Нови Сад. 

 

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. 

године као буџетску установу од покрајинског значаја, са задатком да у споразуму са 

надлежним органима власти и управе израђује урбанистичке планове градова и места у 

Војводини и да усклађује рад урбанизма и руризма са комуналном политиком на подручју 

АП Војводине. Урбанистички завод је фактички функционисао тако да му је седиште било 

у Суботици, а имало је одељење у Новом Саду. Извршно веће је 27. маја 1954. године 

донело решење којим је Урбанистички завод АП Војводине прогласило за установу са 

самосталним финансирањем. Крајем те године Раднички савет Пројектног предузећа у 

Суботици на заједничкој седници са колективом Урбанистичког завода АП Војводине је 

донео одлуку да Пројектно предузеће у Суботици преузме запослене и имовину 

Урбанистичког завода АП Војводине након његове ликвидације од стране ИВ АПВ.  

 

Решењем Извршног већа народне скупштине АП Војводине од 16.12.1959. године је 

основан Завод за урбанизам и комунално-стамбена питања АП Војводине, као 

установа са самосталним финансирањем, организована на начелима друштвеног 

управљања, ради развијања и унапређивања урбанистичке и стамбено-комуналне 

делатности и праћења и проучавања проблема и појава из ових области, а за потребе 

комуна и покрајинских органа и привредних организација које се баве овим 

питањима. У складу са решењем Извршног већа о самосталним установама које се 

финансирају по принципу дохотка, Завод се од јануара 1964. године не финансира 

више по буџетским принципима, већ по принципима дохотка. Започиње интензивнији 

рад Завода на изради урбанистичке и просторно-планске документације за насеља и 

општине у Војводини. Завод даје понуде и закључује уговоре са општинама о изради 

урбанистичких планова. 

 

У току 1970. године Скупштина Војводине је донела Закон о установама које су 

основали покрајински органи, по ком је Завод једна од пет установа у Војводини која 

обавља делатност од посебног друштвеног интереса. Надзор над законитошћу рада 

Завода и даље врши Покрајински секретаријат за урбанизам и комуналне послове. 
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Изменама Статута Завода децембра 1979. године Завод мења име у Завод за 

урбанизам Воjводине. У 1984. години Завод постаје самоуправна организација 

удруженог рада, а изменама Статута у децембру 1989. године постаје друштвено 

предузеће, које послује у складу са Законом о предузећима, односно обавља 

привредну делатност ради стицања дохотка, односно добити вршењем услуга на 

тржишту и сноси ризик за своје пословање.  

Након доношења Устава Републике Србије из 1990. године и Статута АП Војводине из 

1991. године, извршене су измене Статута Завода према којима нема више у 

Радничком савету представника шире друштвене заједнице које именује Извршно 

веће, директор се бира на основу јавног огласа, без претходне сагласности Извршног 

већа Војводине.  

Активност Завода као друштвеног предузећа (1990-2002.) била је посебно усмерена 

на израду урбанистичке документације за општине, велике инфраструктурне системе 

и остале кориснике простора у складу са Законом о планирању и уређењу простора и 

насеља. У овом периоду Завод као друштвено предузеће остварује приходе на 

тржишту, тако да пролази прво период веома тешких година са потешкоћама у 

обезбеђивању послова и остваривању прихода, након којих долази постепено до 

стабилизације у пословању, да би посебно после 1995. године наступио период 

освајања тржишта, односно сарадња на изради урбанистичких планова са све већим 

бројем општина у Војводини, повећања обима пословања и остваривања прихода.  

 

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се 

прати спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини и да се изврше 

припреме за израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, а у складу 

са новим уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и 

уређивања простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће 

оснивач бити поново АП Војводина, те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као 

друштвено предузеће средином 2002. године трансформише у Јавно предузеће ''Завод 

за урбанизам Војводине'', како и данас послује. Као јавно предузеће Завод је основан 

Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање ("Службени лист АПВ", број 10/02) ради трајног обављања стручних 

послова просторног и урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику, 

а који се односе на територију Аутономне покрајине Војводине и стручне послове од 

значаја за органе Покрајине, за које је Завод носилац искључивог права на обављање 

делатности, као и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе, као и 

друге органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те 

послове повере, односно уступе. 

 

У периоду од 01.01.2006. године до 31.12.2012. године Завод је био индиректни 

корисник буџета АПВ, а од 01.01.2013. године Завод је скинут са списка индиректних 

корисника буџета.  

 

У циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 119/12) донета је Покрајинска скупштинска одлука о јавном предузећу за 

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

Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13), а потом је у циљу усклађивања са 

одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) донета 

Покрајинска скупштинска одлука о јавном предузећу за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени 

лист АПВ“, број 51/16).  

 

У 2017. години скупштине јединица локалних самоуправа: Ада, Апатин, Бач, Бачка 

Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, 

Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, 

Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока донеле су Одлуке о суоснивању ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине“, у 2018. години Скупштина општине Оџаци је донела 

одлуку о суоснивању Завода а у 2019. Скупштина општине Темерин донела је одлуку 
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о суоснивању Завода. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је 

усклађивање оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине 

Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног 

предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17, 46/17, 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. 

 

II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА ЗА I-XII 2022. године 

СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА 

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2022. годину, у циљу развоја 

Информационог система, у четвртом кварталу 2022. године настављено је са 

активностима на прикупљању неопходних података, анализом и обрадом показатеља. 

Показатељи просторног развоја ће бити саставни део Извештаја о информационом 

систему за 2022. годину и Извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АП 

Војводине. 

 

Показатељи израчунати до краја четвртог квартала 2022. године за које су доступни 

неопходни подаци су: 

- Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном броју незапослених 

лица, 

- Запослена лица са високим степеном образовања у укупном запосленом 

становништву, 

- Запослени на одређено време (% броја запослених), 

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

запослених 

- Остварене инвестиције у нова основна средства, 

- Индекс „реда величине” насеља према броју становника и степен 

концентрације становништва региона у примарном центру 

- Доступност примарној здравственој заштити – број становника на једног 

лекара, 

- Покривеност насеља мрежом јавног водовода, 

- Покривеност насеља канализационом мрежом, 

- Буџет општине/града, 

- Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја 

- Губици воде у мрежи, 

- Урбани раст - ширење урбаног подручја, 

- Степен моторизације 

- Коефицијент економске зависности становништва, 

- Време потребно за добијање грађевинске дозволе - Издате грађевинске 

дозволе, 

- Потрошња енергије по изворима и врсти корисника, 

- Удео урбаног ткива, 
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- Стопа активности мушке и женске популације, 

- Стопа запослености, 

- Учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа, 

- Стопа незапослености, 

- БДП по становнику, 

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

- БДВ по становнику, 

- Удео извоза у структури БДВ, 

- Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности, 

- Приступ широкопојасним системима, 

- Заштићена природна подручја,  

- Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја, 

- Густина железничке мреже по јединици површине, 

- Дужина аутопутева и осталих путева 1. реда, 

- Густина железничке мреже (километар на 1000 становника), 

- Број интернет корисника 

- Обим директних страних инвестиција - Статистика инвестиција 

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

- Потрошња земљишта за саобраћајну инфраструктуру, 

- Удео урбаног ткива, 

- Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже, 

- Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу, 

- Број туриста и туристичких ноћења годишње, 

- Број пројеката са међународним учешћем на територији АП Војводине, 

- Густина насељености, 

- Стопа миграционог салда, 

- Удео становништва по великим старосним групама, 

- Стопа укупног фертилитета, 

- Становништво са високим образовањем, 

- Удео дуготрајне незапослености, 

- Однос увоза и извоза области, 

- Запосленост по економским делатностима, 

- Број предузећа у области иновација, 

- Запосленост у сектору истраживања и развоја по областима, 

- Запосленост у сектору високих технологија по областима, 

- Издвајања БДП за област истраживања и развоја, 

- Степен концентрације становништва области у примарном центру, 

- Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања, 

- Покривеност простора просторно-планским документима, 

- Обим и величина миграција становништва, 

- Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом, 

- Квалитет вода водотока, 

- Квалитет подземне воде, 

- Потрошња земљишта за саобраћајну инфраструктуру, 

- Квалитет ваздуха, 

- Генерисани отпад према врстама отпада, 

- Број заштићених непокретних културних добара,  

- Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за 

заштиту, 

- Промет путника и робе у речним лукама. 

 

У оквиру основног циља: СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У ЕКОНОМСКОМ И 

СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ обрађени су подаци и текстуално и графички представљени 

показатељи  који се односе  на: 

- Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном броју незапослених 

лица, 
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- Запослена лица са високим степеном образовања у укупном запосленом 

становништву, 

- Запослени на одређено време (% броја запослених), 

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

запослених 

- Остварене инвестиције у нова основна средства 

- Коефицијент економске зависности становништва, 

- Стопа активности мушке и женске популације, 

- Стопа запослености, 

- Учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа, 

- Стопа незапослености, 

- БДП по становнику, 

- Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава 

- БДВ по становнику, 

- Удео извоза у структури БДВ, 

- Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности, 

- Приступ широкопојасним системима 

- Обим директних страних инвестиција - Статистика инвестиција, 

- Густина насељености, 

- Стопа миграционог салда, 

- Удео становништва по великим старосним групама, 

- Стопа укупног фертилитета, 

- Становништво са високим образовањем, 

- Удео дуготрајне незапослености, 

- Однос увоза и извоза области, 

- Запосленост по економским делатностима, 

- Број предузећа у области иновација, 

- Запосленост у сектору истраживања и развоја по областима, 

- Запосленост у сектору високих технологија по областима, 

- Издвајања БДП за област истраживања и развоја. 

 

У оквиру основног 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: 

 Индекс „реда величине” насеља према броју становника  

- Степен концентрације становништва области у примарном центру, 

- Доступност примарној здравственој заштити, 

- Покривеност насеља мрежом јавног водовода, 

- Покривеност насеља канализационом мрежом, 

- Буџет општине/града 

- Време потребно за добијање грађевинске дозволе - Издате грађевинске 

дозволе 

- Густину железничке мреже по јединици површине, 

- Дужину аутопутева и осталих путева 1. Реда, 

- Густину железничке мреже по становнику, 

- Број интернет корисника, 

- Степен концентрације становништва области у примарном центру, 

- Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања, 

- Покривеност простора просторно-планским документима. 

 

У оквиру основног циља ЈАЧАЊЕ ПОЗИЦИЈЕ СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У ОКВИРУ 

ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА ГРАДОВА обрађени су подаци и текстуално и графички 

представљени показатељи који се односе на: 

- Обим и величина миграција становништва. 

 

Демографске трендове урбаних подручја у односу на рурална подручја 
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У оквиру основног 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, 

- Степен моторизације 

- Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја 

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

- Потрошња земљишта за саобраћајну инфраструктуру, 

- Удео урбаног ткива, 

- Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже, 

- Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу, 

- Број туриста и туристичких ноћења годишње 

- Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом, 

- Квалитет вода водотока, 

- Квалитет подземне воде, 

- Потрошња земљишта за саобраћајну инфраструктуру, 

- Квалитет ваздуха, 

- Генерисани отпад према врстама отпада, 

- Број заштићених непокретних културних добара,  

- Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за 

заштиту. 

 

У оквиру основног циља: ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА 

ВОЈВОДИНА СА ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ обрађен су подаци и текстуално и 

графички представљен показатељ: 

 

- Број пројеката са међународним учешћем на територији АП Војводине, 

- Промет путника и робе у речним лукама. 

 

Настављена је сарадња са Републичким заводом за статистику у циљу прибављања 

података за 2021. годину неопходних за потребе израчунавања показатеља 

просторног развоја. 

 

Подаци који су потребни за израчунавање показатеља бр. 29. Остварене инвестиције 

у нова основна средства, бр. 33. Доступност примарној здравственој заштити, бр. 36. 

Покривеност насеља мрежом јавног водовода, бр. 37. Покривеност насеља 

канализационом мрежом, бр. 41. Буџет општине/града, бр. 49. Губици воде у мрежи, и 

бр. 54. Степен моторизације су објављени крајем 2021. године у публикацији РЗС 

„Општине и региони у РС“, и сходно томе наведени показатељи који се прате на 

годишњем нивоу ће бити саставни део Извештаја о информационом систему за 2022. 

годину. 

 

Настављена је сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе у циљу 

прибављања података за 2021. годину неопходних за потребе израчунавања 

показатеља просторног развоја, који се односе на:  

- Списак заштићених подручја по категоријама за АПВ и по припадности јединици 

локалне самоуправе и 

- Површине заштићених подручја по категоријама за АПВ. 

 

Настављена је сарадња са Националном службом за запошљавање у циљу 

прибављања података за 2021. годину неопходних за потребе израчунавања 

показатеља просторног развоја.  

Подаци се односе на: 

- Удео незапосленог становништва до 25 година (подаци за 2021. годину за ниво 

округа и општине/града); 
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- Лица запослена са евиденције Националне службе са високим образовањем 

(подаци за 2021. годину за ниво округа и општине/града);  

- Запослена лица старија од 50 година са евиденције Националне службе (подаци 

за 2021. годину за ниво округа и општине/града); 

- Удео дуготрајне незапослености (удео лица која су незапослена дуже од 12 

месеци, по старости и полу), у укупном броју незапослених лица пријављених на 

евиденцију НСЗ (подаци за 2021. годину за ниво округа и општине/града) и 

- Запослени на одређено време (% броја запослених) (подаци за 2021. годину за 

ниво округа и општине/града). 

 

Настављена је сарадња и са:  

- Регулаторном агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге  у циљу 

прибављања података за 2021. годину неопходних за потребе израчунавања 

показатеља просторног развоја, који се односе на Број интернет корисника и 

заступљеност услуге приступа Интернету. 

- Министарством за европске интеграције у циљу прибављања података за 2021. 

годину неопходних за потребе израчунавања показатеља просторног развоја, који 

се односе на Број пројеката са међународним учешћем. 

- Министарством пољопривреде и заштите животне средине,  Дирекција за 

националне референтне лабораторије, Одсек за органску производњу у циљу 

прибављања података за 2019, 2020. и 2021. годину неопходних за потребе 

израчунавања показатеља просторног развоја, који се односе на Удео 

пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом. 

- Електродистрибуција Србије Д.О.О. Београд у циљу прибављања података за 

2020. и 2021. годину неопходних за потребе израчунавања показатеља 

просторног развоја, који се односе на Покривеност насеља електро мрежом 

високе сигурности снабдевања. 

- Привредном комором Војводине у циљу прибављања података за 2021. годину 

неопходних за потребе израчунавања показатеља просторног развоја, који се 

односе на Однос увоза и извоза области. 

- Развојном агенцијом Војводине у циљу прибављања података за 2021. годину 

неопходних за потребе израчунавања показатеља просторног развоја, који се 

односе на Број новоотворених радних места у страној компанији и Висину 

инвестираних средстава по општинама. 

- Агенцијом за заштиту животне средине у циљу прибављања података за 2020. и 

2021. годину неопходних за потребе израчунавања показатеља просторног 

развоја, који се односе на Квалитет вода водотока (са еколошким и хемијским 

статусом), Квалитет подземне воде (са хемијским и квантитативним статусом), 

Квалитет ваздуха и Генерисани отпад према врстама отпада. 

- Свим надлежним Заводима за заштиту споменика културе на територији АП 

Војводине у циљу прибављања података за 2021. годину који се односе на укупан 

број непокретних културних добара по категоријама и по значају, као и број 

добара која су предложена за заштиту, тј. имају статус добара под претходном 

заштитом - укупан број. 
 
Информациони систем о простору АП Војводине – Извештај за 2022. годину испоручен је 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 26. 12. 2022. године 
(наш број 2849/1). 

 

 

 

 

РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 

 

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

јавног предузећа, убраја се у групу сталних послова који се, за потребе Оснивача, 

обављају у континуитету од 2003. године. Регистар обухвата усвојене регионалне, 
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просторне планове подручја посебне намене, просторне планове јединица локалне 

самоуправе, генералне урбанистичке планове и планове генералне регулације. 

 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине" за 

2021. годину, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине 

достављен је Регистар донетих просторних и урбанистичких планова (у аналогном и 

дигиталном облику) који je ажуриран са подацима приспелим закључно са 8.02.2022. 

године са  пратећим тематским картама. 

 

Послови на вођењу Регистра настављени су у другом кварталу 2022. године у смислу 

ажурирања доступним подацима. 

 

Свим јединицама локалне самоуправе су крајем другог квартала 2022. године упућени 

анкетни упитници. Полугодишњи извештај о стању планске документације је сачињен 

након обрађених одговора јединица локалних самоуправа на анкету. 

 

Након обрађених одговора јединица локалних самоуправа сачињен је полугодишњи 

извештај о стању планске документације који је достављен Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 13. 09. 2022. године.  

 

Регистaр донетих просторних планова у АП Војводини је постављен и на сајту ЈП 

Завод за урбанизам Војводине. 
 

Послови на вођењу Регистра настављени су у четвртом кварталу 2022. године у 

смислу ажурирања доступним подацима. У сарадњи са Покрајинским секретаријатом 

за урбанизам и заштиту животне средине упућени су анкетни упитници свим локалним 

самоуправама, у циљу достављања усвојене планске документације на локалном 

нивоу у II кварталу 2022. године. Полугодишњи извештај о стању планске 

документације ће бити сачињен након обрађених одговора локалних самоуправа и 

достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у 

току фебруара 2023. године. 
 

 

ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ  АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА 

ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 

ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА У 2022. ГОДИНИ 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ  ОДЛИКА 

„КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

    

До краја четвртог квартала 2022. године није било активности на изради Просторног 

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

 

Даље активности на изради Просторног плана зависе од завршетка процедуре јавног 

увида Нацрта Просторног плана. 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И 

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

До краја четвртог квартала 2022. године није било активности на изради Просторног 

плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“.  
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У четвртом кварталу је донета Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка 

природе „Јегричка“ (Сл. лист АПВ 49/22), чиме су се стекли услови за завршетак 

активности на изради Просторног плана. 

 

Дана 08.12.2022. године послат је материјал Просторног плана за потребе упућивања 

у даљу процедуру и прибављање водних услова и заштите природе. 

ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2022. ГОДИНИ 

 

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 2022. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ у четвртом кварталу наставио је започете активности на 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). 

 

У оквиру израде Нацрта планског документа, настављено је са одређеним 

активностима: 

- сарадња, састанци и координација са пројектантима, 

- разматрање трасе државног пута (евидентирања ограничења на траси, 

разматрање обилазница насеља, анализа планске документације општина и 

градова у обухвату Просторног плана, положаја укрштања са инфраструктуром и 

др), 

- формирање документационе основе. 

 

Настављена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре – сектор за водни саобраћај, Дирекцијом за пловне путеве, 

Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и ЈП „Путеви 

Србије“, као и Покрајинским заводом за заштиту природе и пројектантом („MHM“) у 

циљу координације активности на изради Просторног плана. Тема више састанака је 

било утврђивање могућности проласка трасе пута кроз територије општине Бечеј и 

Нови Бечеј, посебно са освртом на прелазак пута преко реке Тисе и односом према 

планираној преводници на Тиси.  

 

Након радова који су обављени у претходном периоду, потребно је да пројектанти 

дефинишу део трасе који ће бити предмет детаљне разраде у Просторном плану. 

 

У циљу што ранијег отпочињања радова на планираном коридору, урађен је и у 

фебруару 2022. године потврђен Урбанистички пројекат за изградњу државног пута 

IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији Града Сомбора - деоница: од граничног 

прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до 

раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12. Урбанистички пројекат је 

рађен у координацији ЈП „Путеви Србије“, „МНМ“, Покрајинског секретаријата за 

урбанизам и заштиту животне средине и Града Сомбора. За потребе израде 

Урбанистичког пројекта израђено је Идејно решење. 

 

Сагледавајући целокупну деоницу која је предмет Просторног плана подручја посебне 

намене у сарадњи са предузећем „МНМ“ и Покрајинским секретаријатом за урбанизам 

и заштиту животне средине, дефинисане су следеће активности и договорено је на 

који начин ће планска решења бити имплементирана у нацрт планског документа по 

деоницама, односно по локалним самоуправама: 
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- град Сомбор, од државне границе (гранични прелаз Баја) до Сомбора- 

Урбанистички пројекат урађен и потврђен и планирано решење је 

имплементирано у детаљну разраду Просторног плана, 

- град Сомбор, од Сомбора до границе са општином Кула-у току је израда идејног 

решења за потребе Урбанистичког пројекта, 

- општина Кула, од границе са градом Сомбором до општине Врбас-у току је израда 

је израда Урбанистичког пројекта, 

- општина Врбас, од границе са општином Кула до општине Србобран, у току је 

израда Идејног решења које ће бити имплементирано у ППППН, 

- општина Србобран, од границе са општином Врбас до општине Бечеј, у току је 

израда Идејног решења које ће бити имплементирано у ППППН, 

- општина Бечеј, од границе са општином Србобран до општине Нови Бечеј, у току 

је израда Идејног решења које ће бити имплементирано у ППППН, 

- општина Нови Бечеј, од границе са општином Бечеј до границе са општином Кула-

у току је израда идејног решења за потребе Урбанистичког пројекта, 

- град Кикинда, од границе са општином Нови Бечеј до државне границе (гранични 

прелаз Наково)-у току је израда идејног решења за потребе Урбанистичког 

пројекта. 

 

Планирана идејна решења ће бити имплементирана у детаљну разраду Просторног 

плана.  

 

Активности на изради Просторног плана у трећем кварталу 2022. године односиле су 

се и на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева 

података, који су добијени кроз податке и информације у досадашњем раду на 

планском документу.  

 

Активности у четвртом кварталу односиле су се на сарадњу са пројектантима и 

анализу услова ималаца јавних овлашћења који су доставили своје услове и податке 

у току израде техничке документације (Идејно решење). Дефинисани су основни 

елементи и карактеристике саобраћајнице, као и ограничавајући фактори (зоне под 

заштитом природе-подручја заштићених врста, постојећа пољопривредна домаћинства 

у атару/салаши, положај стубова далековода, присоство уређених парцела/воћњака 

са противградним мрежама, заливни системи, близина и пружање постојећих атарских 

путева.   

 

На основу свега наведеног, урађена је радна верзија Просторног плана, (са 

текстуалним и графичким делом који има 4 рефералне карте), која је достављена 

Покрајинским секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 

26.12.2022. године у аналогном и електронском облику.  

 

 

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2022. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ наставио је у другом кварталу активности на изради Регионалног 

просторног плана АП Војводине 2021-2035. године. 

 

У другом кварталу је рађено на активностима које се односе на израду Нацрта 

Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године и изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине 

Војводине на животну средину.  

Нацрт РПП АПВ је коригован према Извештају о стручној контроли од 28.12.2021. 

године и припремљена је верзија Нацрта за процедуру јавног увида, уз настављене 
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активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Регионалног 

просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину. 

 

Дана 14.02.2022. године испоручен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине Нацрт РПП АПВ са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину 

(аналогно и дигитално) за потребе излагања на јавни увид.  

 

За потребе излагања на јавни увид Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине испоручени су и аналогни и дигитални примерци Нацрта 

РПП АПВ са Извештајем о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана 

Аутономне покрајине Војводине на животну средину за потребе излагања на јавни 

увид у свим јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине (укупно 45 

примерака). 

 

Активности на изради Просторног плана у првом кварталу 2022. године односиле су 

се и на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева 

података, који су добијени кроз услове и информације у досадашњем раду на 

планском документу. 

 

Израда РПП АПВ 2021-2035. године настављена је у другом кварталу 2022. године. 

 

Током другог квартала 2022. године активности су се односиле на спровођење 

процедуре јавног увида Регионалног просторног плана АП Војводине, будући да је 

дана 14.02.2022. године испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине Нацрт РПП АПВ са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину 

(аналогно и дигитално) за потребе излагања на јавни увид.  

 

За потребе излагања на јавни увид Покрајинском секретаријату за урбанизам и 

заштиту животне средине испоручени су примерци Нацрта РПП АПВ са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине 

Војводине на животну средину за потребе излагања на јавни увид у свим јединицама 

локалне самоуправе на територији АП Војводине (укупно 45 аналогних примерака и 

45 дигиталних примерака). 

 

Нацрт РПП АПВ је био на јавном увиду у трајању од 30 дана (од 21.03.2022. године до 

19.04.2022. године). У оквиру јавног увида одржано је седам јавних презентација 

Нацрта Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине 

Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину, у свим седиштима округа на 

територији АП Војводине, и то: 

- Сремској Митровици, дана 22.03.2022. године,  

- Зрењанину, дана 24.03.2022. године, 

- Суботици, дана 29.03.2022. године, 

- Сомбору, дана 31.03.2022. године, 

- Новом Саду, дана 05.04.2022. године  

- Панчеву, дана 07.04.2022. године и 

- Кикинди, дана 11.04.2022. године. 

 

У оквиру јавних презентација одржане су презентације Нацрта Регионалног 

просторног плана АП Војводине од 2021. до 2035. године, са увидом у планска 

решења и концепцију просторног развоја, као и у мере и активности предложене кроз 

Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне 

покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину. Присутнима је 

омогућен увид у графички део плана, са појашњењима која се односе на конкретне 
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округе. На свим јавним презентацијама било је дискусије заинтересованих 

представника локалних самоуправа и јавности.  

 

У току јавног увида пристигле су 142 примедбе од стране 38 подносилаца. Завод је 

припремио став обрађивача који је обухватио све благовремено пристигле примедбе и 

доставио Покрајинском секретаријату у циљу организовања јавне седнице Комисије 

за јавни увид. 

Због броја и обимног садржаја достављених примедби одржане су две јавне седнице и 

то дана 14.06.2022. године и дана 15.06.2022. године од 13 до 17 сати у просторијама 

Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду. Јавним седницама су, поред 

чланова Комисије и представника обрађивача присуствовали и представници 

подносиоца примедби. На јавним седницама су прочитане примедбе и став 

обрађивача за све присутне подносиоце примедби.  

 

Након одржаних јавних седница, Комисија за јавни увид је одржала затворену 

седницу дана 20.06.2022. године, на којој је одлучивано о свим примедбама. Извештај 

о обављеном јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана АП Војводине од 

2021. до 2035. године и  Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног 

просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на 

животну средину је заведен у Заводу дана 22.06.2022. године под бројем 1452/1. 

 

Активности на изради Просторног плана у другом кварталу 2022. године односиле су 

се и на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева 

података, који су добијени кроз податке и информације у досадашњем раду на 

планском документу.  

 

Током трећег квартала 2022. године активности су се односиле на коригивање Нацрта 

Регионалног просторног плана АПВ 2021-2035. године након завршене процедуре 

јавног увида, a у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду.  

 

Корекција Нацрта Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године 

обухватила је рад на текстуалном и графичком делу у циљу имплементирања 

Извештајa о обављеном јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана АП 

Војводине од 2021. до 2035. године и  Извештај о стратешкој процени утицаја 

Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. 

године на животну средину – у даљем тексту Извештај. 

 

Примедбе кoje се налазе у Извештају, у складу са закључцима Комисије по свакој 

примедби могу се поделити на: 

- 66 примедби није прихваћено или нису основане, 

- 58 примедби је прихваћено, 

- 21 примедба је делимично прихваћена. 

 

Све прихваћене и делимично прихваћене примедбе за које су постојали валидни 

подаци су уграђене у Нацрт планског документа.  

За недостајуће податке контактиране су надлежне институције, и то:  

- ЈП „Урбанизам“ Нови Сад, тражени и добијени подаци за грађевинско подручје 

Ветерника и Футога, као и грађевинско земљиште ван грађевинског подручја 

Каћа (радна зона). 

- Покрајински завод за заштиту природе.  

 

Са Покрајинским заводом за заштиту природе одржано је више састанака у циљу 

договора око ажурирања података. Закључено је да представници Покрајинског 

завода за заштиту природе треба да доставе податке о следећем: 

 

1.  Проверити постојање нових станишта (поготово у општини Нови Бечеј и Житиште), 
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2. Проверити постојање станишта ''Месарска ада'' (НСА010) - (некадашњи ''Коп код       

тржног центра Родић''), 

3. Припремити базу података за заштићена природна добра, тако да се у атрибутној  

табели прикаже и колона која ће приказивати тип природног добра, 

4. Проверити и припремити податке за природна добра за које у атрибутној табели 

(односи се на податке достављене у јуну 2022. године) није наведено да ли су то 

проглашена природна добра, планирана или у поступку заштите (Панчевачке аде, 

Мртваје горњег Потисја, Слатине у долини Златице, Горња Мостонга, Слатине 

средњег Баната, Средња Мостонга, Велики римски шанац, Доња Мостонга). 

5. Припремити податке у .shp формату онако како је то конципирано у првобитно 

достављеним подацима у Решењу о условима заштите природе бр. 019-3059/2 од 

23.12.2020. године (наш број 58/3 дана 08.01.2021.), односно да се прикажу 

подаци које се односе на: 

-      Подручја са студијом за прву заштиту, 

-      Подручја планирана за заштиту испод 500ha, 

-      Подручја планирана за заштиту изнад 500 ha, 

-      Подручја планирана за ревизију заштите, 

-      Подручје планирано за ревизију заштите изнад 500 ha. 

6.  Проверити стање прекограничних еколошких коридора. 

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" је Покрајинском заводу за заштиту природе 

упутио захтев за информацијама којим ће се допунити и ускладити текст 

нацрта Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 2021-2035. 

године. Покрајинском заводу за заштиту природе је достављен и зипован фолдер 

са .shp фајловима који су достављени у Решењу о условима заштите природе бр. 

019-3059/2 од 23.12.2020. године (наш број 58/3 дана 08.01.2021.). 

  

Након добијања тражених података и њиховог уграђивања у Нацрт Регионалног 

просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, исти ће бити достављен носиоцу 

посла Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на даље 

поступање. 

 

Активности на изради Просторног плана у трећем и четвртом кварталу 2022. године 

односиле су се и на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање 

табеларних слојева података, који су добијени кроз податке и информације у 

досадашњем раду на планском документу.  

 

До краја 2022. године није дошло до усвајања Просторног плана Републике Србије до 

2021-2035. године са којим је неопходно са Регионални просторни план АПВ 2021-

2035. године буде усаглашен. 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ОБЕДСКА БАРА“ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2022. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ активности на изради Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе „Обедска бара“ су настављене у трећем кварталу. 

 

У првом кварталу рађено је на Нацрту покрајинске скупштинске Одлуке о изради 

Просторног плана подручја посебне намене СРП „Обедска бара“, са акцентом на 

утврђивању оквирне границе обухвата Просторног плана, која је дата и на графичком 

приказу, који чини саставни део ове Одлуке а у складу са Законом о планирању и 

изградњи, као и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената. 

 

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата дeо територијe 

општине Пећинци, односно катастарске општине Огар, Обреж, Ашања и Купиново и 

општине Рума односно катастарске општине Грабовци. 
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У циљу израде нацрта Одлуке о изради Просторног плана, вршено је упознавање са 

досадашњом урађеном и усвојеном просторнопланском документацијом за подручје 

СРП „Обедска бара“.  

 

Дана 3.02.2022. године Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад, за потребе 

израде Одлуке о изради ППППН СРП „Обедска бара“, ЈП Заводу за урбанизам 

Војводине као обрађивачу, доставио је Уредбу о заштити СРП „Обедска бара“ 

(„Службени гласник РС“, број 56/94) и Уредба о измени Уредбе о заштити СРП 

„Обедска бара“ („Службени гласник РС“, број 81/08). 

 

Дана 10.02. 2022. године Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад, доставио 

је важећи акт о заштити – Студију заштите, као и shp фајлове обухвата и режима 

заштите за СРП „Обедска бара“. 

 

Дана 14.02.2022. године нацрт Одлуке о изради ППППН СРП „Обедска бара“, 

достављен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. 

 

Дана 3.03.2022. године нацрт Одлуке о изради ППППН СРП „Обедска бара“ је 

разматран на Комисији за стручну контролу. Комисија је дала позитивно мишљење. 

  

Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је Покрајинску скупштинску 

одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе „Обедска бара“ која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 26/22. 

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о 

изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе „Обедска бара“ на животну средину која је објављена 

у „Службеном листу АПВ“ број 26/22. 

 

22.06.2022. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад послао је 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Захтев за 

достављање подлога и података за потребе израде Просторног плана, а допуњен 

Захтев за достављање подлога и података за потребе израде Просторног плана послат 

је 30.06.2022. године. 

 

Обрађивачи Просторног плана разматрали су Предлог за заштиту природног добра 

„Обедска бара“ као специјалног резервата природе који је урађен 1993. године, 

Уредбу о заштити Специјалног резервата природе „Обедска бара“ („Службени гласник 

РС“ број 56/94) и Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе „Обедска бара“ („Службени лист АПВ“, број 8/06). 

 

Представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад су се договорили са 

представницима Покрајинског завода за заштиту природе да се настави сарадња 

током израде Просторног плана (састанци, обиласци терена...). 

 

Остале активности на изради Просторног плана подручја посебне намене СРП 

„Обедска бара“ у периоду јануар-јуни 2022. године,  односе се на упознавање са 

прибављеним материјалима (Уредба о проглашењу СРП „Обедска бара“, Студија о 

заштити, важећа планска документација ), за потребе израде  Просторног плана. 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2022. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ наставио је у трећем кварталу, активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“. 

 

Дана 5.07.2022. године одржан је састанак у просторијама ЈП Завода за урбанизам 

Војводине са представницима Покрајинског завода за заштиту природе о потенцијалима 
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и ограничењима везаним за простор СРП „Обедска бара“, обухвату Плана, као и 

заједничком планираном  обиласку терена.  

 

Након упућеног захтева Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине дана 27.07.2022. године у вези достављања података из катастра непокретности 

за потребе израде Просторног плана, исти су достављени дана 30.09.2022. године. 

Такође, достављена је и важећа планска документација општине Пећинци и општине 

Рума, чији се делови налазе обухвату Просторног плана.  

 

Дана 11.08.2022.године испоручен је Материјал за рани јавни увид Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, који је спроведен у трајању  од 

15.08. до 9.09.2022. године.  

 

Након завршетка Раног јавног увида у Материјал за израду Просторног плана 

подручја посебне намене СРП „Обедска бара“ и седнице Комисије за јавни увид, 

обрађивачу Просторног плана, ЈП „Заводу за урбанизам Војводине“ Нови Сад, дана 

23.09.2022. године достављен је Извештај о обављеном раном јавном увиду од стране 

носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и 

заштиту животне средине. У закључку Извештаја је констатовано да нема посебних 

сугестија и смерница на материјал за израду Просторног плана који је био на јавном 

увиду.  

 

Током трајања раног јавног увида, као и касније током септембра месеца, пристигао 

је већи број услова од стране органа, организација, имаоца јавних овлашћења и 

других институција од значаја за израду Просторног плана, који ће бити 

имплементирани у нацрт Просторног плана. 

 

Након добијања Извештаја о обављеном РЈУ, настављен је рад на изради нацрта 

Просторног плана подручја посебне намене СРП „Обедска бара“, по садржају 

дефинисаном у складу са Законом о планирању и изградњи, као и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде докумената. 

У циљу реализовања активности везаних за обилазак терена, послат је допис ПЗЗП, 

да ће се планирани обилазак терена реализовати  средином октобра месеца. Тачан 

датум бити одређен у складу са временским приликама. 

 

Активности на изради Просторног плана у трећем кварталу 2022. године односиле су 

се и на формирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева 

података, који су добијени кроз податке и информације у досадашњем раду на 

планском документу. 

 

У првој половини октобра месеца 2022. године реализован је планирани обилазак терена  

са представницима Покрајинског завода за заштиту природе, представницима Управљача 

СРП „Обедска бара“, као и стручним тимом на изради Просторног плана. 

 

Дана 5.10.2022. године достављен је Извештај о обављеном РЈУ Материјала за израду 

Просторног плана. 

 

Током октобра и новембра месеца, достављени су подаци из катастра непокретности,  

shp фајлови за  потребе израде графичких прилога у Просторном плану, допуна података 

Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, достава стручне основе од 

Покрајинског завода за заштиту природе, достављена је пројектна документација за 

визиторски центар од ЈП „Војводинашуме“ у Сремској Митровици.  

 

Дана 9.12 2022. године достављен је План управљања СРП „Обедска бара“ за период од 

2021-2030. године, као и Студија утицаја на фарму ОБРЕЖ ИНВЕСТ ДОО, Обреж. 
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Током израде Нацрта Просторног плана, прибављени су преостали услови од имаоца 

јавних овлашћења и других институција од значаја за израду Просторног плана, који 

ће бити имплементирани у нацрт Просторног плана. 

 

Дана 16.12.2022. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине, испоручен је нацрт ППППН СРП „Обедска бара“ на стручну контролу заједно 

са документационом основом и СПУ.  

 

Од 20-21.12.2022. године на достављени Нацрт  Просторног плана, чланови Комисије 

за стручну контролу су доставили своја мишљења у писменој форми. 

 

Дана 21.12.2022. године Обрађивач Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, 

доставио је одговоре на примедбе, сугестије у форми став обрађивача Комисији за 

стручну контролу. 

 

Дана 22.12.2022. године на седници Комисији за стручну контролу, разматрана су 

мишљења чланова Комисије и достављени Став обрађивача по истим.  

 

Дана 23.12. 2022. године, достављен је Извештај о извршеној стручној контроли 

нацрта Просторног плана подручја посебне намене СРП „Обедска бара“. 

 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ ЦАРСКА БАРА“ 
 

У периоду јануар - септембар 2022. године, активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене СРП „Царска бара“ односе се на: 

 

У првом кварталу рађено је на Нацрту покрајинске скупштинске Одлуке о изради 

Просторног плана подручја посебне намене СРП „Царска бара“, са акцентом на 

утврђивању оквирне границе обухвата Просторног плана, која је дата и на графичком 

приказу, који чини саставни део ове Одлуке а у складу са Законом о планирању и 

изградњи, као и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената. 

 

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата дeо територијe 

града Зрењанина, односно катастарске општине Бело Блато, Книћанин, Лукино Село, 

Перлез, и Стајићево. 

 

У циљу израде нацрта Одлуке о изради Просторног плана, вршено је упознавање са 

досадашњом урађеном и усвојеном просторно–планском документацијом за подручје 

СРП  „Царска бара“.  

 

Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад, за потребе израде Одлуке о изради 

ППППН СРП  „Царска бара“, ЈП Заводу за урбанизам Војводине као обрађивачу, 

доставио је Уредбу о проглашењу СРП „Царска бара“ („Службени гласник РС“ , бр. 

46/11, 96/21) и важећи акт о заштити – Студију заштите, као и shp фајлове обухвата 

и режима заштите за СРП „Царска бара“. 

 

Дана 14.02.2022. године нацрт Одлуке о изради ППППН СРП „Царска бара“, 

достављен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. 

 

Дана 3.03.2022. године нацрт Одлуке о изради ППППН СРП „Царска бара“ је 

разматран на Комисији за стручну контролу. Комисија је дала позитивно мишљење. 

  

Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је Покрајинску скупштинску 

одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе „Царска бара“ која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 26/22. 
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о 

изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину која је објављена у 

„Службеном листу АПВ“ број 26/22. 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2022. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ наставио је у другом кварталу активности на изради Просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ (у даљем 

тексту: Просторни план). 

 

Дана 22.06.2022. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад послао је 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Захтев за 

достављање подлога и података за потребе израде Просторног плана, а допуњен 

Захтев за достављање подлога и података за потребе израде Просторног плана послат 

је 30.06.2022. године. 

 

Обрађивачи Просторног плана разматрали су Уредбу о заштити Специјалног резервата 

природе „Царска бара“ („Службени гласник РС“ број 56/94), Студију заштите - 

Специјални резерват природе „Царска бара“ - предлог за стављање под заштиту као 

заштићено подручје I категорије који је урађен 2010. године, Уредбу о проглашењу 

Специјалног резервата природе „Царска бара“ („Службени гласник РС“ број 46/11) и 

Уредбу о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Царска бара“ 

(„Службени гласник РС“ број 96/21),  

 

Представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад планирају да одрже 

састанак са представницима Покрајинског завода за заштиту природе почетком јула, а 

након тога планиран је обилазак терена. 

 

Остале активности на изради Просторног плана подручја посебне намене СРП „Царска 

бара“ у периоду јануар-јуни 2022. године,  односе се на упознавање са прибављеним 

материјалима и важећом планском документацијом, за потребе израде Просторног 

плана. 

 

Дана 5.07.2022. године одржан је састанак у просторијама ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“, са представницима Покрајинског завода за заштиту природе о потенцијалима 

и ограничењима везаним за: простор СРП „Царска бара“, обухват Плана, као и 

заједничком планираном обиласку терена. На одржаном састанку  разматрана је 

могућност промене границе обухвата Просторног плана. 

 

Покрајински завод за заштиту природе је изнео предлог проширења границе обухвата 

Плана (у односу на преломинарну границу дату у покрајинској скупштинској Одлуци), 

којом  би била обухваћена дефинисана станишта. С тим у вези, дана 13.07.2022. године 

достављен је предлог коригованог обухвата Просторног плана од стране Покрајинског 

завода за заштиту природе. 

 

Крајем јула месеца, на предлог обрађивача Просторног плана, у просторијама ЈП „Завод 

за урбанизам Војводине“ одржан је заједнички састанак са  представницима 

Покрајинског секретаријата за урбанизам као и представници Покрајинског завода за 

заштиту природе. Разматрана је могућност проширење  обухвата Просторног плана у 

односу на границу дату у покрајинској скупштинској Одлуци. 

 

Мишљење и став представника Покрајинског секретаријата за урбанизам, као носиоца 

активности на изради Просторног плана, је да се не може вршити проширење границе 

обухвата Плана у односу на дату у усвојеној покрајинској Одлуци. 

Са друге стране, постоји оправдана могућност кориговања, смањења обухвата 

Просторног плана у складу са дефинисаним подручјем посебне намене.  
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Дана 11.08.2022. године испоручен је Материјал за рани јавни увид Покрајинском 

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

трајању  од 24.08. – 7.09.2022 године.  

 

Након завршетка Раног јавног увида у Материјал за израду Просторног плана 

подручја посебне намене СРП „Царска бара“ (од 24.08.-7.09.2022,) и седнице 

Комисије за јавни увид, обрађивачу Просторног плана, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“, дана 20.09.2022. године достављен је Извештај о обављено раном јавном 

увиду од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за 

урбанизам и заштиту животне средине. У закључку Извештаја је констатовано да нема 

посебних сугестија и смерница на материјал за израду Просторног плана који је био 

на јавном увиду. 

 

Током трајања раног јавног увида као и касније током септембра месеца, пристигао је 

највећи број услова од стране органа, организација,имаоца јавних овлашћења и 

других институција од значаја за израду Просторног плана, који ће бити 

имплементирани у нацрт Просторног плана. 

 

Након упућеног Захтева Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине у вези достављања података из катастра непокретности за потребе израде 

Просторног плана, исти су достављени дана 12.09.2022. године. Такође, достављена је и 

важећа планска документација од стране Града Зрењанина - Одељења за урбанизам, 

чији се делови налазе обухвату Просторног плана.  

 

Након добијања Извештаја о обављеном РЈУ, настављен је даљи рад на изради нацрта 

Просторног плана подручја посебне намене СРП „Царска бара“, по садржају 

дефинисаном у складу са Законом о планирању и изградњи као и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде планских докумената, а односи се пре свега на 

дефинисање подручја  посебне намене у складу са пристиглим условима, као и 

разматрање могућности смањења обухвата Плана у односу на прелиминарну границу 

дату и Материјалу за РЈУ.      

 

У сагласности са представницима Покрајинског завода за заштиту природе, локалне 

самоуправе Града Зрењанина, као и Управљачем Специјалног резервата природе 

„Царска бара“ а у циљу реализовања активности везаних за обилазак терена, послат 

је допис ПЗЗП, да се обилазак терена планира током средине октобра месеца, а да ће 

тачан датум бити одређен у складу са временским приликама. 

 

Активности на изради Просторног плана у трећем кварталу 2022. године односиле су 

се и на формирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева 

података, који су добијени кроз податке и информације у досадашњем раду на 

планском документу. 

 

Дана 19.10.2022. године реализован је планирани обилазак терена  са представницима 

Покрајинског завода за заштиту природе, представницима Управљача Резервата као и 

представницима ЈП за урбанизам Града Зрењанин.  

 

Током израде Нацрта Просторног плана, прибављени су преостали услови од имаоца 

јавних овлашћења и других институција од значаја за израду Просторног плана, који 

ће бити имплементирани у нацрт Просторног плана. 

 

Од Управљача је добијен Годишњи програм управљања Резерватом за 2023. годину, 

Студија заштите СРП „Царска бара“ као и други текстуални и графички подаци 

потребни за израду нацрта Просторног плана. Дана 5.12.2022. године обрађивачу 

Просторног плана достављени су shp фајлови од Покрајинског завода за заштиту 

природе.  
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Дана 16.12.2022. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине, испоручен је нацрт ППППН СРП „Царска бара“ на стручну контролу заједно са 

Документационом основом и СПУ.  

 

Од 20-21.12.2022. године, на достављени Нацрт  Просторног плана, чланови Комисије 

су доставили своја мишљења у писменој форми. Дана 21.12.2022. године Обрађивач 

Плана доставио је одговоре на примедбе, сугестије у форми Став обрађивача.  

 

Дана 23.12.2022. године, на седници Комисији за стручну контролу, разматрана су 

мишљења чланова Комисије и достављени став обрађивача по истим.  

 

Дана 27.12. 2022. године Обрађивачу је достављен Извештај о извршеној стручној 

контроли нацрта Просторног плана подручја посебне намене СРП  „Царска бара“. 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ 

 

Иницијатива за приступање Изменама и допунама Просторног плана подручја посебне 

намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ потекла је из Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Циљ израде Измена и 

допуна Просторног плана је добијање планског основа за реализацију Система за 

водоснабдевање „Источни Срем“. За дефинисање планског решења детаљне разраде 

које се уграђује у Измене и допуне Просторног плана потребно је Идејно решење 

техничког система за водоснабдевање, чија је израда у току. 

 

Разлози за израду Измена и допуна Просторног плана проистичу из потребе измене 

трасе посебне намене Просторног плана, као и детаљне разраде планског решења 

Простоног плана. 

 

У трећем кварталу рађено је на Нацрту покрајинске скупштинске Одлуке о изради 

Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за 

водоснабдевање „Источни Срем“. 

 

Посебан  акценат је био на утврђивању оквирне границе обухвата Просторног плана, 

која је дата и на графичком приказу, који чини саставни део ове Одлуке, а у складу 

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

поступку израде планских докумената. 

 

Граница обухвата Измена и допуна Просторног плана обухвата део територија 

јединица локалних самоуправа: општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци 

и града Сремска Митровица. 

 

Површина подручја обухваћеног грaницом обухвата Измена и допуна Просторног 

плана износи око 700 km2. 

 

У циљу дефинисања обухвата посебне намене дана 15.09.2022. године одржан је 

састанак са пројектантима из Архитектонско грађевинског института из Новог Сада, 

који раде техничку документацију за систем водоснабдевања предметног подручја. 

 

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

подразумева оптимално коришћење постојећег водног потенцијала на посматраном 

подручју са усклађивањем свих видова коришћења и заштите вода. 

 

Планирана намена простора посебно ће бити у функцији регионалног система 

водоснабдевања источног Срема, којим је потребно обезбедити потребне и довољне 
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количине воде, одговарајућег квалитета, за снабдевање становништва и индустрије 

на овом подручју. 

 

У циљу израде нацрта Одлуке о изради Просторног плана, вршено је упознавање са 

досадашњим радом на техничкој документацији и усвојеном просторно–планском 

документацијом за подручје локалних самоуправа у предложеном обухвату.  

 

Дана 20.09.2022. године нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана 

подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, достављен је 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. 

 

Дана 30.09.2022. године нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана 

подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ је разматран на 

Комисији за стручну контролу. Комисија је дала позитивно мишљење. 

  

Скупштина АПВ на седници одржаној дана 22.11.2022. године донела је Покрајинску 

скупштинску одлуку о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне 

намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, 49/22) . 

 

За потребе израде техничке документације, која је основ за израду Измена и допуна 

Просторног плана, обављени су састанци у свим општинама у којима се решава 

питање водоснабдевања (Инђија, Стара Пазова, Рума, ириг и Пећинци), са темом 

усаглашавања потреба општина и планирања објеката у функцији водоснабдевања. 

 

Дана 23.12.2022. године у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство одржана је презентација до сада завршених радова на 

изради пројекта Регионалног водоснабдевања „Источни Срем“ са излагањем 

концепције водоснабдевања. Договорени су и наредне активности, у оквиру којих ће 

пројектанти АГ Институт припремити потребне техничке информације за израду 

Измена и допуна Просторног плана.  

 

ПОСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЗАВОДА 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

1. Просторни план подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља 

Купиново са детаљном разрадом 

У  2022. години Завод је израдио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

јавног увида, након чега је се испоручио нацрт плана надлежном органу ради 

прибављања сагласности. 

 

2. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене  

инфраструктурног коридора Е 75 Суботица-Београд (Батајница) 

 У 2022. години Завод је, након усвајања Плана, извршио и коначну испоруку 

усвојеног Плана у потребном броју примерака. 

 

3. Просторни план подручја посебне намене подсистема за наводњавање  

„Телечка“ са детаљном разрадом за директну примену 

У  2022. години Завод је израдио нацрт плана за потребе излагања на јавни 

увид, након чега је испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања 

у процедуру усвајања плана.  

 

4. Просторни план подручја посебне намене бране на Тиси 

У  2022. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном 

јавном увиду, Завод је приступио изради Нацрта плана ради упућивања у 

процедуру стручне контроле.  
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5. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 

железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деоница Стара пазова-

Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци 

У  2022. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради 

обављања процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду, Завод је приступио изради Нацрта плана ради 

упућивања у процедуру стручне контроле.  

 

6. Просторни план подручја посебне намене за изградњу ветроелектране 

"ВЕТРОГОН" на територији општина Србобран и Бечеј  

У  2022. години Завод је израдио радну верзију Материјала за рани јавни увид 

и упутио га Инвеститору на усаглашавање.  

 

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  

 

1. Измене и допуне Просторног плана општине Тител 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради нацрта 

плана за стручну контролу. 

 

2. Просторни план општине Мали Иђош 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана за потребе излагања на јавни увид и 

нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана.  

 

3. Измене и допуне Просторног плана општине Ада 

У 2022. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у потребном 

броју примерака. 

 

4. Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана за 

потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

усвојеног плана у потребном броју примерака. 

 

5. Просторни план општине Житиште 2021-2035 са израдом уређајних основа за 11 

насеља 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана за 

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

плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. 

 

6. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија  

У 2022. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у потребном 

броју примерака. 

 

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола 

У 2022. години Завод је извршио испоруку нацрта плана за потребе излагања 

на јавни увид, након чега је испоручио коригован нацрт плана у складу са 

извештајем о обављеном јавном увиду. 

 

2. План генералне регулације за насеље Жабаљ 

У 2022. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

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

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

 

3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол 
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У 2022. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

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

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

 

4. План генералне регулације насеља Бачки Јарак 

У 2022. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

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

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

 

5. План генералне регулације насеља Чуруг 

У  2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради 

Материјала за рани јавни увид. 

 

6. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Српска Црња 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове и нацрт плана ради његовог 

упућивања на јавни увид.  

 

7. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (локација за 

изградњу објекта из област културе) 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле 

испоручен је Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега је 

испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку  

Плана у потребном броју примерака. 

 

8. Измене и допуне Плана генералне регулације Кањижа 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле 

испоручен је Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега је 

испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку  

Плана у потребном броју примерака. 

 

9. Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле 

испоручен је Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега је 

испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку  

Плана у потребном броју примерака.  

 

10. План генералне регулације насеља Оџаци 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове. 

 

11. Измене и допуне Плана генералне регулација насеља Србобран-1 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле 

испоручен је Нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, након чега је 

испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку  

Плана у потребном броју примерака. 

 

12. План генералне регулације насеља Раковац 

У  2022. години Завод је извршио геодетско снимање ради израде обједињеног 
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катастарско топографског плана за потребе израде плана генералне 

регулације. Такође су реализоване активности на изради материјала за рани 

јавни увид. 

 

13. План генералне регулације насеља Нови Карловци 

У  2022. години Завод је извршио геодетско снимање ради израде обједињеног 

катастарско топографског плана за потребе израде плана генералне 

регулације. Такође је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. 

 

14.  Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Војвода Степа 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради Нацрта плана. 

 

15. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Врдник 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле 

испоручен је нацрт плана за потребе излагања на јавни увид, након чега је 

испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку  

Плана у потребном броју примерака.  

 

16. Измене и допуне Плана генералне регулација насеља Србобран-2 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након стручне контроле 

испоручен је нацрт плана за потребе излагања на јавни увид, након чега је 

испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку  

Плана у потребном броју примерака. 

 

17. Измене и допуне Плана генералне регулације североисточног дела насеља 

Кикинда 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. 

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1. План детаљне регулације туристичке локације "Ешиковачки виногради" у 

Сремским Карловцима 

У 2022. години Завод је израдио нацрт ради упућивања у процедуру јавног 

увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном 

увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

 

2. План детаљне регулације трасе државног пута II A реда бр. 105 на територији 

општине Чока, деоница мост на Тиси-раскрсница са ДП бр. 13 

У 2022. години Завод је наставио активности на изради нацрта плана. 

 

3. План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким 

пристаништем у Сремским Карловцима 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана који је 

упућен на стручну контролу од стране Комисије за планове. 

 

4. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради 

материјала за рани јавни увид. 
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5. План детаљне регулације за изградњу жичаре Врдничка кула-Врдник 

У 2022. години Завод није имао активности на изради материјала за рани 

јавни увид. Даље активности на изради Плана зависе од услова и смерница 

надлежних органа. 

 

6. План детаљне регулације центра насеља Врдник 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу 

и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида.  

 

7. План детаљне регулације прикључног далековода 400 kv за ветропарк "Банат" 

у општини Алибунар до прикључног далековода 400 kv(ТС Панчево 2 - ТС 

Решница) 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну 

контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. 

Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, 

Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана 

од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

 

8. План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну 

контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. 

Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, 

Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана 

од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  

 

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

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну 

контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. 

Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, 

Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана 

од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  

 

10. План детаљне регулације обилазнице око Српске Црње 

У 2022. години Завод није имао активности на изради овог Плана. Даље 

активности на изради Плана зависе од услова и смерница надлежних органа. 

11. План детаљне регулације гробља у КО Банатски Двор 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по 

извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након 

усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном броју 

примерака. 

 

12. План детаљне регулације трасе ДП 105 у Сенти 

У 2022. години Завод није имао активности на изради овог Плана. Даље 

активности на изради Плана зависе од услова и смерница надлежних органа. 
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13. План детаљне регулације општинског пута од радне зоне до државног пута IIа 

реда бр.110 у општини Оџаци 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

 

14. План детаљне регулације соларне електране у КО Уљма 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради материјала 

за рани јавни увид.  

 

15. План детаљне регулације за део викенд зоне 15 у КО Врдник 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, активности наа изради нацрта плана ради његовог упућивања на 

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

складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по 

извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након 

усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном броју 

примерака. 

 

16. План детаљне регулације за део зоне становања и пословања на потесу 

Витезић у Врднику 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, активности наа изради нацрта плана ради његовог упућивања на 

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

складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по 

извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након 

усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном броју 

примерака. 

 

17. План детаљне регулације блока број 60, 61 и 68 у Раткову 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове. 

 

18. План детаљне регулације за део подручја у оквиру кућа за одмор у КО Велика 

Ремета 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, активности на изради нацрта плана ради његовог упућивања на 

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

складу са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по 

извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након 

усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном броју 

примерака. 

 

19. План детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и 

његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања 

нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт 

плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. 



 

26 

 

Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном 

броју примерака. 

 

20. План детаљне регулације за виноградарски комплекс и приступни пут 

Вршачким планинама 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и 

његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања 

нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт 

плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. 

 

21. План детаљне регулације за изградњу фотонапонске електране "PV POWER 

PLANT" у блоковима 36а, 39а, 47, 48 и 49 у Жабљу 

 У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради материјала 

за   

 рани јавни увид. 

 

22. План детаљне регулације за прикључни далековод 110 kV за комплекс 

фотонапонских електрана у КО Жабаљ 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради материјала 

за рани јавни увид. 

 

23. План детаљне регулације за радну зону-локација број 3 и 4 за потребе 

изградње фотонапонске електране "PV POWER PLANT" 

У 2022. години Завод ће реализовати активности на изради материјала за рани 

јавни увид. 

 

24. План детаљне регулације дела блока број 1 у Инђији 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, на изради нацрта плана ради његовог упућивања на стручну контролу 

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

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру 

јавног увида. 

 

25. План детаљне регулације аутобуске станице у Новом Кнежевцу 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по 

извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након 

усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном броју 

примерака. 

 

26. План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по 

извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након 

усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном броју 

примерака. 

 

27. План детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали 

Саве код Кленка 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана ради 

његовог упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове, 

кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну контролу и 

његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након исправљања 
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нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт 

плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. 

Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у потребном 

броју примерака. 

 

28. План детаљне регулације трасе државног пута II a реда бр. 104 на деоници 

Банатско Аранђелово - Црна Бара 

У 2022. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на 

стручну контролу од стране Комисије за планове. Након исправљања нацрта 

плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је испоручио нацрт 

плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране надлежних 

органа. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку плана у 

потребном броју примерака. 

 

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

насеља Башаид 

У 2022. години Завод није имао активности на изради овог Плана. Даље 

активности на изради Плана зависе од услова и смерница надлежних органа.  

 

30. План детаљне регулације болничког комплекса на Иришком венцу 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване су 

активности на изради нацрта плана. 

 

31. План детаљне регулације за предео тврђаве у Бачу 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване су 

активности на изради нацрта плана. 

 

33. План детаљне регулације манастира Старо Хопово и туристичког комплекса 

У  2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване су 

активности на изради нацрта плана који је испоручен ради упућивања у 

процедуру усвајања плана од стране надлежних органа . 

примерака. 

34.  План детаљне регулације за соларну електрану у КО Сајан 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване су 

активности на изради нацрта плана. 

 

35. План детаљне регулације дела блока 18 у Инђији 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

 

36. План детаљне регулације угоститељског објекта „Vila Green day“ у Иригу 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване 

су активности на изради нацрта плана који је испоручен ради упућивања у 

процедуру усвајања плана од стране надлежних органа.  

 

37. Измене и допуне Плана детаљне регулације за блок 31 (гробље) у Кикинди 

 У 2022. години Завод је реализовати припремне активности на изради нацрта   
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 плана. 

38. План детаљне регулације комплекса вишепородичног становања у делу 

железничке улице у насељу Врдник 

У  2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване су 

активности на изради нацрта плана. 

 

39. План детаљне регулације за централне садржаје у блоку број 7 у Темерину 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 

Након прибављања извештаја о обављеном раном јавном увиду реализоване 

су активности на изради нацрта плана. 

  

40. План детаљне регулације општинског пута Надаљ-Темерин 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради 

материјала за рани јавни увид. 

 

41. План детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса у КО Цра Бара 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради материјала 

за рани јавни увид. 

 

42. План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија 

У 2022. години Завод је реализовао припремне активности на изради материјала 

за рани јавни увид. 

 

43. План детаљне регулације општинског пут, од општинског пута број 27-2 до 

прикључка на ДП II реда број 300 

У 2022. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани 

јавни увид, који је испоручен ради стављања у процедуру раног јавног увида. 
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III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Финансије ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ су срж свих његових пословних 

процеса, јер сваки од њих почиње ангажовањем финансијских ресурса, одвија се 

подразумевајући директно или индиректно финансијске промене, а завршава се 

исказивањем ефеката у финансијским извештајима. 

 

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. 

 

Укупно планирани приходи Завода за 2022. годину износе 187.654.572,40 динара, 

од којих су средства у износу од 183.690.572,40 динара планирани пословни 

приходи, износ од 50.000,00 динара планирани приходи од камата и износ од 

3.914.000,00 динара планирани приходи од донација. Планирана обавеза за 

плаћање пореза на додату вредност на планиране пословне приходе износи 

36.738.114,48 динара. 

 

Планиран износ средстава у буџету АП Војводине за 2022. годину, за послове које ће 

Завод радити за  потребе АП Војводине као оснивача, износи 85.326.114,40 динара, 

од којих обавезе за плаћање  пореза на додату вредност износе 14.221.019,07 

динара, те приход од послова које Завод ради за потребе АП Војводине као оснивача 

износи 71.105.095,33 динара. 

 

Планирани износ средстава од послова за јавна предузећа чији је оснивач АП 

Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и за друге 

кориснике услуга са којима Завод појединачно уговара послове, износи 

135.102.572,48 динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност 

износе 22.517.095,41 динара, те приход од послова за остале кориснике услуга 

износи 112.585.477,07 динара. 

 

Планирани финансијски приход за 2022. годину  је 50.000,00 динара а односи се на 

камате на орочена средства од послова које Завод обавља за остале кориснике услуга 

на тржишту. 

 

Приходи од донација планирани су у износу од 3.914.000,00 динара и представљају 

рефундиране трошкове зарада чланова пројектног тима као и рефундиране 

административне трошкове, а у складу са буџетом пројекта Rазвој прекограничног 

прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног 

транспорта 

 
Табела 1: Планирани и остварени приходи за 2022. годину (износ без обрачунатог ПДВ-а, у     

                   динарима) 

Ред. 

бр. 
Врста прихода 

План 

за 2022. год. 

Остварење 

за 2022. год. 

(процена) 

Однос планирано-

остварено 

3/2   (%) 

1. Пословни приходи 183.690.572,40 141.041.228,04 77,00 

 

Планирани приход од послова за  АПВ 

као оснивача 
71.105.095,33 71.105.095,33 100,00 

Планирани 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 

112.585.477,07 69.936.132,70 62,00 

2. Финансијски приходи и остали приходи 50.000,00  65.467,37 131,00 

3. Приходи од донација 3.914.000,00 2.082.837,93 53,00 

 

4. 

 

Укупно: 
187.654.572,40 143.189.533,34 76,00 
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Табела 2: Планирани и извршени расходи за 2022. годину 

Ред. бр. 
Планирани расходи 
за 2022. год. 

Извршени расходи 
за 2022. год. (процена) 

Однос планирано-
извршено (%) 

1. 183.454.572,40 134.159.898,43 73,12 

 
 
Табела 3: Планирани и остварени финансијски резултат за 2022. годину 

Ред. бр. 
Планирани финансијски 
резултат за 2022. год. (бруто) 

Остварени финансијски резултат 
за 2022. год. (процена-бруто) 

Однос планирано-
остварено (%) 

1. 4.200.000,00 9.029.634,91 215,00 

 

1. БИЛАНС  УСПЕХА 

 

Приходи обухватају приходе од продаје производа и  услуга,  финансијске приходе и 

остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена 

наплате. Износи су приказани у хиљадама динара. 

1.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА   

 

61    Приходи од продаје производа и услуга 

614  Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

Завод је остварио приходе од услуга у укупном износу од 143.189 хиљада. Део 

прихода остварен је од обављања послова за Оснивача у износу од 71.105 хиљада, а 

део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту у износу од 72.084 

хиљаде. Послови за потребе Оснивача су утврђени Годишњим програмом пословања 

Завода за 2022. годину. Послови које Завод пружа на тржишту су израда планске 

документације, документације из области заштите животне средине и пружање других 

стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за потребе 

општина на територији АП Војводине, за потребе инфраструктурних система, као и за 

потребе других инвеститора, правних и физичких лица. 

1.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА   

 

51    Трошкови материјала и енергије  

 

512  Трошкови осталог материјала (режијског) 

Трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 11.275 хиљада, односе 

се на набавку папира за штампање текстуалних и графичких прилога планских 

докумената, корица за коричење планских докумената и другог канцеларијског 

материјала, и др.  

Трошкови средстава за одржавање чистоће настали су у износу од 194 хиљаде. 

Трошкови осталог непоменутог материјала настали су у износу од 667 хиљада, а  

односе се на набавку стручне литературе, декоративног зеленила и сличних 

материјала. 

 

513  Трошкови горива и енергије  

Трошкови нафтних деривата настали су у износу од 1.243 хиљаде, а однoсе се на 

набавку горива за службене аутомобиле Завода. 

Трошкови електричне енергије  настали су у износу од 1179 хиљада 

Трошкови паре настали су у износу од 1.129 хиљада, односе се на грејање просторија 

Завода. 

 

514  Трошкови резервних делова  

Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава настали су у 

износу од 1.496 хиљада, а односе се на набавку резервних делова за рачунарску 

опрему. 
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52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови 

 

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)  

Средства за зараде и друга примања запослених планирана су и исплаћена у складу 

са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023 годину, 

Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије, Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.  

 

Трошак за бруто зараде за период од I-XII 2022. године износи 65.719 хиљадa. 

 

 

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

послодавца 

Средства за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца за 

период од 01.01.-31.12.2022. године износe 10.614 хиљада.  

Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца обрачунавају се у 

складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", 

бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. 

изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 

57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - 

усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 

153/2020 , 6/2021 - усклађени дин. изн. и 10/22-усклађени дин.изн). 

 

524  Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 

Средства у износу од 2.702 хиљаде утрошена су за ангажовање лица по уговорима о 

обављању привремених и повремених послова. 

 

526  Трошкови  накнада  директору односно члановима органа управљања и 

надзора 

Средства у износу од 3.495 хиљадa утрошена су за исплату накнада председнику и 

члановима Надзорног одбора Завода. 

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

право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 

70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи 

месецу за који се накнада исплаћује.  

 

529 Остали лични расходи и накнаде   

Остала лична примања запослених у износу од 758 хиљада утрошена су за исплату 

шест јубиларних награда запосленим.431 хиљада је утрошена за исплату једне 

отпремнине. Остале помоћи у износу од 3722 хиљаде исплаћено запосленима –смрт 

члана породице и солидарна помоћ.  

Накнада трошкова запосленима исплаћена су у износу од 2.564 хиљаде за плаћање 

трошкова службених путовања у земљи, исплату накнада за превоз запослених на 

посао и друга примања запослених у складу са Колективним уговором и Законом о 

раду. 

 

53 Трошкови производних услуга 

 

530   Трошкови услуга на изради учинка 

Трошкови производних услуга у износу од 5.776 хиљада настали су плаћањем 

прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других 

података и сл. 
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531 Трошкови транспортних услуга 

Трошкови поштанских услуга у износу од 236 хиљада настали су плаћањем доставе 

пошиљки и слично. 

Трошкови телефонских услуга у износу од 506 хиљада настали су плаћањем трошкова  

фиксне и мобилне телефоније. 

Трошкови интернета у износу од 129 хиљада настали су плаћањем услуга интернета и 

сл. 

 

532 Трошкови услуга одржавања 

Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме у износу од 4.269 хиљада 

настали су плаћањем трошкова одржавања телефонске централе, лифта, рачунарске 

опреме , одржавања службених аутомобила и кречење Завода .  

 

535 Трошак рекламе и промоције 

Трошкови промоције Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки 

Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта, финансираног из ИПА 

програма прекограничне сарадње Република Србија-Република Мађарска, у износу од 

912 хиљада . 

 

539 Трошкови осталих услуга 

Трошкови комуналних услуга у износу од 509 хиљада настали су плаћањем одвоза  

отпада, утрошене воде и других комуналних услуга. 

Трошкови за услуге заштите на раду у износу од 156 хиљада настали су плаћањем 

трошкова праћења противпровалног алармног система за IV квартал 2022. године.  

Остале производне услуге у износу од 524 хиљаде односе се на коричење елабората. 

 

55 Нематеријални трошкови 

 

550 Трошкови непроизводних услуга 

Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 583 хиљаде 

настали су плаћањем котизација за учешће запослених на стручним скуповима и 

семинарима.  

Трошкови чишћења просторија у износу од 1.142 хиљаде настали су плаћањем  

чишћења просторија и опреме у Заводу. 

Трошкови одржавања софтвера у износу од 4.445 хиљада настали су плаћањем 

одржавања рачуноводственог програма, писарнице, система за управљање процесима 

и документацијом на бази Share point технологије,обнова лиценци ЕСРИ. АРГ, ГИС у 

периоду 01.01.-31.12.2022.  

Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 530 хиљада 

настали су плаћањем ажурирања сајта Завода, прање  аутомобила и сл. 

Трошкови ревизије финансијских извештаја у износу од 290 хиљада . 

Трошкови адвокатских услуга износе 75 хиљада . 

Трошкови отварајуће конференције и услуге ПРАГ стручњака за потребе реализације 

Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним 

царинама за објекте теретног транспорта плаћени су у износу од 979 хиљада. 

 

551 Трошкови репрезентације 

Трошкови репрезентације износе 911 хиљада а односе се на набавку воде, кафе и 

пића за потребе састанака са пословним партнерима. 

 

552 Трошкови премија  осигурања 

Уговор о осигурању имовине и лица и осигурању од професионалне одговорности, 

након спроведеног поступка набавке, додељен је осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад. 

Плаћање премија осигурања врши се месечно према плану доспећа.  

Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 468 хиљада. 

Трошкови премија осигурања запослених износе 45 хиљада. 

Трошкови осталих премија осигурања износе 103 хиљаде 



 

33 

 

 

553 Трошкови платног промета 

Трошкови платног промета у земљи износе 138 хиљада 

Трошкови за банкарске услуге износе 300  хиљада. 

 

554 Трошкови чланарина 

Остали непоменути трошкови чланарина износе 237 хиљада и настали су плаћањем 

чланарина за издате лиценце запосленима (просторне, урбанистичке и сл). 

Остали непоменути трошкови  износе 48 хиљада и настали су плаћањем чланарине 

Привредној комори Србије 

 

555 Трошкови пореза 

Трошкови  пореза  на  имовину износе 681  хиљада. 

 

Остали трошкови  пореза  износе 54 хиљаде, а чини га месечне  накнада за 

унапређење и заштиту животне средине.  

 

559 Остали нематеријални трошкови 

Трошкови огласа у штампи и другим медијима су трошкови настали оглашавањем у 

штампи (објава читуља), и износе 25 хиљада. 

Таксе (административне, за истицање фирме, судске, регистрационе, конзуларне, 

локалне таксе и др.) износе 35 хиљада.  

 

Комуналне таксе износе 64 хиљаде. 

 

Остали нематеријални трошкови  у износу од 803 хиљаде настали су  плаћањем 

регистрације службених аутомобила, паркирања службених аутомобила Завода, закуп 

гаража и сл. 

 

562 Трошкови камата  

 

563 Негативне курсне разлике  

Трошкови негативних курсних разлика износе 2 хиљаде  

 

579 Остали непоменути расходи  

Остали непоменути расходи у износу од 103 хиљаде. 

 

592 Расходи по основу грешака из ранијих година  

Трошкови настали по основу грешака из ранијих година износе 2 хиљаде. 

 

585 Обезвређивање потраживања  

Трошкови настали по основу испаравке потраживања у износу од 948 хиљада. 

 

Укупни приходи износе: 143.189 хиљада 

Укупни расходи износе: 134.159 хиљада 

 

Добитак из редовног пословања износи 9.030 хиљада.  
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2. БИЛАНС СТАЊА 

 

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и 

остала права 

Улагања у четвртом извештајном периоду је било-набавка лиценци, тако да ова 

позиција износи 6.163 хиљада. 

 

АОП 010 Грађевински објекти 

Улагања у грађевински објекат није било, тако да ова позиција износи 57.056 

хиљада. 

 

АОП 011 Постројења и опрема 

У четвртом извештајном периоду Завод је имао инвестиционих улагања у износу од 

1.342 хиљаде тако да ова позиција износи 11.678 хиљада. 

 

АОП 027 Остали дугорочни финансијски пласмани  

На овој позицији се налази износ 24.674 хиљаде а односи се на  дате дугорочне 

депозите Поштанској штедионици на име банкарске гаранције за повраћај аванса и за 

добро извршење посла а у вези са израдом Просторног плана подручја посебне 

намене бране на Тиси за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

 

АОП 029 Одложена пореска средства 

У ову позицију улазе одложена пореска средства по основу резервисања за 

отпремнине у износу од 1.021 хиљада.  

 

АОП 035 Плаћени аванси за залихе и услуге 

У периоду од I-XII 2022 године Завод је извршио авансну уплату у износу од 416  

хиљаде  за набавку горива и праћење алармног система, маркице за превоз . 

 

АОП 039 Купци у земљи 

У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купаца у земљи по основу продаје 

услуга која износе 12.233 хиљаде 

 

АОП 044  Остала потраживања 

На позицији остала потраживања је износ од 3.365 хиљаде. Онa се састојe од 

потраживања од запослених на основу зајма за зимницу, огрев и уџбенике  као и  од 

претплате пореза на добит предузећа  

 

АОП 056 Остали краткорочни финансијски пласмани 

Завод је пласирао средства у износу од 200 хиљада банкама и то ОТП БАНКА Србија, 

А.Д. Нови Сад, као депозит за издавање банкарских гаранција захтеваних од стране 

наручилаца израде планских докумената.  

 

АОП 057  Готовински еквиваленти и готовина 

На текућим рачунима Завода на дан 30.12.2022. године налази се 36.552 хиљаде. 

 

АОП 058  Активна временска разграничења 

На овој позицији се налази износ од 6.534 хиљаде а односи се на унапред плаћене  

трошкове до 1 године и премије осигурања код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад 

где је Завод је осигурао опрему, путничка возила, запослене од незгоде као и  

осигурање од професионалне одговорности. Плаћање  се обавља месечно према 

плану доспећа,трошкови промоције пројекта Сантово-Бачки Брег , лиценце за 2023 

годину. 
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АОП 060 Ванбилансна актива 

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 

обезбеђења плаћања као што су менице за  озбиљност понуде и добро извршење 

посла и гаранције у износу од 30.680 хиљада. 

 

АОП 0402   Државни капитал 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава или 

друга јединица локалне самоуправе-Аутономна Покрајина Војводина. Државни 

капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује 

Оснивач.  

Основни капитал ЈП “Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, у износу од РСД 

93.036 хиљада  обухвата државни капитал.  

На овој позицији се налазе уплате новчаног дела основног капитала јединица локалне 

самоуправе  суоснивача  Завода, као заједничког јавног предузећа у  износу од 2000 

хиљада. Уплату новчаног дела је  извршило 26 општина. 

За износ уплаћеног оснивачког улога у износу од 2 хиљаде је увећан државни 

капитал те сад износи 93.036 хиљада. 

 

АОП 0409   Нераспоређени добитак ранијих година 

Нераспоређена добит из ранијих година износи 21.319  хиљада. 

  

АОП 0410 Нераспоређени добитак  текуће године 

Након израде извештаја за период од I-XII 2022. године Завод је утврдио добитак у 

износу 9.029 хиљада. 

 

АОП 0417   Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 

Завод је вршио обрачун резервисања за потенцијалне обавезе према запосленима на 

основу одласка у пензију. Укупан износ резервисања  износи 6.117 хиљада. 

 

АОП 0441  Примљени аванси, депозити и кауције 

На овој позицији се налазе унапред добијена новчана средства за које је Завод у 

обавези да изврши услуге у износу од 27.439 хиљада. 

 

АОП О445  Добављачи у земљи 

На овој позицији се налазе обавезе Завода према добављачима у земљи за купљен 

материјал, робу и услуге у износу од 202 хиљаде. 

 

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе 

На овој позицији се налазе обавезе Завода према запосленима за месец децембар за 

трошкове дневница које су исплаћене почетком јануара 2023 у износу 5 хиљада. 

 

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност -  

 

АОП 0454  Пасивна временска разграничења 

Износ од 2.745 хиљаде односи се на примљене донације и на рачуне који су стигли у 

јануару 2023 а односе се на децембар 2022. 

 

АОП 0457 Ванбилансна пасива 

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 

обезбеђења плаћања као што су менице за  озбиљност понуде и добро извршење 

посла и гаранције у износу од 30.680 хиљада. 
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 

АОП 3002 Продаја и примљени аванси - Исказани су подаци о приливу готовине у 

износу од 165.738 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и 

примљених аванса у току извештајног периода. 

АОП 3005 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о 

приливу готовине у износу од 6.164 хиљаде, по основу поврата потраживања од 

запослених за зајам за огрев, зимницу и уџбенике.  

 

АОП 3007 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу 

готовине у износу од 56.125 хиљада, односно исплате добављачима за набавку 

материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског 

периода. 

АОП 3008 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству - Исказани су 

подаци о одливу готовине у износу од 88 хиљада, односно исплате добављачима за 

присуствовање представника Завода Симпозијуму имплементације Европске 

конвенције о пределу за двоје запослених у току обрачунског периода. 

 

АОП 3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци 

о одливу готовине  у износу од 90.005 хиљада исплаћених бруто зарада, накнада 

зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода, накнада Надзорном 

одбору као и накнада по уговору о повременим и привременим пословима. 

 

АОП 3012 Порез на добитак - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 

365 хиљада по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског 

периода. 

 

АОП 3013 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о 

одливу готовине у износу од 32.935 хиљада по основу плаћања пореза на додату 

вредност, пореза на имовину, трошкова платног промета, банкарских услуга, разних 

такси.  

 

АОП 3020 Остали финансијски пласмани – Банка Поштанска штедионица А.Д.   

вратила је, након истека рока важења банкарске гаранције, Заводу средства у износу 

од 1.059 хиљада, уплаћена на име депозита за прибављање банкарске гаранције. 

 

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме 

и биолошких средстава – Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 2.274 

хиљада за куповину основног средства – усисивача, лиценци, климе, принтера и 

рачунара. 

 

АОП 3026 Остали финансијски пласмани – Завод је положио депозите  у износу 

1.059 хиљада за издавање гаранција код Банке Поштанске штедионице који су и 

враћени у току године. 

 

АОП 3045 Исплаћене дивиденде – Завод је извршио уплату дела добити која је 

остварена у 2021. години  у износу 3.407 хиљада Оснивачу, односно у Буџет АП 

Војводине. 

 

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 172.961 хиљада  

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  – Износ  186.258 хиљада  

АОП 3051 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ    13.826 хиљада  

 

АОП 3052 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА -  Износ 49.849 

хиљаде  

АОП 3055  ГОТОВИНА  НА  КРАЈУ   ОБРАЧУНСКОГ  ПЕРИОДА  -   Износ   36.552 

хиљаде  
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

1. Маса нето зарада - Средства за зараде и друга примања запослених планирана су 

и исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 

2022 и 2023. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике 

Србије за 2020. годину, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором.  

Трошак за нето зараде за период од I-XII 2022. године износи 45.068.937 динарa. 

 

2. Маса бруто I зарада - Трошак  за  бруто I зараде  за период од I-XII 2022. године 

износи 65.719.217 динарa. 

 

3. Маса бруто II зарада - Трошак  за  бруто II зараде  за период од I-XII 2022 

године износи 76.332.871 динарa 

 

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Средства у 

износу од 2.702.377 динара утрошена су за ангажовање лица по уговорима о 

обављању привремено повремених послова. 

 

17. Накнаде члановима надзорног одбора - Средства у износу од 3.494.568 динара  

утрошена су за исплату накнада председника и два члана Надзорног одбора Завода. 

 

19. Превоз запослених на посао и са посла – Средства  у износу од 1.746.865 

динара утрошена су за исплату накнада превоза запослених на посао и са посла у 

складу са Колективним уговором и Законом о раду.  

 

20. Дневнице на службеном путу - Средства  у износу од 798.825 динара утрошена 

су за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и 

Законом о раду. 

 

21. Накнаде трошкова на службеном путу - Средства  у износу од 17.900 динара 

утрошена су за трошкове на службеном путу у земљи у складу са Колективним 

уговором и Законом о раду.  

 

22. Oтпремнина за одлазак у пензију – Средства у износу од 431.119 динара 

утрошена су за исплату једне отпремнине . 

 

24. Јубиларна награда –. 

Средства у износу од 758.301 динара исплаћена су за  шест  запослених 

 

27. Помоћ радницима и породицама радника - Средства у износу од 1.114.107 

динара утрошена су за исплату остале помоћи запосленима и њиховим породицама. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

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

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

и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања 

слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19,  149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22). 

 

На дан 31.12.2022. године Завод има укупно 46 запослених. Од тога, 42 запослених 

су на неодређено време, 4 запослених на одређено време (од чега је једна запослена 

на одређено време због повећаног обима посла, две запослене су на замени две 
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запослене које користе породиљско одсуство, а једно радно место је место директора 

предузећа). 

  

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

Мерила и критеријуми за образовање цена за израду просторних и урбанистичких 

планова, урбанистичко-техничких докумената, докумената из области заштите животне 

средине утврђени су Ценовником услуга ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 

број:2958/4, од 26.12.2016. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 

Решењем број: 023-79/2016, од 11.01.2017. године („Службени лист АПВ“ број 2/17), и  

број: 955/6, 28.04.2022.године на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 

број: 023-12/22, од 18.05.2022. године („Службени лист АПВ“ број 22/22),  а што је 

утврђено и Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад за период од 2022-2026 године. 

 

Ценовником су утврђена следећа мерила и критеријуми за образовање цена услуга:  
  
Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 

1. Просторно планирање 

1.1. Просторни план подручја 
посебне намене (ППППН) 

Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном 
спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са 
ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број 
радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом 
(у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом 
норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + 
материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом 
корекције 

1.2. Регионални просторни план 
(РПП) 

Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном 
спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са 
ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број 
радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом 
(у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом 
норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + 
материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом 
корекције 

1.3. Просторни план јединице 
локалне самоуправе (ПП) 

Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном 
спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са 
ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број 
радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом 
(у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом 
норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + 
материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом 
корекције 

2. Урбанистичко планирање 

2.1. Генерални урбанистички план 
(ГУП) 

рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по 

хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови 

(до 30%) 

2.2. План генералне регулације 
(ПГР) 

рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по 

хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови 

(до 30%) 

2.3. 
 
 

План детаљне регулације 

(ПДР) 

 

рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по 

хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови 

(до 30%) 

3. Документи за спровођење просторних планова 

 

3.1 Програми имплементације 
просторних планова 

вредност норма часа извршилаца х време ангажовања + 

материјални трошкови х коефицијент корекције 

4. Урбанистичко-технички документи 

4.1 Урбанистички пројекат (УП) 

према одговарајућем планском 

документу 

рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по 

хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови 

(до 30%) 
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Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 

4.2 Пројекат парцелације и 
препарцелације 

укупан обим посла по обрачуну помножен са бројем норма сати 

извршилаца по парцели и ценом норма сата извршилаца + 

материјални трошкови (до 30%) 

4.3 елаборат геодетских радова за 
исправку граница суседних 
парцела и спајање две 
суседне парцеле истог 
власника. 

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

5. Документација из области заштите животне средине 

5.1 Извештај о стратешкој 

процени утицаја планских 

докумената на животну 

средину 

10%-15% од цене планског документа 

5.2 Студија утицаја објеката на 

животну средину 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

5.3 Елаборати, анализе, студије и 

истраживања из области 

заштите животне средине 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

6. Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената 

6.1 Израда планских докумената у 

ГИС-у 

10%-20% од цене планског документа 

6.2. Превођење израђеног плана у 

ГИС 

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

6.3. Анализе, истраживања, 

студије, припрема планова за 

Централни регистар планских 

докумената 

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

6.4 Информациони систем 

просторних података 

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

7. Геодетски радови који су у функцији обављања делатности за које је Завод основан 

7.1 Израда топографских подлога У складу са нормативима дефинисаним од стране Републичког 
геодетског завода 

8. Остали послови из делатности Завода 

8.1 Информације, мишљења и 

обавештења за потребе 

издавања локацијских услова 

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

8.2 Програми, студије, анализе, 

стручне основе и друга 

документација у области 

планирања, уређења и 

коришћења простора 

вредност норма часа извршилаца х време ангажовања+материјални 

трошкови 

8.3 Претходни радови за потребе 

израде просторно-планске и 

урбанистичке документације; 

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

8.4 Координација и сарадња са 

другим предузећима, органима 

и институцијама  

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

8.5 Стручни послови у вези с 

применом закона којим се 

уређује област просторног 

планирања и изградње 

објеката и заштите животне 

средине  

вредност норма часова извршилаца х време 

ангажовања+материјални трошкови 

8.6 Издавање копија планске и 

друге документације (no 

захтеву) 

По ценовнику из поглавља X 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 

За реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са 

потребним царинама за објекте теретног транспорта  потребно је, обезбедити 

средства у укупном износу од 48.410,00 евра од чега је за предфинансирање 
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потребно обезбедити износ средстава у висини од 41.148,50 евра у динарској 

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

средства за суфинансирање у износе од 7.261,50 евра, која представљају део 

сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта. 

Период трајања пројекта је продужен је на 24 месеца и то од 01.02.2021. године 

31.01.2023. године. 

 

Уплаћен је аванс од стране Европске уније у износу од 6.172,27 евра. До 30.09.2022. 

године оправдан је износ од 19.485,40 евра након подношење периодичних извештаја 

Министарству финансија Републике Србије и Европској унији и чека се одобрење 

четвртог извештајног периода по коме је оправдан износ од 9.254,68 евра . 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге планирана су у износу од 

1.000.000,00 динара.  

 

Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације и угоститељске услуге 

може се кретати до висине која се признаје као расход у финансијском плану и до 

износа дефинисаних Уговорима о набавци средстава за репрезентацију и 

угоститељских услуга. 

 

У периоду 01.01.-31.12.2022. године трошкови репрезентације износе 911 хиљада.  

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

У периоду од 01.01.-31.12.2022. године Завод је имао инвестиционих улагања у 

основна средства у износу од 2.274 хиљада (са ПДВ-ом)   

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

Завод је у четвртом  кварталу 2022. године остварио позитиван финансијски резултат 

у износу 9.031 хиљада динара, на основу расположиве документације до тренутка 

састављања овог извештаја. У наредном периоду, након усвајања Извештаја о попису 

као и одлуке о отпису биће познат износ трошка амортизације који ће допринети 

смањењу тренутно исказане добити из пословања. 
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