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1. ПРОФИЛ 
 

1.1. ИСТОРИЈАТ 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 оделење 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 

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

установу са самосталним финансирањем, организовану 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. 
 

Изменама Статута Завода децембра 1979. године Завод мења име у Завод за урбанизам 

Воводине. 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 вема 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 
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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. Од 01.01.2006. године до 

31.12.2012. године Завод је био индиректни корисник буџета АПВ, а од 01.01.2013. 

године Завод није више индиректни корисник буџета АПВ.   

 

 

1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР 

 

Покрајинском скупштинском одлуком о јавном предузећу за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" 

Нови Сад ("Службени лист АПВ", број 4/13), (у даљем тексту: Одлука о јавном 

предузећу) и то чланом 2. Одлуке је регулисано да се Завод оснива 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 и стручне послове за органе јединица локалне 

самоуправе, као и дрге органе и организације које му својим одлукама, уговором или 

споразумом те послове повере, односно уступе. 
 

Чланом 7. Одлуке о јавном предузећу одређена је делатност Завода односно да 

Завод обавља делатности просторног и урбанистичког планирања и пројектовања. У 

истом члану побројани су послови који су делатност Завода, односно Завод врши 

следеће послове:  

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији Покрајине за 

потребе Покрајине, њених органа и организација; 

2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове 

које је донела Скупштина АПВ; 

3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује 

податке од значаја за уређење простора и насеља на територији Покрајине; 

4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења 

просторног и урбанистичког планирања; 

5. израђује програме, студије, научне анализе, стручне основе и другу 

документацију у области планирања, заштите животне средине, грађења и 

уређења простора и насеља; 

6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке 

документације; 

7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке 

документације од интереса за Покрајину, јединице локалне самоуправе и остале 

кориснике простора; 

8. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и 

друга урбанистичко-техничка документа;  

9. утврђује услове и податке, из планског документа за акте потребне за израду 

техничке документације за изградњу објеката од интереса за Покрајину, 

јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора; 

10. израђује, у складу са посебним законима, документа о процени утицаја 

планова, програма и пројеката на животну средину и друга документа из 

области заштите животне средине; 

11. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан; 

12. израђује пројектно техничку и другу документацију објеката високоградње и 

нискоградње; 

13. и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

Ставом 2. члана 7. Одлуке, регулисано је да су послови од општег интереса ради 

којих је Завод основан: 

1. стални послови - наведени у тачкама 1., 2. и 3. става 1. овог члана; 

2. повремени послови - израда просторнопланске, урбанистичке и друге 

документације из делатности Завода за потребе Покрајине. 
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Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 

50/13-УС и 98/13-УС) и одговарјућим подзаконским актима. 
 

У изради докумената просторног и урбанистичког планирања примењују се и сви закони и 

подзаконска акта који регулишу разне области, као што су област пољопривреде, 

водопривреде, шумарства, рударства, саобраћаја, енергетике, одбране, друштвених 

делатности, туризма, заштите животне средине, заштите природних добара, заштите 

споменика културе и др. 
 

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник 

РС'', бр. 135/04 и 88/10) Завод од 2005. године израђује стратешке процене утицаја планова 

на животну средину. У складу са одредбама овог закона орган надлежан за припрему плана 

доноси одлуку да ли ће се за конкретан план радити стратешка процена утицаја плана на 

животну средину или не, а иста се ради паралелно са израдом плана. 
 

Процедура израде и доношења планских докумената је комплексна, те она по правилу 

траје дуже од једне године. Примера ради, у наставку се даје укратко опис процедуре 

израде и доношења планских докумената које доносе јединице локалне самоуправе из 

ког се види да поједине фазе израде не зависе од активности обрађивача плана, 

односно да фазе које се односе на процедуру стручне контроле, јавног увида, 

доношења одговарајућих одлука зависе од органа који ту процедуру спроводе, а време 

за њихово спровођење се не може прецизно унапред одредити.  
 

Процедура израде и доношења планских докумената које доносе јединице 

локалне самоуправе-Просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистички 

планови: 

1. Доношење Одлуке о изради планског документа - Одлуку о изради планског 

документа доноси орган надлежан за доношење планског документа (скупштина 

општине, односно града), по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за 

његову стручну контролу, односно комисије за планове, 

2. Израда Концепта планског документа – носилац израде планског документа, 

односно правно лице коме је уступљена израда планског документа,  

3. Стручна контрола Концепта планског документа – стручну контролу врши Комисија 

за планове, која сачињава Извештај о извршеној стручној контроли, 

4. Израда Нацрта планског документа – носилац израде планског документа, односно 

правно лице коме је уступљена израда планског документа, 

5. Стручна контрола Нацрта планског документа – стручну контролу врши Комисија за 

планове, која сачињава Извештај о извршеној стручној контроли, 

6. Поступање по Извештају о обављеној стручној контроли, односно по датим 

примедбама и мишљењима – носилац израде планског документа, односно правно лице 

коме је уступљена израда планског документа, 

7. Излагање планског документа на јавни увид у трајању 30 дана од дана оглашавања 

у дневном и локалном листу, о коме се стара орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања, 

8. Извештај о извршеном јавном увиду планског документа сачињава надлежни орган, 

односно комисија за планове, а исти садржи податке о извршеном јавном увиду са свим 

примедбама и одлукама по свакој примедби, 

9. Поступање по Извештају о извршеном јавном увиду, који се доставља носиоцу 

израде планског документа, односно правном лицу коме је уступљена израда планског 

документа,  да у року од 30 дана поступи у складу са истим,  

10.  Доношење планског документа - скупштина општине, односно града, 

11. Објављивање донетог планског документа у одговарајућем службеном гласилу. 
 

На просторне планове јединица локалне самоуправе, генералне урбанистичке планове и 

планове генералне регулације седишта јединица локалне самоуправе на територији 

аутономне покрајине, после јавног увида, прибавља се сагласност надлежног органа 

аутономне покрајине, у року који не може бити дужи од 30 дана, од дана пријема захтева за 

давање сагласности. Такође, сагласност надлежног органа аутономне покрајине прибавља 

се, после јавног увида, и на урбанистички план који се израђује у обухвату плана подручја 

посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра.  
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1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Завод је организационо једна функционална целина.  

 

Што се тиче броја запослених, Завод спада у мала предузећа, и дужи низ година 

уназад се број запослених кретао око 49 запослених.  

 

Због лимитиране масе зарада дужи низ година уназад, број запослених није растао, 

тако да је годишњим програмима рада број запослених константно планиран на 49, јер 

је због великог обима посла било неопходно одржати тај број запослених. Да би се 

извршио обим послова планиран годишњим програмима пословања, односно с једне 

стране послови за Оснивача и са друге стране послови чијим извршењем Завод стиче 

приходе са тржишта, планира се максимална ангажованост запослених у Заводу. Због 

великог обима посла и ограниченог броја запослених, за извршење преузетих послова 

Завод има потребу да ангажује сарадничке институције (факултете, институте, заводе 

за урбанизам) и појединце. 

 

Завод има добру квалификациону и старосну структуру запослених, о чему је водио 

бригу, тако да је у претходном периоду неопходна замена запослених који су 

напустили Завод вршена је на начин да се побољшавала квалификациона и старосна 

структура запошљавањем младих инжењера различитих профила.  

 

Током 2013. године Завод је имао 49 запослених, од чега: 2 доктора наука, 2 магистра, 

29 запослених имају високу стручну спрему, односно високо образовање на студијама 

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

стручном спремом. 

 

Од инжењерског кадра 12 запослених има лиценцу одговорног планера, 13 запослених 

има лиценцу одговорног урбанисте, два запослена имају лиценцу одговорног 

пројектанта, један запослени има геодетску лиценцу првог реда, a један запослени има 

геодетску лиценцу другог реда.   

 

Планира се да Зaвод одржи број запослених у 2014. години на 49 запослених. 

  

У прилогу датом уз Годишњи програм дата је табела из које се види структура 

запослених и њихово распоређивање по систематизованим пословима, са утврђеним 

коефицијентима. 

 

 

1.4. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

За 2014. годину Годишњим програмом пословања ЈП "Завод за урбанизам Војводине " 

Нови Сад, планира се извршавање сталних и повремених послова за потребе Оснивача, 

ради којих је Завод основан као јавно предузеће; обављање послова уговорених на 

тржишту, који се углавном односе на израду просторних и урбанистичких планова за 

потребе општина на територији АПВ, те на израду урбанистичке документације за друге 

инвеститоре на тржишту, као и послова међународне сарадње, односно послова по ИПА 

прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија. 

 

Завод стиче приход по основу две групе послова које обавља и сагласно томе постоје 

два извора финансирања и то: 

 

I   Послови за потребе Оснивача (за АПВ), - планиран приход у буџету АПВ за 

2014. годину, за послове за потребе оснивача износи 43.655.080,00 

динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату вредност износе 

7.275.847,00 динара док приход из буџета који се распоређује за редовне 

потребе пословања Завода износи 36.379.233,00 динара, 
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II  Послови за остале кориснике на тржишту, са којима Завод појединачно      

уговара послове на тржишту - планирани износ средстава је 

126.384.199,20  динара, од којих обавезе за плаћање пореза на додату 

вредност износе 21.064.033,20 динара, док приход од послова за остале 

кориснике на тржишту износи 105.320.166,00 динара. Планирани приход 

од камата за орочена средства остварена од послова са тржишта износи 

200.000,00 динара. 

 

Планирани приходи од послова које Завод обавља за друге кориснике на тржишту, 

заједно са планираном каматом за орочена средства, у износу од 105.520.166,00  

динара распоређује се на следећи начин: 

 износ од 96.826.066,00 динара планиран је за текуће трошкове 

 износ од 7.494.100,00 динара планиран је за инвестициона улагања и 

 износ од 1.200.000,00 динара за добит предузећа 

 

1.4.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД КАМАТА 

 

У оквиру прихода који се остваре са тржишта планирани су и приходи од камата у 

износу од 200.000,00 динара, који ће се остварити орочавањем слободних средстава. 

 

Орочавање слободних средстава који се остварују са тржишта врши се искључиво у 

циљу спречавања обезвређивања средстава која се уплаћују за израду планског 

докумената, до чега би неминовно дошло због раста трошкова који се, због дугог 

времена реализације послова, повећавају у односу планиране трошкове у моменту 

уговарања. Орочавање ових средстава се врши на одређени период, након ког се та 

средства оприходују сукцесивно, у складу са завршетком одређене фазе посла. 

 

Наиме, потреба орочавања слободних средстава произилази из природе посла које 

Завод обавља, односно због тога што израда појединог просторног или урбанистичког 

плана траје дужи временски период, који се углавном протеже кроз две календарске 

године. Дужина израде планских докумената произилази из сложене процедуре израде 

и усвајања истих, што је прецизно дефинисано Законом о планирању и изградњи. 

Израда планских докумената пролази кроз више фаза, при чему поједине фазе израде 

и доношења планских докумената не зависе од Завода као обрађивача, него од других 

органа и организација који те фазе израђују односно спроводе. Тако на пример 

катастарско-топографске планове израђују овлашћене геодетске организације, а 

њихова израда траје два до три месеца, зависно од величине обухвата плана; затим 

прибављање посебних услова и сагласности се врши од надлежних органа и 

организација, које су дужне да исте дају у року од 30 дана, али имајући у виду да исти 

морају бити уграђени у концепт планског докумената, на њих се чека и дужи 

временски период да би се испоштовао овај законски услов. Надаље, поједине фазе 

израде планских докумената пролазе кроз стручну контролу, коју у складу са Законом 

врше надлежне комисије за планове, чији рад је у надлежности органа управе. Нацрти 

планских докумената се упућују на јавни увид, који траје 30 дана, а организацију 

јавног увида и сумирање достављених примедби и сугестија и заузимања ставова по 

истим врше комисије за планове. Одлуку о изради и одлуку о доношењу планског 

документа доноси надлежна скупштина, што такође захтева одређено време за 

спровођење прописане процедуре, која се одвија независно од воље Завода као 

обрађивача плана.  

 

1.4.2. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕЂУНАРОДНЕ 

САРАДЊЕ 

 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Заводу су одобрена два пројекта, и то:  

1. Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца 

Тисасигет-Ђала (Активност 01), 

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

методологији (Активност 02). 
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Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца 

Тисасигет-Ђала (Активност 01) 
 

Укупно планирани буџет за Пројекат извођења радова на рехабилитацији 

прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала (Активност 01),  је 1.735.460,00 евра, 

од чега је 849.975,00 евра планирани буџет водећег партнера са Мађарске стране, 

односно Националне агенције за развој инфраструктуре Републике Мађарске, док је  

885.485,00 евра планиран буџет пројект партнера 1 са српске стране, односно ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. Трајање пројекта је 18 месеци и то од 

01.02.2013. до 31.07.2014. године. 
 

За реализацију Активности 01 потребно је, обезбедити средства за предфинансирање у 

висини од 752.662,25 евра у динарској противвредности (која ће бити враћена након 

донације од стране Европске уније) и средства за суфинансирање у износу од 132.822,75 

евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта. 
 

Од почетка пројекта, 01.02.2013. године па до краја другог извештајног периода, 

30.09.2013. године, за реализацију Активности 01 утрошено је 23.946,00 евра. 

Процењуја је да ће се до краја 2013. године утрошити још око 5.000,00 евра, што је 

укупно 28.946,00 евра, од чега је 4.341,00 евра сопствено учешће, а 24.605,00 евра 

донација Европске унује.  
 

Сходно динамици реализације Активности 01, да би пројекат био успешно завршен, за 

2014. годину потребно је планирати укупна средства за суфинансирање и 

предфинансирање у износу од 101.756.833,20 динара (856.539,00 евра у динарској 

противвредности по обрачунском курсу 118,80 динара за евро), од којих је износ од 

128.481,75 потребан за суфинансирање а износ од 728.057,25 евра за 

предфинансирање. 
 

За реализацију Активности 01 Завод је обезбедио 15% средстава за суфинансирање, од 

којих је 90% (119.540,475 евра), обезбедио путем Јавног конкурса за доделу 

бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у 

суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години, 

а остатак од 8.941,275 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.  
 

Средства потребна за предфинансирање у 2014. години, у износу од 728.057,25 евра, 

Завод ће обезбедити делимично из неутрошеног дела средства пребачених као аванс у 

2013. години од стране Европске уније, за потребе реализације пројекта, (92.100 

евра), као и из рефундираних средстава после првог  и другог извештајног периода 

(20.356,80 евра). Остатак средстава потребних за предфинансирање у 2014. години 

Завод ће обезбедити путем краткорочних кредита, делимично путем конкурса за доделу 

кредитних средстава на име предфинансирања активности у реализацији пројеката 

инструмента претприступне помоћи Европске уније-„IPA“, која је Развојни фонд 

Војводине определио у те сврхе, а остатак путем краткорочних кредита, у складу са 

Законом о јавним набавкама. 
 

Након признавања трошкова за реализацију Активности 01, од стране Комисије за 

првостепену контролу пројеката из програма прекограничне сарадње ИПА Мађарска-

Србија, и рефундирања средстава од стране Европске уније (85% од укупно утрошених 

средстава), извршиће се враћање средстава обезбеђених за потребе предфинансирања 

путем краткорочних кредита. 
 

Пројекат координисаног развоја и размене  знања о просторно-планској методологији 

(Активност 02) 
 

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

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

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

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

Српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. Трајање пројекта 

је 12 месеци и то од 01.05.2013. до 30.04.2014. године. 
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Од укупно планираних средстава, износ у висини од 15% предвиђен је као сопствено 

учешће Пројект партнера 1 (ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад), што износи 

659.856,00 динара (5.592,00 евра), док је износ у висини од 85% укупно планираних 

средстава предвиђен да се обезбеди из донације Европске уније, што износи 

3.739.184,00 динара (31.988,00 евра). 
 

Сходно динамици реализације Активности 02, Завод је у 2013. години утрошио  

средства од прихода које оствари пружањен услуга на тржишту  и то у износу од 

3.071.680,00 динара (26.032,00 евра у динарској противвредности по обрачунском 

курсу 118,00 динара за евро), док ће за 2014. годину планирати средства у износу од  

1.336.262,40 динара (11.248,00 евра по обрачунском курсу 118,80 динара за евро). 
 

За реализацију Активности 02  у 2013. години, Завод је обезбедио 15% средстава за 

суфинансирање, од којих је 90% (5032,80 евра), обезбедио  путем Јавног конкурса за 

доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије  за учешће у 

суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. 

години, а остатак од 559,20 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног 

тима.  
 

Средства потребна за предфинансирање у 2014. години, у износу од 1.336.262,40 

динара (11.248,00 евра по обрачунском курсу 118,80 динара за евро), Завод ће 

обезбедити из рефундираних средстава после првог извештајног периода (12.226,00 

евра).  
 

Након признавања трошкова за реализацију Активности 02, од стране Комисије за 

првостепену контролу пројеката из програма прекограничне сарадње ИПА Мађарска-

Србија, и рефундирања средстава од стране Европске уније (85% од укупно утрошених 

средстава), средства обезбеђена за предфинансирање Активности 02 из прихода које 

Завод оствари на тржишту, биће враћена на рачун Завода.  
 
 
 

2.  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2014. ГОДИНЕ 
 

2.1.   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕМОГУЋНОСТИ ИСКАЗИВАЊА ФИЗИЧКОГ ОБИМА 

           ПРОИЗВОДЊЕ - ПРУЖАЊА УСЛУГА У ЈЕДИНИЦАМА МЕРЕ И 

           НЕЦЕЛИСХОДНОСТИ БРОЈЧАНОГ УПОРЕЂИВАЊА ФИЗИЧКОГ 

           ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ВИШЕ УЗАСТОПНИХ ГОДИНА 
 

Физички обим производње, односно пружања услуга које врши ЈП ''Завод за урбанизам 

Војводине'' Нови Сад не може се једноставно бројчано исказати у јединицама мере, јер 

се ради о специфичним интелектуалним услугама, чија израда због сложене процедуре 

њихове верификације и доношења, траје дуже од годину дана, односно протеже се бар 

у две календарске године, а некад и више, односно једна услуга не започиње и не 

завршава се у истој календарској години, а осим тога временско трајање и поједине 

фазе може се уклопити тако да започне у једној, а заврши се у другој календарској 

години, па је бројчано исказивање услуге, па и фазе немогуће у једној години. 
 

Осим тога, код израде просторних и урбанистичких планова, нецелисходно је бројчано 

поредити обим производње за више узастопних година због специфичности услуга,  јер 

се чак и код исте врсте услуга (на пример код израде исте врсте плана) не може 

поредити нити обим посла на изради плана, нити цена израде, јер послови на изради 

плана зависе од низа специфичности које утичу на сложеност плана, па самим тим и на 

време израде и цену израде плана, као што су на пример: површина обухвата плана, 

значај подручја  плана, намена простора, сложеност проблема решавања, постојање 

фактора ограничења - природне и амбијенталне вредности, непокретна културна 

добра, постојање планова вишег реда, коефицијент изграђености подручја, степен 

заузетости земљишта и др. Такође, обим посла на изради плана по појединачном плану 

зависи и од тога која фаза израде плана је у току. 
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Такође, поједине фазе верификације плана спроводе надлежни органи, односно органи 

локалне самоуправе, територијалне аутономије и државни органи, тако да време 

трајања тих фаза не зависи од Завода, као носиоца израде плана, па ни време 

коначног завршетка израде плана не зависи само од Завода, нити се може прецизно 

утврдити годишњим програмом пословања. 
 

Због свега наведеног, односно специфичности сваког појединог посла, услуге 

које пружа урбанистички завод не могу се једноставно исказати као број 

пружених услуга на годишњем нивоу, јер једна услуга не започиње и не 

завршава се у истој календарској години, нити су те услуге упоредиве по 

сложености, тако да сабирање тих услуга и њихово бројчано исказивање не 

представља одраз њихове сложености и обима посла, па би самим тим такво 

исказивање било нелогично и неупотребљиво.   
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2.2. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВА ЗА 2012. И 2013. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Табела 1: Процена резултата физичког обима послова за 2012. и 2013. годину и план за 2014. годину 

 
Ред 

бр. 

Назив плана План за 2012. Урађено у 2012. План за 2013. Урађено у 2013. Планирано у 2014. 

1. ППППН мреже коридора саобраћајне 
инфраструктуре на основном правцу државног 
пута I реда Бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, 
("Банатска магистрала") 

Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

/  
Нацрт плана 
 

/ Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

2. Просторни план подручја посебне намене 
специјалног резервата природе Ковиљско 
Петроварадински рит 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ / / 

3. Просторни план подручја посебне намене 
специјалног резервата природе Горње 
Подунавље 

Коначна испорука 
 

Доношење плана и 
Коначна испорука  

/ / / 

4. ППППН за ДВ 2х400 kv ТС Панчево 2 -граница 
Румуније  

Коначна испорука  Доношење плана и 
Коначна испорука  

/ / / 

6  Просторни план подручја посебне намене 
пловног пута Е-80-ДУНАВ 

Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана и 
Коначна испорука 

7  Просторни план подручја посебне намене 
мултифункционалног коридора Тисе  

Концепт 
Нацрт 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана и 
Коначна испорука 

8  Измене и допуне Просторног плана подручја 
инфраструкторног коридора аутопута Е-75 
Суботица-Београд (Батајница) 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

9  Измена и допуна Просторног плана 
инфраструктурног коридора граница Хрватске-
Београд (Добановци) 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

10  ППППН транснационалног гасовода "Јужни ток" Нацрт плана Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

11  Просторни план подручја посебне намене 
културног предела Бач 

Одлука о изради 
Концепт плана 

Одлука о изради 
Концепт плана 

Концепт плана Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

12  Просторни план подручја посебне намене 
„Сутјеска“ 

Преднацрт Преднацрт Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

13  Просторни план подручја посебне намене 
„Козара“ 

Преднацрт Преднацрт Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

14  Програм имплементације Регионалног 
просторног плана АПВ 

/ Фаза 1 
Фаза2 

Коначна испорука Коначна испорука  

15  Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ /  Извештај Извештај  

16  Студија размештаја радних зона на територији 
АПВ 

/ / Студија Студија  

17  Студија просторног развоја и ревитализације 
неразвијених пограничних општина Баната  
 

/ / Студија Студија  
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18  Студија просторне диференцијације животне 
средине на територији АП Војводине у циљу 
идентификације најугроженијих локалитета 

/ / Студија Студија  

19  ППППН Специјалног резервата природе „Тителски 

Брег“ 

/ / Одлука о изради 

плана 

Концепт плана 

Одлука о изради плана 

Концепт плана 

Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

20  ППППН „Суботичке пустаре и језера“ / / Одлука о изради 

плана 

Концепт плана 

Одлука о изради плана 

Концепт плана 

Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

21  ППППН Специјалног резервата природе „Слано 

Копово“ 

/ / Одлука о изради 

плана 

Концепт плана 

Одлука о изради плана 

Концепт плана 

Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

22  Измене и допуне ППППН транснационалног 

гасовода "Јужни ток" 

/ / Нацрт плана Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

23  ППППН за нафтовод од сабирно отпремне станица 

Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са 

елементима детаљне регулације 

/ / Концепт плана / Концепт плана 

24  Просторни план општине Алибунар 
 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ / / 

25  Просторни план општине Апатин Доношење плана  
Коначна испорука 

Доношење плана  
Коначна испорука 

/ / / 

26  Просторни план општине Бач Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана  
Коначна испорука 

/ Доношење плана  
Коначна испорука 

27  Просторни план општине 
Бачка Паланка 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ / / 

28  Просторни план општине 
Бачки Петровац 

Нацрт плана 
 

/ Нацрт плана 
Доношење плана  
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
 

29  Просторни план општине Беочин Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

Нацрт плана 
Доношење плана 
 

Коначна испорука Коначна испорука / 

30  Просторни план општине Бечеј Доношење плана 

Коначна испорука 

Доношење плана 

Коначна испорука 

/ / / 

31  Просторни план општине Инђија Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ / / 

32  Просторни план општине Ириг Усклађивање са 
Законом о планирању и 
изградњи и израда 
Нацрта плана 

/ 
 

Нацрт плана Нацрт плана 
 

Доношење плана 
Коначна испорука 

33  Просторни план општине Кањижа Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 
 

/ /  
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34  Просторни план општине Кикинда Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

 

35  Просторни план општине Ковачица Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ /  

36  Просторни план општине Ковин Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ /  

37  Просторни план општине 
Нови Кнежевац 

Нацрт плана Нацрт плана Нацрт плана / Нацрт плана 

38  Просторни план општине Пландиште Доношење плана и 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ / / 

39  Просторни план општине Сента Доношење плана 
Коначна испорука 

Нацрт плана 
 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Стручна контрола 
Нацрта 

Доношење плана 
Коначна испорука 

40  Просторни план општине Сечањ Нацрт плана 
 

Нацрт плана 
 

Доношење плана 
 

Нацрт плана 
 

Доношење плана 
Коначна испорука 

41  Просторни план општине Србобран Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

42  Просторни план општине Сремски Карловци Нацрт плана 
 

Нацрт плана 
 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Стручна контрола 
Нацрта 

Доношење плана 
Коначна испорука 

43  Просторни план општине Темерин Нацрт плана / Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

44  Просторни план општине Чока Нацрт плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

45  Измене и допуне Просторног плана општине 
Нова Црња 

/ / Нацрт плана 
Коначна испорука 

Нацрт плана 
 

Доношење плана 
Коначна испорука 

46  Генерални план насеља Кикинда  Нацрт плана / Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

47  Генерални план насеља Сремска Митровица Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

48  План генералне регулације насеља Апатин Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана / Концепт плана 

49  План генералне регулације насеља Бач Концепт плана / Концепт плана / Концепт плана 

50  План генералне регулације  насеља Беочин  Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 
 

51  План генералне регулације  насеља Врдник Концепт плана Концепт плана Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

52  План генералне регулације за насеље Бачки 
Петровац 

Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

53  План генералне регулације за насеље Жабаљ 
 

Концепт плана 
 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

54  План генералне регулације за насеље Житиште Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 
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55  План генералне регулације централног дела 
насеља Кикинда 

/ / Концепта плана / Концепта плана 
Нацрт плана 

56  План генералне регулације радне зоне у 
насељу Кикинда 

/ / Концепта плана / Концепта плана 
Нацрт плана 

57  План генералне регулације југоисточног дела 
насеља Кикинда 

/ / Концепта плана Концепта плана 
Нацрт плана 

Доношење плана 
Коначна испорука 

58  План генералне регулације североисточног 
дела насеља Кикинда 

/ / Концепта плана / Концепта плана 
Нацрт плана 

59  План генералне регулације за насеље Банатска 
Топола 

/ / Концепта плана / Концепта плана 
Нацрт плана 

60  План генералне регулације за насеље Сајан / / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

61  План генералне регулације за насеље Иђош / / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

62  План генералне регулације за насеље Нови 
Козарци 

/ / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

63  План генералне регулације за насеље Наково / / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

64  План генералне регулације за насеље Банатско 
Велико Село 

/ / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

65  План генералне регулације за насеље Руско 
Село 

/ / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

66  План генералне регулације насеља Башаид / / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

67  План генералне регулације за насеље Мокрин / / Концепта плана Концепта плана Нацрт плана 

68  План генералне регулације за насеље Кањиже 
 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

69  План генералне регулације за насеље Ирига 
 

 Концепта плана Концепта плана Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

70  
План генералне регулације насеља Банатски 
Карловац 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
 

Нацрт плана / Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

71  План генералне регулације насеља Товаришево Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
Нацрт плана 

/ 

72  План генералне регулације насеља Стари 
Сланкамен 

Коначна испорука / / / / 

73  План генералне регулације насеља Нови 
Кнежевац 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

74  План генералне регулације насеља Jaзак Концепт плана / Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 

75  План генералне регулације насеља  Нова Црња 
 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

76  План генералне регулације насеља  Опово 
 

Концепт плана 
 

/ Концепт плана / Концепт плана 

77  План генералне регулације насеља  Пландиште 
 

Концепт плана / Концепт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

78  План генералне регулације насеља  Србобран 
 

Нацрт плана Нацрт плана 
Доношење плана 

Коначна испорука Коначна испорука / 
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79  План генералне регулације насеља 
Владимировац 

/ / Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 

80  

План генералне регулације насеља  Сента 

Концепт плана Концепт плана Нацрт плана / Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

81  План генералне регулације насеља Бела Црква Концепт плана / Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 

82  План генералне регулације насеља  Ковин Концепт плана Концепт плана 
 

Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

83  План генералне регулације насеља С. Црња Концепт плана / Концепт плана Концепт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

84  
План генералне регулације насеља  Бечеј 

Концепт плана Концепт плана Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

85  План генералне регулације насељеног места 
Маглић 

/ / / / Концепт плана 
Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

86  План детаљне регулације  комплекса  „CEPTOR“ 
на потесу Андревље у општини Беочин 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

87  План детаљне регулације за комплекс марине у 
Бачком Новом Селу 

Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

88  План детаљне регулације центра Сента и 
урбанистички пројекат ужег центра 

Концепт плана  
Нацрт плана 

Концепт плана Нацрт плана / Нацрт плана 

89  План детаљне регулације за јужну радну зону у 
Тителу   

Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

90  План детаљне регулације инфраструктурног 
коридора обилазнице државног пута II реда 
број 120 око Темерина и Бачког Јарка 

Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

91  План детаљне регулације граничног прелаза 
Бездан 

Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

92  План детаљне регулације за комплекс марине 
на Тиси код Сенте 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

93  План детаљне регулације за централну зону 
Шида 

Коначна испорука Коначна испорука / / / 

94  План детаљне регулације за пречистач 
отпадних вода за насеље Жабаљ и Ђурђево 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

95  План детљане регулације за фабрику воде у 
Госпођинцима 

Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
 

/ Концепт плана 
 

96  План детаљне регулације за викенд насеље 
„Чортановачка шума“ 

Концепт плана / Нацрт плана 
 

/ Нацрт плана 
 

97  План детаљне регулације инфраструктурног 
коридора мелиоративног каналаи секундарне 

мреже за наводњавање у К.О. Адорјан 

Нацрт плана 
Доношење плана 

Коначна испорука 

/ Нацрт плана 
 

Нацрт плана 
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98  План детаљне регулације радних зона "Шолаја" 
у К.О. Српска Црња 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

99  План детаљне регулације комплекса за 
производњу и складиштење експлозивних 
материјалау К.О. Беочин 

Концепт плана Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Доношење плана 
Коначна испорука 

100  План детаљне регулације приобалне зоне у 

Бачкој Паланци  

Нацрт плана  

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ Нацрт плана  

Доношење плана 
Коначна испорука 

Нацрт плана  

 

Доношење плана 

Коначна испорука 

101  План детаљне регулације водног режима 
селевењске пустаре "Траћик" у Хоргошу 

Концепт плана  
Нацрт плана 

/ Концепт плана  
Нацрт плана 

/ Концепт плана  
Нацрт плана 

102  План детаљне регулације одводног канала 
"Шест путева" Мартонош 

Концепт плана  
Нацрт плана 

/ Концепт плана  
Нацрт плана 

Концепт плана  
Нацрт плана 

Доношење плана 
Коначна испорука 

103  План детаљне регулације туристичко 
рекреативног комплекса у К.О. Српска Црња  

  Нацрт плана Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

104  План детаљне регулације спојног канала 
"Ланка-Бирда", у општини Сечањ 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / / 

105  План детаљне регулације североисточне радне 
зоне у Инђији  

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

106  План детаљне регулације викенд насеља 
Клостер код Старе Паланке 

Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ 

107  План детаљне регулације „Марина Стари 
Сланкамен“ 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

108  План детаљне регулације за  блок број 44 у 
Инђији 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

109  План детаљне регулације Еко-Етно туристичког 
центра у Шатринцима 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

110  План детаљне регулације дела блока број 3 у 
Пландишту (проширење гробља) 

Нацрт плана Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

111  План детаљне регулације комплекса пречистача 
отпадних вода и камионског терминала са 
припадајућом инфраструктуром  

Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

112  План детаљне регулације за комплекс 

"ВЕТРОПАРК", у К.О. Алибунар и К.О. 
Владимировац 

Нацрт плана 

Доношење плана  
Коначна испорука 

Доношење плана и 

Коначна испорука 

/ / / 

113  План детаљне регулације за производни 
комплекс за производњу пумпи на катастарској 
парцели број 5900/5, К.О. Инђија 2 

Доношење плана 
Коначна испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ / / 

114  ПДР ДВ110 kv Ада-Кикинда 2 Концепт плана 
Нацрт плана 

/ Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана и 
Коначна испорука 
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115  План детаљне регулације за увођење 
далековода број 444 и расплета 110 kv 
далековода код трафостанице Србобран 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана 
и Коначна 
испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

116  ПДР за реконструкцију ТС Србобран 220/110/35 
кV у ТС Србобран 400/110/35 кV 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана 
и Коначна 
испорука 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

/ 

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

Концепт плана / Концепт плана / Концепт плана 

118  План детаљне регулације зоне центра у Бечеју Концепт плана / Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 

119  Измене и допуне Плана детаљне регулације 
Комерцијалне бање у Бечеју 

/ Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

/ / / 

120  План детаљне регулације за блокове број 74 и 
94 у Ковину 

Концепт плана / Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 

121  План детаљне регулације радне зоне дела 
локације 15 у К.О. Инђија 

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

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

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

123  План детаљне регулације за изградњу система 
за наводњавање "Безубица" код Баваништа 

/ / Концепт плана Концепт плана Нацрт плана 
Доношење плана и 
Коначна испорука 

124  План детаљне регулације за блокове број 111 и 
112 у Ковину 

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

125  План детаљне регулације за зону комплекса 
фабрике шећера у Жабљу 

/ / Концепт плана Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

126  План детаљне регулације за изградњу 
постројења за прераду питке воде за систем 
водоснабдевања Града Вршца  

/ / Концепт плана Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

127  План детаљне регулације за део северозападне 
зоне у насељу Мраморак 

/ / Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана и 
Коначна испорука 

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

/ / Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана и 
Коначна испорука 

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

/ / Концепт плана 
Нацрт плана 

Концепт плана 
Нацрт плана 

Доношење плана и 
Коначна испорука 

130  План детаљне регулације за гранични прелаз 
Ватин 

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

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

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

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

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 

133  План детаљне регулације за акумулацију 
"Србобран" 

/ / Концепт плана / Концепт плана 
Нацрт плана 
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134  План детаљне регулације комплекса за 
ветрогенераторско поље у југозападном делу 
насеља Алибунар 

/ / Нацрт плана Нацрт плана Доношење плана и 
Коначна испорука 

135  План детаљне регулације за део блока број 112 
у Апатину 

/ / / / Концепт плана 
Нацрт плана 

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

/ / / / Концепт плана 
Нацрт плана 

137  План детаљне регулације дела блока број 52 у 
Апатину 

/ / / / Концепт плана 
Нацрт плана 

138  Измене и допуне ПДР комплекса пречистача 
отпадних вода и камионског терминала са 
припадајућом инфраструктуром у Апатину 

/ / / / Нацрт плана 
Доношење плана 
Коначна испорука 

139  Стратешка процена утицаја РПП АПВ на 
животну средину 

Коначна испорука Коначна испорука / / / 

140  Стратешка процена утицаја ППППН СРП Стари 
Горње Подунавље на животну средину 

Стратешка процена 
утицаја 

Коначна испорука  / / 

141  Стратешка процена утицаја ППППН СРП 
Ковиљско Петроварадински рит на животну 
средину 

Коначна испорука 
 

Коначна испорука / / / 

142  Стратешка процена утицаја ППППН мреже 
коридора саобр. инфрастр. на основном правцу 
држ.пута I реда Бр. 24 Суботица-Зрењанин-
Ковин на животну средину 

Стратешка процена 
утицаја 
Коначна испорука 

/ / / Стратешка 
процена утицаја 
Коначна испорука 

 Стратешка процена утицаја ППО Алибунар  на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / / / 

143  Стратешка процена утицаја ППО Сечањ на 
животну средину 

Усклађивање / Усклађивање / Усклађивање 

144  Стратешка процена утицаја ППО Србобран на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / /  

145  Стратешка процена утицаја ППО Пландиште на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / / / 

146  Стратешка процена утицаја ППО Ковин на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / / / 

147  Стратешка процена утицаја ППО Бечеј на 
животну средину-Усклађивање 

Усклађивање Усклађивање / / / 

148  Стратешка процена утицаја ППО Кикинда на 
животну средину-Усклађивање 

Усклађивање Усклађивање / / / 

149  Стратешка процена утицаја ППО Сента на 

животну средину-Усклађивање 

Усклађивање Усклађивање / / Усклађивање 

150  Стратешка процена утицаја ППО Кањижа на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / / / 

151  Стратешка процена утицаја ППО Темерин на 
животну средину 
 

Усклађивање / Усклађивање / Усклађивање 
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152  Стратешка процена утицаја ППО Сремски 
Карловци на животну средину 

Усклађивање Усклађивање / Усклађивање / 

153  Стратешка процена утицаја ППО Чока на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / / / 

154  Стратешка процена утицаја ППО Бачки 
Петровац на животну средину 

Усклађивање / Усклађивање / Усклађивање 

155  Стратешка процена утицаја ППО Бач на 
животну средину 

Усклађивање Усклађивање / Усклађивање / 

156  Стратешка процена утицаја ППО Ириг на 
животну средину-усклађивање 

Усклађивање 
 

/ Усклађивање Усклађивање / 

157   Стратешка процена утицаја ППО Ковачица на 
животну средину-усклађивање 

Коначна испорука  / / / 

158  Стратешка процена утицаја Просторног плана 
општине Нови Кнежевац на животну средину-
усклађивање 

Коначна испорука / / / Усклађивање 

159  Стратешка процена утицаја Планa детаљне 
регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци на 
животну средину 

Стратешка процена 
утицаја 

/ Стратешка 
процена утицаја 

Стратешка процена 
утицаја 

/ 

160  Студија о процени утицаја на животну средину за 
пројекат "Термоелектрана-Топлана Нови Сад 2 

Студија о процени 
утицаја 

/ Студија о процени 
утицаја 

Студија о процени 
утицаја 

/ 

161  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 
за ДВ 2х400 kv ТС Панчево 2 -граница Румуније  

Коначна испорука Коначна испорука / / / 

162  Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР 
Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 
29,30,38 и 44) у Бачкој Паланци на животну 
средину 

/ / Стратешка 
процена утицаја 

Стратешка процена 
утицаја 

/ 

163  Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за 
изградњу постројења за прераду питке воде за 
систем водоснабдевања Града Вршца  

/ / Стратешка 
процена утицаја 

Стратешка процена 
утицаја 

/ 

164  Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за 
изградњу система за наводњавање "Безубица" 
код Баваништа на животну средину 

/ / / / Стратешка 
процена утицаја 
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2.3.  СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА СА ТРЖИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ, СА 

ПРОЦЕНОМ ОСТВАРЕЊА У 2013. ГОДИНИ  
 

Табела 2:  Структура планираних прихода са тржишта за 2014. годину,  са проценом 
остварења у 2013. години 

 
Ред. 

бр. 

Врста посла Планирани 

приходи у 2013. 

год. (дин) 

Планирано 

остварење 

прихода до 

краја 2013. 

год. (дин) 

Индекс 

оств. 

плана 

Планирани 

приходи у 2014. 

год. (износ без 

ПДВ-а у дин) 

Планирани 

износ средстава 

у 2014. год. 

(износ са ПДВ-

ом у дин.) 

Учешће 

пл. 

прих. 

по 

врсти 

посла у 

укуп. 

прих 
(%) 

 1 2 3 3/2 4 4 5 
1. ППППН  15.000.000,00 19.000.000,00 1,27 10.000.000,00 12.000.000,00 9,49 

2. Просторни планови 
општина 

 
15.000.000,00 

 
12.000.000,00 

 
0,80 

 
15.000.000,00 

 
18.000.000,00 

 
14,24 

3. Генерални планови 2.000.000,00 500.000,00 0,25 1.000.000,00 1.200.000,00 0,95 

4. Планови генералне 
регулације 

 
35.000.000,00 

 
29.000.000,00 

 
0,83 

 
40.000.000,00 

 
48.000.000,00 

 
37,98 

5. Планови детаљне 
регулације 

 
16.000.000,00 

 
23.000.000,00 

 
1,44 

 
35.000.000,00 

 
42.000.000,00 

 
33,23 

6. Стратешке процене 
и Студија утицаја на 
животну средину 

 
 

1.000.000,00 

 
 

  600.000,00 

 
 

0,60 

 
 

2.700.000,00 

 
 

3.240.000,00 

 
 

2,56 

7. Урбанистички 
пројекти 

 
600.000,00 

 
300.000,00 

 
0,50 

 
500.000,00 

 
600.000,00 

 
0,47 

8. Урбанистички 
услови и ситуациони 
план 

 
600.000,00 

 
300.000,00 

 
0,50 

 
500.000,00 

 
600.000,00 

 
0,47 

9. Стручна мишљења и 
Идејни пројекти 

 
279.333,00 

 
  300.000,00 

 
1,07 

 
620.166,00 

 
744.199,20 

 
0,6 

10. Укупно: 85.479.333,00 85.000.000,00 0,99 105.320.166,00   126.384.199,20   100 

 

 

2.4. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Завод, као предузеће чија је основна делатност израда просторних и урбанистичких 

планова, студија и сл., односно предузеће које пружа интелектуалне услуге првенствено 

води рачуна о људским ресурсима. Завод је увек одржавао повољну структуру запослених 

и када је за то било могућности, услед замене запослених који су напустили Завод, 

побољшавао је квалификациону и старосну структуру запошљавањем младих стручњака 

различитих профила. Стручно оспособљавање младог високообразованог кадра за 

самосталан рад захтева додатан напор и време потребно за обуку и стицање потребних 

знања и вештина, како би се постигла очекивана продуктивност у раду.  
 

У децембру 2013. године Завод је имао 49 запослених, од чега: 2 доктора наука,  

2 магистра, 29 запослених имају високу стручну спрему, односно високо образовање на 

студијама другог степена, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 14 запослених је са 

средњом стручном спремом. 
 

Од инжењерског кадра 12 запослених има лиценцу одговорног планера, 13 запослених 

има лиценцу одговорног урбанисте, два запослена имају лиценцу одговорног пројектанта,  

један запослени има геодетску лиценцу првог реда, a један запослени има геодетску 

лиценцу другог реда.   
 

Завод, у складу са потребама и могућностима, организује обуку запослених. Посебно је 

значајно стручно усавршавање инжењера, техничара и стручних сарадника на изради 

планске документације у циљу усвајања нових знања у коришћењу софтвера који се 

примењују у области урбанистичког планирања. Образовање и усавршавање свих 

запослених у складу са потребама пословања је такође трајан задатак, тако да ће се и 

надаље улагати у стручно усавршавање запослених и усвајање нових знања и 

технологија. 
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Завод је протеклих година од остварених прихода улагао значајна средства у 

инвестиције, са циљем да се побољшају услови рада и прибави савремена опрема, како 

би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга 

корисницима услуга на што вишем нивоу. Тако сваке године Завод прибавља нову и 

осавремењава постојећу рачунарску опрему и прибавља неопходне софтверске програме, 

опрему за копирање, скенирање и умножавање, опрему за климатизацију, улаже у 

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

С обзиром да Завод пружа услуге за велики број општина на подручју АП Војводине и да 

је извршење уговорених послова везано за теренски рад у тим општинама, Завод обнавља 

и одржава свој возни парк, који се сада састоји од 5 службених возила и то: Мазда 3 - 

година производње 2006. и четири Мазде 6 - године производње 2005, 2007, 2011 и 2012. 
 

Међутим, имајући у виду да се технолошки напредак одвија непрестано и у све бржем 

темпу, те да техничка опрема брзо застарева, да се захтевају увек новији софтвери, те да 

се амортизација основних средстава врши у све краћим роковима, улагање у опрему, 

информациону технологију и објекат у ком Завод врши делатност представља 

континуирану потребу, како би се одржао корак у квалитету пружања услуга.  

 

 

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 
 

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА 
 

Завод у поступку уговарања послова када је то могуће примењује Одлуку Инжењерске 

коморе Србије о начину одређивања минималних цена израде просторних и 

урбанистичких планова. За послове израде планске документације који се уступају и 

уговарају у складу са законом којим се уређују јавне набавке, пословодство Завода 

формира цену и друге елементе уговарања на начин да Завод буде конкурентан и да 

може обезбедити послове по критеријуму по ком се уговори додељују у поступку јавне 

набавке, односно по критеријуму „економски најповољније понуде“. За остале 

урбанистичке услуге примењује се усвојени ценовник, који је саставни део овог програма.  
 

 

3.2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ 
 

Завод према данашњим референцама, професионалним и стручним критеријумима и 

бројем освојених стручних награда и признања Удружења урбаниста Србије, спада у 

водећи врх институција из делатности просторног и урбанистичког планирања у 

Републици Србији и АП Војводини. Улагањима у стручна усавршавања, прибављање 

савремене опреме, софтвера и у побољшање услова рада, Завод се труди да ту позицију 

очува и надаље. 
 

 

3.3. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Завод ће и у току 2014. године промовисати своје активности и делатност путем 

презентације израђених просторних и урбанистичких планова на разним пословним и 

стручним скуповима, затим путем различитих активности преко Удружења урбаниста 

Србије и других струковних удружења и скупова, као и на друге начине (штампањем 

пригодних публикација, брошура, компакт дискова и сл.) на тржишту Републике Србије и  

АП Војводине. 
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4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ-ПРУЖАЊЕ  УСЛУГА 
 

I  ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ) 
 

1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 

 
Стални послови за потребе Оснивача, сходно Одлуци о оснивању јавног предузећа за 

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање (''Службени лист АПВ'', број 10/02), 

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

потребе Покрајине и њених органа, вођење документације о планирању и уређењу 

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

информационе основе о простору Покрајине. 
 
 

1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

Одлуком о оснивању ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' (''Службени лист АПВ'',  

бр. 10/02), односно Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном предузећу за 

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" 

Нови Сад ("Службени лист АПВ", број 4/13) послови на формирању информационог 

система о простору АП Војводине, утврђени су као стални послови Завода и њихово 

финансирање се у континуитету (од 2003. године) обезбеђује из буџета АП Војводине. 
 

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

презентацију података и показатеља за мониторинг просторног развоја АП Војводине, 

реализоваће се на основу чл. 7, став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП ''Завод за 

урбанизам Војводине'', а у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2014. 

годину.  
 

У току 2014. године наставиће се са прикупљањем података ради континуитета праћења 

сета показатеља урађених до сада.  

 

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у 2014. године наставиће се 

послови на прикупљању статистичких и других података како би се приступило следећим 

активностима: 

I. анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на 

формирању информационог система о простору АПВ са новим моделом показатеља 

просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије, и то посебно 

на следећим: 

- Стопа запошљавања старијих радника 

- „Gini index" прихода домаћинстава 

- Број домаћинстава која живе испод границе сиромаштва 

- Удео дуготрајне незапослености  

- Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја 

- Доступност до централних насеља јавним превозом (од тога: доступност  

железницом)  

- Однос раста БДП и раста запослености региона  

- Стопа раста БДП по становнику (%)  

- Удео пољопривредних површина под органском/ контролисаном  

производњом 

- Број и површина проглашених туристичких простора 

- Промет путника и робе у речним лукама 

II.  прикупљању и обради података за израду нових показатеља: 

- Индекс „реда величине" насеља према броју становника 

- Удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне од железничке 

станице 

- Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности региона 

- Удео технолошки напредне прерађивачке индустрије у додатој вредности  

региона* 



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ'' 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

21 

 

- Удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности региона  

- Удео административних, образовних, здравствених и социјалних услуга у  

додатој вредности региона 

- Запосленост у области истраживања и развоја (% у укупној  

запослености) 

- Основна цена рада 

- Урбани раст - ширење урбаног подручја 

- Обновљива енергија у укупној производњи енергије 

- Број и % становника насеља у зонама загађења од  

индустријских/рударских/енергетских постројења 

- Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од поплава  

(CORINE) 

- % комуналног отпада који се организовано сакупља (% домаћинстава) 

- % Укупне количине отпада који се рециклира 

 

Ови подаци су неопходни како би се израчунали показатељи који припадају групи ''б'' у 

Програму имплементације РПП АПВ и односе се на даљи развој основног модела 

показатеља просторног развоја ПИ ППРС у складу са доступним подацима. 

 

У оквиру развоја информационог система у 2014. години започеће се активности на 

дефинисању и успостављању механизама размене  геопросторних информација, који ће 

бити даље развијан као место за приступање геоподацима и придруженим сервисима.  
 

Оквир за прикупљање обраду и дистрибуцију просторних података, везаних за 

урбанистичко и просторно планирање као и услови и ограничења који су одређени 

имплементацијом просторно планске документације, дефинисан је у оквиру теме 

просторних података дефинисане INSPIRE директивом у Анексу III, тема 4: ''Коришћење и 

намена земљишта''. 

 

Употреба сета података из садржаја теме ''Коришћење и намена простора'' захтева 

примену техничког оквира за креирање просторних података, испуњавање услова 

стандардизације просторних информација, уз пуну примену националних и међународних 

прописа из области геоинформационих технологија на јасан и недвосмислен начин. 

 

Просторно планска документација која је у надлежности покрајинске управе садржи 

неопходан сет просторних података, које је неопходно уподобити за коришћење у 

Инфраструктури просторних података.  

 

 

1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА  

 

У складу са Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање (''Службени лист АПВ'', број 10/02), односно Покрајинском 

скупштинском одлуком о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад  ("Службени лист АПВ", број 

4/13), у Заводу се у континуитету, од 2003. године, обављају послови на формирању 

информационог система са различитим модулима, у складу са појединачним годишњим 

програмима пословања. Како природа ових послова захтева континуиран рад на развоју, 

вођењу и ажурирању појединачних модула система, у буџету АПВ се сваке године 

обезбеђују средства за реализацију овог задатка,  што такође захтева и улагања у нове 

информатичке технологије.  

 

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

такође, спадају у сталне послове који се за потребе Оснивача обављају у континуитету од 

2003. године. 

 

У буџету АПВ за 2014. годину за реализацију сталних послова описаних под тачкама 1.1. 

и 1.2. треба планирати средства у буџету АПВ у износу од 5.200.000,00 динара. 
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2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (ЗА АПВ) 
 

У повремене послове за потребе Оснивача спада израда просторно-планске, урбанистичке 

и друге документације из делатности Завода (студије, стратешке процене утицаја планова 

на животну средину и др.) чија израда се утврди годишњим програмима рада Оснивача и 

Завода. 

 

Правни основ за израду ових послова је Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 

98/13-УС). 

 

У 2014. години планира се вршење следећих повремених послова за Оснивача: 

 

 

2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 

 

2.1.1.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ   

ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног 

еколошког коридора Тисе ("Службени лист АПВ", број 17/11) ступила је на снагу 

19.11.2011. године. У 2012. години завршени су послови на изради Концепта плана, 

стручна контрола Концепта плана и започета је израда Нацрта плана. У 2013. години 

завршени су послови на изради Нацрта плана и стручна контрола Нацрта плана. 

 

У 2014. години планира се излагање планског документа на јавни увид, рад Комисије за 

планове после обављеног јавног увида и сачињавање Извештаја о извршеном јавном 

увиду, поступање Обрађивача по достављеном Извештају и сачињавање коначне верзије 

Нацрта Просторног плана, његово упућивање у даљу процедуру за доношење плана, 

доношење Просторног плана од стране Скупштине АП Војводине, објављивање у 

службеном гласилу и штампање донетог Просторног плана и његова испорука.  

 

Планирани рок за доношење Просторног плана је 01.04.2014.године. 

 

2.1.2.   СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ   

               НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА   

               ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе је Одлука о изради стратешке процене 

утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког 

коридора Тисе на животну средину, која је донета од стране Републичке агенције за 

просторно планирање, Организационе јединице за територију Аутономне Покрајине 

Војводине.  
 

У 2013. години завршени су активности на изради Извештаја који ће, паралелно са  

Нацртом плана, бити упућен на јавни увид и даљу законом прописану процедуру. 

 

За послове Завода, описане под тачком 2.1.1. и 2.1.2  не планирају се средства у буџету 

АП Војводине за 2014. годину. 

 

2.1.3.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач 

("Службени лист АПВ", број 40/12) објављена је 29.12.2012. године. У 2013. години је 

због проширења обима посла дошло до продужења планираних рокова на изради 

Просторног плана, тако да су у 2013.години завршени послови на изради Концепта плана 

и стручна контрола Концепта плана. 
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У 2014. години планирани су послови на изради Нацрта плана, стручна контрола Нацрта 

плана, излагање планског документа на јавни увид, рад Комисије за планове после 

обављеног јавног увида и сачињавање Извештаја о извршеном јавном увиду, поступање 

Обрађивача по достављеном Извештају и сачињавање коначне верзије Нацрта плана, 

његово упућивање у даљу процедуру за доношење плана, доношење Просторног плана од 

стране Скупштине АП Војводине, објављивање у службеном гласилу и штампање донетог 

Просторног плана и његова испорука.  

 

Планирани рок за израду Нацрта Просторног плана је 30.05.2014.године. 

 

2.1.4.  СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 

              ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене културног 

предела Бач је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене културног предела Бач на животну средину, коју је донела Републичка 

агенција за просторно планирање, Организациона јединица за територију Аутономне 

Покрајине Војводине.  
 

У 2014. години, паралелно са израдом Нацрта плана, радиће се на изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину и те активности ће пратити израду 

Нацрта плана, са којим ће бити упућен у даљу процедуру. 

 

За послове Завода, описане под тачком 2.1.3. и 2.1.4. планирају се средства у буџету 

АП Војводине за 2014. годину у износу од 655.080,00 динара. 

 

2.1.5.   ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА  

  ПРИРОДЕ ''ТИТЕЛСКИ БРЕГ'' 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2013.годину планирани су послови на 

припреми и доношењу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене 

специјалног резервата природе ''Тителски брег'' и израда Концепта плана, те су за 

реализацију ових послова била планирана средства у буџету АПВ за 2013. годину. 

 

У 2014. години планирани су послови на изради Нацрта плана, стручна контрола Нацрта 

плана, излагање планског документа на јавни увид, рад Комисије за планове после 

обављеног јавног увида и сачињавање Извештаја о извршеном јавном увиду, поступање 

Обрађивача по достављеном Извештају и сачињавање коначне верзије Нацрта плана, 

његово упућивање у даљу процедуру за доношење плана, доношење Просторног плана од 

стране Скупштине АП Војводине, објављивање у службеном гласилу и штампање донетог 

Просторног плана и његова испорука.  

 

Планирани рок за израду Нацрта Просторног плана је 30.09.2014.године. 

 

2.1.6.   СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ  

  НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ''ТИТЕЛСКИ БРЕГ'' 

 

Саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног 

резервата природе ''Тителски брег'' је Одлука о изради стратешке процене утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе ''Тителски 

брег'' на животну средину, коју је донела Републичка агенција за просторно планирање, 

Организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине.  

 

У 2014. години, паралелно са израдом Нацрта плана, радиће се на изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину и те активности ће пратити израду 

Нацрта плана, са којим ће бити упућен у даљу процедуру. 

 

У буџету АПВ за 2014. годину за послове описане под тачкама 2.1.5. и 2.1.6. планирана су 

средства у износу од 7.500.000,00 динара. 
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2.1.7.   ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ''СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ 

              И ЈЕЗЕРА'' 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2013.годину планирани су послови на 

припреми и доношењу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене 

''Суботичке пустаре  и језера'' и израда Концепта плана, те су за реализацију ових 

послова била планирана средства у буџету АПВ за 2013. годину. 
 

У 2014. години планирани су послови на изради Нацрта плана, стручна контрола Нацрта 

плана, излагање планског документа на јавни увид, рад Комисије за планове после 

обављеног јавног увида и сачињавање Извештаја о извршеном јавном увиду, поступање 

Обрађивача по достављеном Извештају и сачињавање коначне верзије Нацрта плана, 

његово упућивање у даљу процедуру за доношење плана, доношење Просторног плана од 

стране Скупштине АП Војводине, објављивање у службеном гласилу и штампање донетог 

Просторног плана и његова испорука.  

 

Планирани рок за израду Нацрта Просторног плана је 30.10.2014.године. 
 

2.1.8.   СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

              НАМЕНЕ ''СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ  И ЈЕЗЕРА'' 

 

Саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене ''Суботичке 

пустаре и језера'' је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана 

подручја посебне намене ''Суботичке пустаре и језера'' на животну средину, коју је 

донела Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за 

територију Аутономне Покрајине Војводине.  
 

У 2014. години, паралелно са израдом Нацрта плана, радиће се на изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину и те активности ће пратити израду 

Нацрта плана, са којим ће бити упућен у даљу процедуру. 

 

У буџету АПВ за 2014. годину за послове описане под тачкама 2.1.7. и 2.1.8. планирана су 

средства у износу од 12.500.000,00 динара. 
 

2.1.9.   ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 

              ПРИРОДЕ ''СЛАНО КОПОВО'' 

 

Годишњим програмом пословања Завода за 2013.годину планирани су послови на 

припреми и доношењу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене 

специјалног резервата природе ''Слано копово'' и израда Концепта плана, те су за 

реализацију ових послова била планирана средства у буџету АПВ за 2013. годину. 
 

У 2014. години планирани су послови на изради Нацрта плана, стручна контрола Нацрта 

плана, излагање планског документа на јавни увид, рад Комисије за планове после 

обављеног јавног увида и сачињавање Извештаја о извршеном јавном увиду, поступање 

Обрађивача по достављеном Извештају и сачињавање коначне верзије Нацрта плана 

његово упућивање у даљу процедуру за доношење плана, доношење Просторног плана од 

стране Скупштине АП Војводине, објављивање у службеном гласилу и штампање донетог 

Просторног плана и његова испорука.  
 

Планирани рок за израду Нацрта Просторног плана је 30.09.2014. године. 

 

2.1.10.   СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ   

                 НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ''СЛАНО КОПОВО'' 

 

Саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног 

резервата природе ''Слано копово'' је Одлука о изради стратешке процене утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе ''Слано 

копово'' на животну средину, коју је донела Републичка агенција за просторно 

планирање, Организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине.  
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У 2014. години, паралелно са израдом Нацрта плана, радиће се на изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину и те активности ће пратити израду 

Нацрта плана, са којим ће бити упућен у даљу процедуру. 

 

У буџету АПВ за 2014. годину за послове описане под тачкама 2.1.9. и 2.1.10. планирана 

су средства у износу од 6.500.000,00 динара. 

 

 

2.2.  ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ И 

         РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПО ОСНОВУ 

         МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ 

 

2.2.1.   ППППН МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ    

  ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН- КОВИН 

                - ДЕТАЉНА РАЗРАДА ЗА ДЕОНИЦЕ 

 

Средства за послове на изради Просторног плана плана подручја посебне намене мреже 

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

Суботица-Зрењанин-Ковин обезбеђена су у претходном периоду суфинанисирањем из 

средстава буџета АП Војводине и Републичке агенције за просторно планирање. 

 

У 2014. години приступиће се активностима на пословима завршетка Нацрта Просторног 

плана. У складу са тим, приступиће се даљој процедури израде и доношења Просторног 

плана (завршетак послова на изради Нацрта, стручна контрола Нацрта плана, јавни увид, 

израда коначне верзије Нацрта плана и упућивање Плана у процедуру усвајања).  

 

Најзначајнији део послова приликом завршетка Плана односи се на детаљну разраду 

деоница: 

 Неизграђена деоница Аутопут Е-75 – Сента; 

 Кикинда-Зрењанин (осим за обилазнице око Кикинде и Зрењанина, које ће се 

радити на основу урбанистичке разраде); 

 Зрењанин-Панчево (осим за обилазнице око Панчева и Ковачице, које ће се радити 

на основу урбанистичке разраде). 

 

Планирани рок за израду Нацрта Просторног плана је 30.10.2014.године. 

 

У буџету АПВ за 2014. годину за послове описане под тачком 2.2.1. планирана су средства 

у износу од 5.900.000,00 динара. 

 

2.2.2. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ  

НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ  

ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У 2014. години завршиће се послови на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре 

на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин на животну 

средину, у складу са динамиком послова на изради Просторног плана. Извештај о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину биће испоручен истовремено са 

Нацртом плана, у складу са процедуром утврђеном Законом о стратешкој процени утицаја 

на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10). 

 

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја су обезбеђена у претходном 

периоду суфинансирањем из средстава буџета АП Војводине и Републичке агенције за 

просторно планирање и у буџету АП Војводине за 2014. годину не планирају се додатна 

средства. 
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2.3. НОВИ ПОСЛОВИ У 2014. ГОДИНИ 

 

2.3.1.  СТУДИЈА РАЗМЕШТАЈА РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 

 

У току 2013. године израђена је Студије размештаја радних зона на територији АП 

Војводине у којој је евидентирано 27 радних зона са комплетном валоризацијом са 

аспекта инфраструктурне опремљености и просторне искоришћености.  

 

Студија је израђена у најсавременијој дигиталној технологији у ГИС окружењу, са 

пратећом базом просторних података која омогућава постављање података на web 

портал. 

 

У 2014. години наставиће се активности на анализи достављених података од стране 

општина које су у међувремену аплицирале за укључивање постојећих и планираних 

радних зона на њиховој територији у Студију размештаја радних зона на териториј АП 

Војводине, а у циљу приказивања атрактивности њиховог простора и привлачења 

потенцијалних инвеститора. 

 

Анализа достављених података подразумева свеобухватну проверу валидности 

достављених података као и преиспитивање просторнопланске документације којом су 

дефинисане планиране и постојеће радне зоне. 

 

Планирана средства у буџету АПВ за 2014. годину за послове на анализи достављених 

података о постојећим и планираним радним зонама износе 3.000.000,00 динара. 

 

2.3.2.  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РПП АПВ 

 

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: РПП 

АП Војводине) донела је Скупштина АП Војводине 07.12.2011. године ("Службени лист 

АПВ", број 22/11). 
 

Чланом 58. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС) регулисано је да 

програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере и активности за 

спровођење регионалног просторног плана за раздобље од 5 година, као и да га доноси 

орган надлежан за доношење плана, у року од једне године од дана ступања на снагу 

плана. Такође, Законом је утврђена обавеза подношења годишњих извештаја о 

остваривању регионалног просторног плана органу надлежном за доношење плана. 
 

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

Програмом имплементације РПП АПВ, у 2014. години планирају се послови на изради 

Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ. 

 

Планирани рок за израду је крај децембра 2014. године. 

 

Планирана средства у буџету АПВ за 2014. годину за реализацију ових послова износе 

2.400.000,00 динара. 
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ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ЗА ОСНИВАЧА (АПВ) ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Табела 3:  Преглед послова за Оснивача (АПВ) за 2014. годину и потребних средстава за 

њихову реализацију 
 

Назив и кратак опис активности – услуге Износ 
без ПДВ-а 

Износ 
са ПДВ-еом 

1 2 3 

Активност 1 
1.1. Развој информационог система о простору АП Војводине  
1.2. Регистра донетих просторних и урбанистичких планова  

 
 

4.333.333,00 

 
 

5.200.000,00 

Активност 2 
2.1.1. ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе 

-  Израда Нацрта плана после јавног увида, 

2.1.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН 

на животну средину после јавног увида    

 
 
- 

 
 
- 

Активност 3 
2.1.3. ППППН културног предела Бач 

- Израда Нацрта плана, 
2.1.4. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН 

на животну средину   

 

 

545.900,00 

 
 

655.080,00    

Активност 4 

2.1.5. ППППН СРП ''Тителски брег'' 
- Израда Нацрта плана, 

2.1.6. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН 

на животну средину   

 
 

6.250.000,00 

 
 

7.500.000,00 

Активност 5 

2.1.7. ППППН ''Суботичке пустаре  и језера'' 
- Израда Нацрта плана, 

2.1.8. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН 

на животну средину   

 

 
10.416.667,00 

 

 

12.500.000,00 

Активност 6 

2.1.9. ППППН СРП ''Слано копово'' 
- Израда Нацрта плана, 

2.1.10. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН 

на животну средину   

 
 

5.416.666,00 

 
 

6.500.000,00 

Активност 7              

2.2.1.  ППППН мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на  
           основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица- 

          Зрењанин-Ковин,  Детаљна разрада за деонице: 

1. Неизграђена деоница Аутопут Е-75 - Сента 
2. Кикинда-Зрењанин (осим за обилазнице око Кикинде 

и Зрењанина, које ће се радити на основу 
урбанистичке разраде) 

3. Зрењанин-Панчево (осим за обилазнице око Панчева 

и Ковачице, које ће се радити на основу 
урбанистичке разраде) 

 Израда Нацрта плана, 
2.2.2. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН 

на животну средину    

 
 

4.916.667,00 

 
 

5.900.000,00 
 

Активност 8 
3.2.1. Студија размештаја радних зона на територији АПВ 

 
2.500.000.00 

 
3.000.000,00 

Активност 9 
3.2.2. Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ 

 
2.000.000,00 

 
2.400.000,00 

 

Укупно: 

 

36.379.233,00 

 

 

43.655.080,00 
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II  ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Заводу су одобрена два пројекта, и то:  

 

1. Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца 

Тисасигет-Ђала (Активност 01), 

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

методологији (Активност 02) 

 

За реализацију ових пројеката потребно је обезбедити средства за суфинансирање у 

висини од 15% вредности буџета пројеката, као и средства за предфинансирање у висини 

од 85% вредности буџета пројеката, која ће се, након реализације пројеката рефундирати 

од стране Европске уније у виду донације. 

 

 

1.  ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 
     ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТНОГ ПРАВЦА ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА (АКТИВНОСТ 01) 

 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Завод је, на основу  израђеног Главног пројекта за рехабилитацију 

прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, припремио Пројекат извођења радова на 

рехабилитацији дела деонице за коју је израђен Главни пројекат,  заједно са партнером 

из Мађарске, Националном агенцијом за развој инфраструктуре Републике Мађарске.  

 

Укупно планирани буџет за Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног 

путног правца Тисасигет-Ђала (Активност 01),  је 1.735.460,00 евра, од чега је 849.975,00 

евра планирани буџет водећег партнера са Мађарске стране, односно Националне 

агенције за развој инфраструктуре Републике Мађарске, док је 885.485,00 евра 

планиран буџет пројект партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад. Трајање пројекта је 18 месеци и то од 01.02.2013. до 31.07.2014. 

године. 

 

Начин финансирања Активности 01 приказан је у следећој табели 
 
 

Вредност 
пројекта 

 
Износ потребан за 
предфинансирање 
пројекта (100%) 

 

 
Износ сопственог учешћа 

(15%) 
 

 
Износ донације (85%) 

 

 
У еврима: 

 

885.485,00 

У 2013. год. у еврима 

28.946,00 

У 2013. години у еврима: 
4.341,00 

У 2013. години у еврима: 

24.605,00 

У 2014. год. у еврима 

856.539,00 

У 2014. години у еврима: 

128.481,75 

У 2014. години у еврима: 

728.057,25 

Укупно: 
885.485,00 

Укупно: 
132.822,75 

Укупно: 
752.662,25 

У динарима: 
(по курсу 118,80 

дин./евро) 
 

105.195.618,00 

У 2013. години у дин. 
3.438.784,80 

У 2013. години у дин.: 
515.710,80 

У 2013. години у дин.: 
2.923.074,00 

У 2014. години у дин. 
101.756.833,20 

У 2014. години у дин.: 
15.263.631,90 

У 2014. години у дин: 
86.493.201,30 

Укупно: 
105.195.618,00 

Укупно: 
15.779.342,70 

Укупно: 
89.416.275,30 

 

За реализацију Активности 01 потребно је, обезбедити средства за предфинансирање у 

висини од 752.662,25 евра у динарској противвредности (која ће бити враћена након 

донације од стране Европске уније) и средства за суфинансирање у износу од 132.822,75 

евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији пројекта. 
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Од почетка пројекта, 01.02.2013. године па до краја другог извештајног периода, 

30.09.2013. године, за реализацију Активности 01 утрошено је 23.946,00 евра. Процена је 

да ће се до краја 2013. године утрошити још око 5.000,00 евра, што је укупно 28.946,00 

евра, од чега је 4.341,00 евра сопствено учешће, а 24.605,00 евра донација Европске унује.  

 

Сходно динамици реализације Активности 01, да би пројекат био успешно завршен, за 

2014. годину потребно је планирати укупна средства за суфинансирање и 

предфинансирање у износу од 101.756.833,20 динара (856.539,00 евра у динарској 

противвредности по обрачунском курсу 118,80 динара за евро), од којих је износ од 

128.481,75 потребан за суфинансирање а износ од 728.057,25 евра за предфинансирање. 

 

За реализацију Активности 01 Завод је обезбедио 15% средстава за суфинансирање, од 

којих је 90% (119.540,475 евра), обезбедио путем Јавног конкурса за доделу 

бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у 

суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години, 

а остатак од 8.941,275 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.  

 

Средства потребна за предфинансирање у 2014. години, у износу од 728.057,25 евра, 

Завод ће обезбедити делимично из неутрошеног дела средства пребачених као аванс у 

2013. години од стране Европске уније, за потребе реализације пројекта, (92.100 евра), 

као и из рефундираних средстава после првог  и другог извештајног периода (20.356,80 

евра). Остатак средстава потребних за предфинансирање у 2014. години Завод ће 

обезбедити путем краткорочних кредита, делимично путем конкурса за доделу кредитних 

средстава на име предфинансирања активности у реализацији пројеката инструмента 

претприступне помоћи Европске уније-„IPA“, која је Развојни фонд Војводине определио у 

те сврхе, а остатак путем краткорочних кредита, у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

На основу закљученог уговора о донацији за „Пројекат рехабилитације прекограничног 

правца Тисасигет-Ђала“, број HUSRB-1203/111/050, између Директората Програма 

(Национална Агенција за Развој Републике Мађарске) и Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt, и Партнерског споразума између Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt  и ЈП „Завод за 

урбанизам Војводине“, Нови Сад, Европска Унија ће, путем донације, обезбедити 

финансирање Активности 01 у износу од 85%  од укупно утрошених средстава за 

реализацију Активности 01, након чега ће Завод извршити враћање кредита подигнутих 

за потребе предфинансирање Активности 01, као и разлике између средстава 

обезбеђених за суфинансирање  путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава 

Покрајинског секретаријата за финансије  за учешће у суфинансирању пројеката који се 

финансирају из фондова Европске уније у 2013. години и стварно утрошених средстава за 

суфинансирање Активности 01 (уколико се за реализацију Активности 01 утроши мање 

средстава него што је планирани буџетом пројекта). 

 

 

2. ПРОЈЕКАТ КООРДИНИСАНОГ РАЗВОЈА И РАЗМЕНЕ  ЗНАЊА  
     О ПРОСТОРНО-ПЛАНСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ  (АКТИВНОСТ 02) 
 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Завод је припремио Пројекат координисаног развоја и размене 

знања о просторно-планској методологији број HUSRB-1203/213/151, заједно са 

партнером из Мађарске, Универзитетом из Сегедина.  
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Начин финансирања Активности 02 приказан је у следећој табели 
 
 

Вредност 
пројекта 

 
Износ потребан за 
предфинансирање 
пројекта (100%) 

(извор финансирања –
приходи од послова са 

тржишта) 

 
Износ сопственог учешћа 

(15%) 
(извор финансирања –
приходи од послова са 

тржишта) 

 
Износ донације (85%) 

 

 
У еврима: 

 

37.280,00 

У 2013. год. у еврима 
26.032,00 

У 2013. години у еврима: 
3.904,80 

У 2013. години у еврима: 
22.123,20 

У 2014. год. у еврима 
11.248,00 

У 2014. години у еврима: 
1.687,20 

У 2014. години у еврима: 
9.564,80 

Укупно: 
37.280,00 

Укупно: 
5.592,00 

Укупно: 
31.688,00 

У динарима: 
(по курсу 118,80 

дин./евро) 
 

4.428.864,00 

У 2013. години у дин. 

3.092.601,60 

У 2013. години у дин.: 

463.890,24 

У 2013. години у дин.: 

2.628.236,16 

У 2014. години у дин. 

1.336.262,40 

У 2014. години у дин.: 
200.439,36 

У 2014. години у дин: 
1.136.298,24 

Укупно: 
4.428.864,00 

Укупно: 
664.329,60 

Укупно: 
3.764.534,40 

 

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

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

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

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

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

12 месеци и то од 01.05.2013. до 30.04.2014. године. 

 

Од укупно планираних средстава, износ у висини од 15% предвиђен је као сопствено 

учешће Пројект партнера 1 (ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад), што износи 

664.329,60 динара (5.592,00 евра), док је износ у висини од 85% укупно планираних 

средстава предвиђен да се обезбеди из донације Европске уније, што износи 3.764.534,40 

динара (31.688,00 евра). 

 

Сходно динамици реализације Активности 02, Завод је у 2013. години утрошио средства 

од прихода које оствари пружањен услуга на тржишту и то у износу од 3.092.601,60 

динара (26.032,00 евра у динарској противвредности по обрачунском курсу 118,80 динара 

за евро), док ће за 2014. годину планирати средства у износу од 1.336.262,40 динара 

(11.248,00 евра по обрачунском курсу 118,80 динара за евро). 

 

За реализацију Активности 02 у 2013. години, Завод је обезбедио 15% средстава за 

суфинансирање, од којих је 90% (5.032,80 евра), обезбедио путем Јавног конкурса за 

доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у 

суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години, 

а остатак од 559,20 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.  
 

Средства потребна за предфинансирање у 2014. години, у износу од 1.336.262,40 динара 

(11.248,00 евра по обрачунском курсу 118,80 динара за евро), Завод ће обезбедити из 

рефундираних средстава после првог извештајног периода (12.226,00 евра).  

 

Након признавања трошкова за реализацију Активности 02, од стране Комисије за 

првостепену контролу пројеката из програма прекограничне сарадње ИПА Мађарска-

Србија, и рефундирања средстава од стране Европске уније (85% од укупно утрошених 

средстава), средства обезбеђена за предфинансирање Активности 02 из прихода које 

Завод оствари на тржишту, биће враћена на рачун Завода као и разлика између средстава 

обезбеђених за суфинансирање  путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава 

Покрајинског секретаријата за финансије  за учешће у суфинансирању пројеката који се 

финансирају из фондова Европске уније у 2013. години и стварно утрошених средстава за 

суфинансирање Активности 02 (уколико се за реализацију Активности 02 утроши мање 

средстава него што је планирани буџетом пројекта). 
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III  ПОСЛОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ ЗА ТРЖИШТЕ ОБАВЉАТИ У 2014. ГОДИНИ 
 

1.  ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ И ОСТАЛЕ 
КОРИСНИКЕ ПРОСТОРА 

 

У 2014. години наставиће се започети послови на изради планова чија је израда 

уговорена и започета у претходном периоду, и то: 

 

1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

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

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

Нови Сад са елементима детаљне регулације 
 

1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  

1. Просторни план општине Бач 

2. Просторни план општине Бачки Петровац 

3. Просторни план општине Ириг 

4. Просторни план општине Нови Кнежевац 

5. Просторни план општине Сента 

6. Просторни план општине Сечањ 

7. Просторни план општине Сремски Карловци 

8. Просторни план општине Темерин 
 

1.3. ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВИ 

1. Генерални план насеља Кикинда 

2. Генерални план насеља Сремска Митровица 
 

1.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

1. План генералне регулације насеља Апатин 

2. План генералне регулације насеља Бач 

3. План генералне регулације  насеља Беочин  

4. План генералне регулације  насеља Врдник 

5. План генералне регулације за насеље Бачки Петровац 

6. План генералне регулације за насеље Жабаљ 

7. План генералне регулације централног дела насеља Кикинда 

8. План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда 

9. План генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда 

10.План генералне регулације североисточног дела насеља Кикинда 

11.План генералне регулације за насеље Банатска Топола 

12.План генералне регулације за насеље Сајан 

13.План генералне регулације за насеље Иђош 

14.План генералне регулације за насеље Нови Козарци 

15.План генералне регулације за насеље Наково 

16.План генералне регулације за насеље Банатско Велико Село 

17.План генералне регулације за насеље Руско Село 

18.План генералне регулације насеља Башаид 

19.План генералне регулације за насеље Мокрин 

20.План генералне регулације за насеље Ирига 

21.План генералне регулације насеља Банатски Карловац 

22.План генералне регулације насеља Jaзак 

23.План генералне регулације насеља  Опово 

24.План генералне регулације насеља  Пландиште 

25.План генералне регулације насеља  Владимировац 

26.План генералне регулације насеља  Сента 

27.План генералне регулације насеља Бела Црква 

28.План генералне регулације насеља  Ковин 

29.План генералне регулације насеља  Бечеј 

30.План генералне регулације насељеног места  Маглић 
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1.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

1. План детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу   

2. План детаљне регулације за комплекс марине на Тиси код Сенте 

3. План детљне регулације за фабрику воде у Госпођинцима 

4. План детаљне регулације центра Сента и урбанистички пројекат ужег центра 

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

6. План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиоративног канала и  

    секундарне мреже за наводњавање у К.О. Адорјан 

7. План детаљне регулације инфраструктурног коридора обилазнице државног пута II     

    реда број 120 око Темерина и Бачког Јарка 

8. План детаљне регулације комплекса за производњу и складиштење експлозивних  

    материјала у К.О. Беочин 

9. План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци  

10. План детаљне регулације водног режима слевењске пустаре "Траћик" у Хоргошу 

11. План детаљне регулације одводног канала "Шест путева" Мартонош 

12. ПДР ДВ110 kv Ада-Кикинда 2 

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

14. План детаљне регулације зоне центра у Бечеју 

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

16. План детаљне регулације радне зоне дела локације 15 у К.О. Инђија 

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

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

      Баваништа 

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

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

21. План детаљне регулације за изградњу постројења за прераду питке воде за систем    

      водоснабдевања Града Вршца  

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

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

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

25. План детаљне регулације за гранични прелаз Ватин 

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

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

28. План детаљне регулације за акумулацију "Србобран"  

29. План детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље у југозападном 

делу насеља Алибунар 

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

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

32. План детаљне регулације дела блока број 52 у Апатину  

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

      са припадајућом инфраструктуром у Апатину 

 

1.6. СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

1.Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Сечањ на животну средину 

2.Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Сента на животну средину- 

3.Стратешка процена утицаја ППО Темерин на животну средину 

4.Стратешка процена утицаја ППО Бачки Петровац на животну средину 

5.Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Нови Кнежевац на животну   

   средину 

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

"Безубица" код Баваништа на животну средину 
 

Осим наведених послова Завод ће током 2014. године, као и досадашњих година 

уговарати израду докумената просторног и урбанистичког планирања за кориснике који 

се током године буду појавили са захтевима за израду такве документације, уколико се за 

то створе услови. 
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1.7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОРАЧУН ЦЕНА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ 

         И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 

 

Критеријуми за прорачун минималних цена израде просторних и урбанистичких планова 

дефинисани су одлуком о начину одређивања минималних цена Инжењерске коморе 

Србије усвојеном на Управном одбору Инжењерске коморе Србије од 17.07.2006. године. 

Утврђени критеријуми зависе од врсте планског документа, а односе се на површину 

простора, коефицијент корекције величине територије, значај подручја плана, сложеност 

проблема решавања, постојање центара у подручју захвата, ограничења односно 

постојање природних и амбијенталних вредности и непокретних културних добара, 

постојање планова вишег реда, развијеност региона, степен изграђености и заузетости 

земљишта, број становника, број насеља, нивое градских центара и др. За потребе израде 

планских докумената потребно је обезбедити и средства за прибављање законом 

прописаних услова надлежних институција и катастарско-топографских планова односно 

адекватних подлога за израду графичког дела планских докумената. 
 

ПРИМЕР: Пример калкулације цене за израду Просторног плана подручја посебне намене 

СРП „Слано копово“ (према Одлуци Инжењерске коморе Србије о начину одређивања 

минималних цена израде просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких 

пројеката и пројектне документације за стамбене и стамбено-пословне објекте).  
 

За израду просторних планова подручја посебне намене одређивање минималне цене 

израде врши се на основу следећих критеријума: 

1. површина простора, 

2. број становника, 

3. број насеља, 

4. нивои градских центара, 

5. посебна намена простора (подручје природног добра, подручје непокретног 

културног добра, туристичко подручје), 

6. планска, техничка и развојна документација  

 
1. површина простора у km2 282 km2 = 12000 ОЈ 

2. број становника (у хиљадама) 23 925 = 3700 ОЈ 

3. број насеља 4 = 1000 ОЈ 

4. нивои градских центара мали градови = 500 ОЈ 

 
5. 

 
посебна намена простора 

 Подручје природног добра = 15 000 ОЈ 
 Подручје непокретног културног добра 

од изузетног значаја = 10 000 ОЈ 
 Туристичко подручје = 10 000 ОЈ 

6. Недостатак планске, развојне документације, 
програма заштите и уређења, анкете 
 – сваки критеријум се посебно обрачунава 
(није утврђен број обрачунских јединица) 

 
 

_ 

 

1 2 3 4 5 врeдност 
бода 

укупно 

282 km2 

 
23 925 4 мали 

градови 
* обрачунат је само 
критеријум - подручје 
природног добра 

113  

12000 ОЈ  3700 ОЈ 1000 ОЈ 500 ОЈ 15 000 ОЈ * 113 12.363.669,00 

 

Израда стратешке процене утицаја плана на животну средину износи 10% вредности 

израде плана, а порез на додату вредност је 20%, тако да вредност ових послова уз 

бодовање само наведених критеријума износи 16.320.000,00 динара. 
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5. КАДРОВИ 

 
Завод је као јавно предузећа осниван 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 и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе, као и дрге органе и 

организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, 

односно уступе. С обзиром да је за пословање Завода неопходно да се обезбеде и 

приходи са тржишта, пословање је усмерено и на израду урбанистичке документације за 

остале кориснике, првенствено за општине на територији АП Војводине и за велике 

инфраструктурне системе.  

 

Имајући у виду да је основна делатност Завода израда просторних и урбанистичких 

планова, студија и сл., односно пружање високостручних услуга, за пословање предузећа 

и одржавање његове конкурентности од највеће важности је да предузеће има квалитетан 

стручни кадар. С обзиром да је број запослених у претходном периоду био ограничен на 

49, Завод је одржавао повољну структуру запослених и када год је за то било могућности, 

услед замене запослених који су напустили Завод, побољшавао је квалификациону и 

старосну структуру тако што је запошљавао младе високообразоване стручњаке 

различитих профила. Њихово стручно оспособљавање за самосталан рад у специфичној 

области као што је израда просторних и урбанистичких планова, израда студија и сл., 

нужно траје неколико година. То нужно захтева и додатан напор и време које мора да 

уложи већ постојећи стручни кадар, како би млади кадар стекао потребна знања и 

вештине за самосталан рад и да би временом постигао очекивану продуктивност у раду. 

Зато је брига о људским ресурсима у предузећима ове делатности од изузетног значаја. 

 

У складу са потребама и могућностима организују се обуке запослених, првенствено у 

циљу усвајања нових знања у коришћењу софтвера који се примењују у области 

просторног и урбанистичког планирања. Образовање и усавршавање свих запослених у 

складу са потребама пословања је трајан задатак, тако да је потребно обезбедити 

материјална средства и друге услове за континуирано стручно усавршавање запослених и 

усвајање нових знања и технологија. 

 

У децембру 2013. године Завод је имао 49 запослених, од чега: 2 доктора наука,  

2 магистра, 29 запослених имају високу стручну спрему, односно високо образовање на 

студијама другог степена, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 14 запослених је са 

средњом стручном спремом. Од инжењерског кадра 12 запослених има лиценцу 

одговорног планера, 13 запослених има лиценцу одговорног урбанисте, два запослена 

имају лиценцу одговорног пројектанта, један запослени има геодетску лиценцу првог 

реда, a један запослени има геодетску лиценцу другог реда.   

 

На област запошљавања примењиваће се прописи, фискална политика, смернице и акта 

оснивача и параметри из овог програма.  

 

Због великог физичког обима планираних послова за Оснивача и остале кориснике 

услуга, ангажованост запослених у Заводу је максимална. Уколико у циљу извршења 

планираних послова Завод буде имао потребу да ангажује сарадничке институције 

(факултете, институте, заводе за урбанизам) и појединце, за то ће се део оствареног 

прихода са тржишта по основу уступљених послова исплатити као трошак услуга. 

 

У прилогу су дати табеларни прикази: 

- Структура запослених по систематизованим пословима и коефицијентима за децембар  

   2013. године; 

-  квалификациона структура;  

-  старосне структуре; 

-  структура по времену у радном односу (оствареном радном стажу) и  

-  динамика запошљавања. 
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6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

6.1.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПЛАН 

ФИНАНСИРАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ИПА ПРЕКОГРАНИЧНОМ 

ПРОГРАМУ  
 

ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
Еконо 
мска 
класи 
фика 
ција 

Организациона класификација Расходи и 
издаци из 

прихода од 
послова за 
оснивача 

Расходи и издаци 
из прихода од 

послова са 
тржишта 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

511 Трошкови материјала за израду  4.200.000,00 4.200.000,00 

5110 Утрошени основни материјал за 

израду учинка 

  

2.200.000,00 

 

2.200.000,00 

5111 Утрошени помоћни материјал за 
израду учинка 

  
2.000.000,00 

 
2.000.000,00 

512 Трошкови осталог материјала 

(режијског) 

  

1.950.000,00 

 

1.950.000,00 

5120 Утрошени материјал за текуће и 
инвестиционо одржавање основних 
средстава 

  
 

390.000,00 

 
 

390.000,00 

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

  
 

780.000,00 

 
 

780.000,00 

5125 Утрошене ауто гуме и амбалажа  390.000,00 390.000,00 

5128 Утрошени остали материјали 

(режијски) 

  

390.000,00 

 

390.000,00 

513 Трошкови горива и енергије  3.200.000,00 3.200.000,00 

5130 Утрошени нафтни деривати 
(горива и мазива) 

  
1.000.000,00 

 
1.000.000,00 

5133 Утрошена електрична енергија  800.000,00 800.000,00 

5134 Утрошена пара  1.400.000,00 1.400.000,00 

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

 
26.590.331,00 

 
31.563.669,00 

 
58.154.000,00 

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

 
26.590.331,00 

 
31.563.669,00 

 
58.154.000,00 

521 Трошкови пореза и доприноса 

на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 

 

4.759.669,00 

 

5.649.897,00 

 

10.409.566,00 

5211 Трошкови доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет 
послодавца 

 
4.759.669,00 

 
5.649.897,00 

 
10.409.566,00 

522 Трошкови накнада по уговору о 
делу 

  
390.000,00 

 
390.000,00 

524 Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

  
 

4.500.000,00 

 
 

4.500.000,00 

525 Трошкови накнада по уговорима 
са другим физичким лицима 

  
390.000,00 

 
390.000,00 

526 Трошкови накнада члановима 
управног и надзорног одбора 

 
1.731.768,00 

  
1.731.768,00 

529 Остали лични расходи и накнаде  5.352.500,00 5.352.500,00 

5290 Остала лична примања запослених 

(бруто) 

  

1.052.500,00 

 

1.052.500,00 

5291 Накнаде трошкова запосленима   3.900.000,00 3.900.000,00 

5292 Остала давања запосленима која 
се не сматрају зарадама 

  
400.000,00 

 
400.000,00 

530 Трошкови услуга на израду 
учинака 

  
1.400.000,00 

 
1.400.000,00 

5301 Трошкови производних услуга у 
вршењу услуга које се сматрају 
учинцима 

  
 

1.400.000,00 

 
 

1.400.000,00 
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531 Трошкови транспортних услуга  1.400.000,00 1.400.000,00 

5314 Трошкови ПТТ услуга  1.400.000,00 1.400.000,00 

532 Трошкови услуга одржавања   4.450.000,00 4.450.000,00 

5320 Трошкови за услуге на текућем 
одржавању основних средстава 

  
2.950.000,00 

 
2.950.000,00 

5321 Трошкови за услуге на 
инвестиционом одржавању 
основних средстава 

  
 

1.500.000,00 

 
 

1.500.000,00 

534 Трошкови сајмова  300.000,00 300.000,00 

5349 Остали трошкови сајмова  300.000,00 300.000,00 

535 Трошкови рекламе и пропаганде  400.000,00 400.000,00 

5350 Трошкови огласа у новинама, 
часописима и слично 

  
100.000,00 

 
100.000,00 

5359 Остали трошкови за рекламу и 

пропаганду 

  

400.000,00 

 

400.000,00 

539 Трошкови осталих услуга  3.290.000,00 3.290.000,00 

5392 Трошкови комуналних услуга  500.000,00 500.000,00 

5393 Трошкови за услуге заштите на 
раду 

 390.000,00 390.000,00 

5399 Трошкови осталих производних 
услуга 

  
2.400.000,00 

 
2.400.000,00 

540 Трошкови амортизације  7.000.000,00 7.000.000,00 

550 Трошкови непроизводних 
услуга 

  
7.750.000,00 

 
7.750.000,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга  350.000,00 350.000,00 

5502 Трошкови консалтинг услуга  350.000,00 350.000,00 

5503 Трошкови здравствених услуга  800.000,00 800.000,00 

   5504 Трошкови стручног образовања 

запослених 

  

500.000,00 

 

500.000,00 

5505 Услуге у вези са стручним 
усавршавањем (семинари, 
симпозијуми и сл.) 

  
 

1.000.000,00 

 
 

1.000.000,00 

5506 Услуге за измене које се врше на 

постојећим програмима за рачунаре  

  

1.200.000,00 

 

1.200.000,00 

5508 Услуге чишћења просторија  2.700.000,00 2.700.000,00 

5509 Остале непроизводне услуге  1.200.000,00 1.200.000,00 

551 Трошкови репрезентације  3.090.000,00 3.090.000,00 

5511 Трошкови угоститељских услуга  590.000,00 590.000,00 

5512 Трошкови за поклоне  1.500.000,00 1.500.000,00 

5519 Остали трошкови репрезентације  1.000.000,00 1.000.000,00 

552 Трошкови премија  осигурања  1.100.000,00 1.100.000,00 

5520 Премије осигурања за некретнине, 

постројења и опрему 

  

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

5525 Премије осигурања запослених од 
последица несрећних случајева 

  
100.000,00 

 
100.000,00 

553 Трошкови платног промета 251.565,00 900.000,00 1.151.565,00 

5530 Трошкови платног промета у земљи 
(провизије и друго) 

251.565,00 700.000,00 951.565,00 

5531 Трошкови платног промета са 
иностранством 

 50.000,00 50.000,00 

5532 Трошкови за банкарске услуге  150.000,00 150.000,00 

554 Трошкови чланарина  200.000,00 200.000,00 

5549 Остале чланарине пословним и 

другим удружењима 

 200.000,00 200.000,00 

555 Трошкови пореза  800.000,00 800.000,00 

5550 Порез на имовину  400.000,00 400.000,00 

5554 Накнада за уређење грађевинског 
земљишта 

  
300.000,00 

 
300.000,00 

5559 Остали порези који терета 
трошкове 

  
100.000,00 

 
100.000,00 

559 Остали нематеријални трошкови  1.350.000,00 1.350.000,00 
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5590 Трошкови огласа у штампи и другим 

медијима (осим за рекламу и 
пропаганду) 

  

350.000,00 

 

350.000,00 

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

  
300.000,00 

 
300.000,00 

5599 Остали нематеријални трошкови  700.000,00 700.000,00 

562 Расходи камата  5.200.000,00 5.200.000,00 

5620 Расходи камата по кредитима у 
земљи 

 5.000.000,00 5.000.000,00 

5626 Затезне камате-кредит  200.000,00 200.000,00 

563 Негативне курсне разлике  500.000.00 500.000.00 

5630 Реализоване негативне курсне 
разлике обрачунате приликом 

наплата и плаћања по 
финансијским пласманима, 
потраживањима и обавезама у 
страној валути 

  
 

 
 
 

500.000,00 

 
 

 
 
 

500.000,00 

579 Остали непоменути расходи  400.000,00 400.000,00 

5799 Остали непоменути расходи  400.000,00 400.000,00 

 УКУПНИ РАСХОДИ:  33.333.333,00 96.826.066,00 130.159.399,00 

Еконо 
мска 
класи 
фика 
ција 

Организациона класификација Инвестициона 
улагања из 
прихода од 
послова за 
оснивача 

Инвестициона 
улагања из 
прихода од 
послова са 
тржишта 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

014 Остала нематеријална улагања 3.045.900,00 2.804.100,00 5.850.000,00 

0144 Програми за рачунаре (софтвер) 
набављени одвојено од рачунара 

3.045.900,000 2.454.100,00 5.500.000,00 

0145 Остала непоменута нематеријална 
улагања 

  
350.000,00 

 
350.000,00 

022 Грађевински објекти  390.000,00 390.000,00 

0220 Грађевински објекти-набавна 
вредност пословних објеката 

  
390.000,00 

 
390.000,00 

023 Постројења и опрема  4.300.000,00 4.300.000,00 

0231 Опрема  4.100.000,00 4.100.000,00 

0232 Алат и инвентар  200.000,00 200.000,00 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 3.045.900,00 7.494.100,00 10.540.00000 

 УКУПНО РАСХОДИ И 

ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

36.379.233,00 

 36.379.233,00 36.379.233,00 

  104.320.166,00 140.699.399,00 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад планира укупна средства у износу од 

170.239.279,20 динара за 2014. годину од којих обавезе за плаћање пореза на додату 

вредност износе 28.339.880,20 динара, док планирани приход од камате на орочена 

средства остварена од послова за остале кориснике на тржишту, у износу од 200.000,00 

динара. 

 

 Планирана средства из буџета АП Војводине, за послове које ће Завод радити за 

Оснивача у 2014. години, су у укупном износу са ПДВ-ом (бруто), 43.655.080,00 

динара, а у износу без ПДВ-а (нето) 36.379.233,00 динара,  

 

 Планирана средства од послова које Завод обавља за друге кориснике на тржишту 

су у укупном износу са ПДВ-ом (бруто) 126.384.199,20 динара а у износу без 

ПДВ-а (нето) 105.520.166,00 динара заједно са планираним приходом од камате 

на орочена средства, који износи 200.000,00 динара.  
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Планирани приход од послова које Завод обавља за друге кориснике на тржишту, 

заједно са планираним приходом од камате на орочена средства, који износи 

200.000,00 динара, распоређује се на следећи начин: 

- износ од 96.826.066,00 динара планиран је за текуће трошкове 

- износ од 7.494.100,00 динара планиран је за инвестициона улагања и 

- износ од 1.200.000,00 динара за добит предузећа 

 

  

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 

Приходи из буџета за 2014 годину, за послове које ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' 

Нови Сад, ради за потребе Оснивача, планирани су у укупном износу са ПДВ-ом (бруто) 

од 43.655.080,00 динара, а у износу без ПДВ-а (нето) од 36.379.233,00 динара 

Планирана средства распоређују се по економским класификацијама на следећи начин: 

 

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у 

износу од 26.590.331,00 динара. Исплата плата и додатака запослених вршиће 

се у складу са Законом о јавним предузећима,  Законом о раду, Закону о 

утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Уредбом о висини зарада у 

јавним предузећима, Правилником о систематизацији радних места и 

Колективним уговором за ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад. Полазна 

основа за формирање масе зарада је маса зарада за 2013.годину, увећана за 

2%. Од исплате за април 2014.године зараде се увећавају за 0,5%, а од октобра 

2014. године за додатних 1%.  

5200 Зараде који запослени остваре за обављени рад и време проведено на 

раду (I бруто) - планирана су средства у износу од 26.590.331,00 динара.  

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

послодавца - планирана су средства у износу од 4.759.669,00 динара. Исплата 

плата и додатака запослених вршиће се у складу са Законом о јавним 

предузећима,  Законом о раду, Закону о утврђивању максималне зараде у јавном 

сектору, Уредбом о висини зарада у јавним предузећима, Правилником о 

систематизацији радних места и Колективним уговором за ЈП ''Завод за 

урбанизам Војводине'' Нови Сад. Полазна основа за формирање масе зарада је 

маса зарада за 2013.годину, увећана за 2%. Од исплате за април 2014.године 

зараде се увећавају за 0,5%, а од октобра 2014. Године за додатних 1%. 

5211 Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - 

планирана су средства у износу од 4.759.669,00 динара. Доприноси су рачунати у 

висини од 17,90% на бруто основицу плате. 

526 Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора- планирана су 

средства у износу од 1.731.768,00 динара и намењена су за исплату накнада 

председнику и члановима Надзорног одбора Завода. 

5530 Трошкови платног промета у земљи (провизије и друго) - планирана су 

средства у износу од 251.565,00 динара и намењена за исплату трошкова платног 

промета. 

014 Остала нематеријална улагања- планирана су средства у износу од 

3.045.900,00 динара. 

0144 Програми за рачунаре (софтвер) набављени одвојено од рачунара- 

планирана су средства у износу од 3.045.900,00 динара и намењена су за набавку 

софтвера за потребе проширења капацитета постојећег сервера који се користи 

за ГИС (географски информациони систем) и проширења постојеће базе 

просторних података. 
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ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ОБАВЉА ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ НА ТРЖИШТУ 

 

Приходи за послове које ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад ради на основу 

закључених уговора са другим правним и физичким лицима на тржишту, планирани су у 

укупном износу од 105.320.166,00 динара, а са планираним приходом од камате за 

орочена средства 105.520.166,00 динара. Планирана средства распоређују се на 

следећи начин: 

 

 износ од 96.826.060,00 динара планиран је за текуће трошкове 

 износ од 7.494.100,00 динара планиран је за инвестициона улагања и 

 износ од 1.200.000,00 динара за добит предузећа 

 

 

Планиран износ од 96.826.066,00 динара распоређује се по економским 

класификацијама на следећи начин: 
 

 

511 

Трошкови материјала за израду – планирана су средства у износу од 

4.200.000,00 динара. 

5110 Утрошени основни материјал за израду учинка - планирана су средства у 

износу од 2.200.000,00 динара и намењена су за набавку папира за штампање 

(А3 и А4), папира за штампање графичких прилога, боја (тонера) за штампаче, 

плотере и копир апарате, и сличних материјала. 

5111 Утрошени помоћни материјал за израду учинка - планирана су средства у 

износу од 2.000.000,00 динара и намењена су за набавку ситног помоћног 

канцеларијског материјала. 

512 Трошкови осталог материјала (режијског) - планирана су средства у износу 

од 1.950.000,00 динара. 

5120 Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних 

средстава - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара и намењена су 

за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме. 

5121 Утрошени резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање 

некретнина, постројења и опреме - планирана су средства у износу од 

780.000,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за компјутере, 

копир апарате, плотере и аутомобиле. 

5125 Утрошене ауто гуме и амбалажа - планирана су средства у износу од 

390.000,00 динара и намењена су за набавку гума за службене аутомобиле 

Завода. 

5128 Утрошени остали материјали (режијски) - планирана су средства у износу од 

390.000,00 динара и намењена су за набавку сијалица, батерија, продужних 

каблова, стручне литературе и осталог режијског материјала, 

513 Трошкови горива и енергије - планирана су средства у износу од 3.200.000,00 

динара. 

5130 Утрошени нафтни деривати (горива и мазива) - планирана су средства у 

износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за набавку горива, уља и мазива за 

службене аутомобиле Завода. 

5133 Утрошена електрична енергија - планирана су средства у износу од 

800.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова за утрошену електричну 

енергију. 

5134 Утрошена пара - планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара и 

намењена су за плаћање трошкова  централног грејања. 

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у 

износу од 31.563.669,00 динара. Исплата плата и додатака запослених вршиће се 

у складу са Законом о јавним предузећима,  Законом о раду, Закону о утврђивању 

максималне зараде у јавном сектору, Уредбом о висини зарада у јавним 

предузећима, Правилником о систематизацији радних места и Колективним 

уговором за ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад. Полазна основа за 

формирање масе зарада је маса зарада за 2013.годину, увећана за 2%. Од 

исплате за април 2014.године зараде се увећавају за 0,5%, а од октобра 2014. 

Године за додатних 1%. 
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5200 Зараде који запослени остваре за обављени рад и време проведено на 

раду (I бруто) - планирана су средства у износу од 31.563.669,00 динара 

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

послодавца - планирана су средства у износу од 5.649.897,00 динара. Исплата 

плата и додатака запослених вршиће се у складу са Законом о јавним 

предузећима,  Законом о раду, Закону о утврђивању максималне зараде у јавном 

сектору, Уредбом о висини зарада у јавним предузећима, Правилником о 

систематизацији радних места и Колективним уговором за ЈП ''Завод за урбанизам 

Војводине'' Нови Сад. Полазна основа за формирање масе зарада је маса зарада 

за 2013.годину, увећана за 2%. Од исплате за април 2014. године зараде се 

увећавају за 0,5%, а од октобра 2014. године за додатних 1%. 

5211 Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца- 

планирана су средства у износу од 5.649.897,00 динара. Доприноси су рачунати у 

висини од 17,90% на бруто основицу плате. 

522 Трошкови накнада по уговору о делу - планирана су средства у износу од 

390.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова ангажовања екстерних 

сарадника а у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском 

систему. 

524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима - 

планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара и намењена су за 

ангажовање екстерних сарадника на изради просторнопланске документације као 

и лица преко задруга за повремене услуге а у складу са Законом о изменама и 

допунама закона о буџетском систему. 

525 Трошкови накнада по уговорима са другим физичким лицима - планирана су 

средства у износу од 390.000,00 динара и намењена су за плаћање накнада 

члановима пројектног тима при реализацији Активности 03. 

529 Остали лични расходи и накнаде - планирана су средства у износу од 

5.352.500,00 динара 

5290 Остала лична примања запослених (бруто) - планирана су средства у 

износу од 1.052.500,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, 

отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се 

исплаћивати у складу са појединачним Колективним уговором и Законом о раду. 

5291 Накнаде трошкова запосленима - планирана су средства у износу од 

3.900.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у 

земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са 

посла  

5292 Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама - планирана су 

средства у износу од 400.000,00 динара и намењена су за поклоне за децу 

запослених усклађених са бројем деце до 15 година. 

530 Трошкови услуга на израду учинака - планирана су средства у износу од 

1.400.000,00 динара. 

5301 Трошкови производних услуга у вршењу услуга које се сматрају 

учинцима - планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара и намењена 

су за набавку стручних услуга израде геодетских подлога, прибављања услова од 

надлежних институција као и других просторних података и сл.  

531 Трошкови транспортних услуга - планирана су средства у износу од 

1.400.000,00 динара. 

5314 Трошкови ПТТ услуга - планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара 

и намењена су за плаћање трошкова телефона, телефакса, телекса, мобилне 

телекомуникације, интернета, трошкова доставе пошиљки и сл. 

532 Трошкови услуга одржавања - планирана су средства у износу од 4.450.000,00 

динара. 

5320 Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава - 

планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара и намењена су за 

плаћање трошкова редовног одржавања службених аутомобила, плотера, копир 

апарата, штампача, телекомуникационих уређаја, клима уређаја и друге опреме. 

5321 Трошкови за услуге на инвестиционом одржавању основних средстава - 

планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за 
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поправке  и адаптације канцеларија, намештаја, прозора, радијатора и др. 

534 Трошкови сајмова - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. 

5349 Остали трошкови сајмова - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара 

и намењена су за трошкове организовања сајма грађевине и урбанизма и др. 

535 Трошкови рекламе и пропаганде - планирана су средства у износу од 

500.000,00 динара. 

5350 Трошкови огласа у новинама, часописима и слично - планирана су средства 

у износу од 100.000,00 динара и намењена су за оглашавање у часописима, 

новинама и сл. 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду-  планирана су средства у износу 

од 400.000,00 динара и намењена су за трошкове промовисања Активности 03. 

539 Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од 3.290.000,00 

динара. 

5392 Трошкови комуналних услуга - планирана су средства у износу од 500.000,00 

динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за 

утрошену воду и других комуналних услуга. 

5393 Трошкови за услуге заштите на раду - планирана су средства у износу од 

390.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке 

исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских 

инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др. 

5399 Трошкови осталих производних услуга - планирана су средства у износу од 

2.400.000,00 динара и намењена су за плаћања стручних услуга за потребе 

израде просторнопланске документације, студија, анализа, просторних података и 

сл.   

540 Трошкови амортизације - планирана су средства у износу од 7.000.000,00 

динара и намењена су за амортизацију зграде и опраме. 

550 Трошкови непроизводних услуга - планирана су средства у износу од 

7.750.000,00 динара. 

5501 Трошкови адвокатских услуга - планирана су средства у износу од 350.000,00 

динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката. 

5502 Трошкови консалтинг услуга - планирана су средства у износу од 350.000,00 

динара и намењена су за ангажовање спољних сарадника за потребе припреме 

предлога међународних пројеката, израду апликационих формулара, финансијске 

услугe и сл. 

5503 Трошкови здравствених услуга - планирана су средства у износу од 800.000,00 

динара и намењена су за плаћање трошкова систематског прегледа запослених. 

   5504 Трошкови стручног образовања запослених - планирана су средства у износу 

од 500.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као 

и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. 

5505 Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) - 

планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и намењена су за 

трошкове смештаја на службеном путу, плаћање котизација и сл. 

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

планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара и намењена су за 

плаћање трошкова одржавања рачунарске опреме (софтвера), Ердас Апало 

програма, интерног портала, рачуноводственог програма. 

5508 Услуге чишћења просторија - планирана су средства у износу од 2.700.000,00 

динара и намењена су за плаћање трошкова чишћења просторија. 

5509 Остале непроизводне услуге - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 

динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, коричење елабората, 

прање аутомобила, трошкова превођења, и сл. 

551 Трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од 3.090.000,00 

динара. 

5511 Трошкови угоститељских услуга - планирана су средства у износу од 

590.000,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана. 

5512 Трошкови за поклоне - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара 

и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала 

и сл. 
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5519 Остали трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од 

1.000.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других 

средстава за репрезентацију, кафе, цвећа и сл. 

552 Трошкови премија  осигурања - планирана су средства у износу од 

1.100.000,00 динара. 

5520 Премије осигурања за некретнине, постројења и опрему - планирана су 

средства у износу од 1.000.000,00 динара. 

5525 Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева - 

планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. 

553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 900.000,00 

динара 

5530 Трошкови платног промета у земљи (провизије и друго) - планирана су 

средства у износу од 700.000,00 динара. 

5531 Трошкови платног промета са иностранством - планирана су средства у 

износу од 50.000,00 динара. 

5532 Трошкови за банкарске услуге - планирана су средства у износу од 150.000,00 

динара. 

554 Трошкови чланарина - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара. 

5549 Остале чланарине пословним и другим удружењима - планирана су 

средства у износу од 200.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова 

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

555 Трошкови пореза - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара. 

5550 Порез на имовину - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара. 

5554 Накнада за уређење грађевинског земљишта - планирана су средства у 

износу од 300.000,00 динара. 

5559 Остали порези који терета трошкове - планирана су средства у износу од 

100.000,00 динара. 

559 Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од 

1.350.000,00 динара 

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

пропаганду) - планирана су средства у износу од 350.000,00 динара и намењена 

су за плаћање огласа и друго. 

5591 Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне 

таксе и др.) - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. 

5599 Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од 

700.000,00 динара и намењена су за плаћање трошкова РТВ претплате, казне за 

саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених 

аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл. 

562 Расходи камата - планирана су средства у износу од 5.200.000,00 динара. 

5620 Расходи камата по кредитима у земљи - планирана су средства у износу од 

5.000.000,00 динара за плаћање камата за краткорочне кредите планиране за 

предфинансирање Активности 01 

5626 Затезне камате - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара. 

563 Негативне курсне разлике - планирана су средства у износу од 500.000.00 

динара. 

5630 Реализоване негативне курсне разлике обрачунате приликом наплата и 

плаћања по финансијским пласманима, потраживањима и обавезама у 

страној валути - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. 

579 Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од 400.000,00 

динара. 

5799 Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од 400.000,00 

динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 

особа са инвалидитетом. 
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ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

014 Остала нематеријална улагања - планирана су средства у износу од 

2.804.100,00 динара. 

0144 Програми за рачунаре (софтвер) набављени одвојено од рачунара - 

планирана су средства у износу од 2.454.100,00 динара и намењена су за набавку 

софтвера. 

0145 Остала непоменута нематеријална улагања - планирана су средства у износу 

од 350.000,00 динара и намењена су за контролне и ресертификационе провере 

система квалитета и система безбедности информација. 

022 Грађевински објекти - планирана су средства у износу од 390.000,00 динара. 

0220 Грађевински објекти-набавна вредност пословних објеката - планирана су 

средства у износу од 390.000,00 динара и намењена су за набавку снегобрана, 

грејача олука и сл. 

023 Постројења и опрема - планирана су средства у износу од 4.300.000,00. 

0231 Опрема - планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара и намењена су 

за набавку путничког аутомобила, рачунарске опреме и друге опреме. 

0232 Алат и инвентар - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и 

намењена су за набавку телефонске централе, телефона и другог инвентара. 

 

 

6.1.1. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ИПА ПРЕКОГРАНИЧНОМ  ПРОГРАМУ 

РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА (АКТИВНОСТ 01 И  

АКТИВНОСТИ 02) 

 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Заводу су одобрена два пројекта, и то:  

1. Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца 

Тисасигет-Ђала (Активност 01), 

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

(Активност 02) 

 

6.1.1.1. Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног                           

правца Тисасигет-Ђала (Активност 01) 

 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Завод је, на основу  израђеног Главног пројекта за рехабилитацију 

прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, припремио Пројекат извођења радова на 

рехабилитацији дела деонице за коју је израђен Главни пројекат,  заједно са партнером 

из Мађарске, Националном агенцијом за развој инфраструктуре Републике Мађарске.  

 

Укупно планирани буџет за Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног 

путног правца Тисасигет-Ђала (Активност 01),  је 1.735.460,00 евра, од чега је 849.975,00 

евра планирани буџет водећег партнера са Мађарске стране, односно Националне агенције 

за развој инфраструктуре Републике Мађарске, док је 885.485,00 евра планиран буџет 

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

Трајање пројекта је 18 месеци и то од 01.02.2013. до 31.07.2014. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ'' 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

44 

 

Начин финансирања Активности 01 приказан је у следећој табели: 
Вредност 
пројекта 

Износ потребан за 
предфинансирање 
пројекта (100%) 

Износ сопственог учешћа 
(15%) 

Износ донације (85%) 

 
У еврима: 

 

885.485,00 

У 2013. год. у еврима 

28.946,00 

У 2013. години у еврима: 
4.341,00 

У 2013. години у еврима: 

24.605,00 

У 2014. год. у еврима 

856.539,00 

У 2014. години у еврима: 

128.481,75 

У 2014. години у еврима: 

728.057,25 

Укупно: 
885.485,00 

Укупно: 
132.822,75 

Укупно: 
752.662,25 

У динарима: 
(по курсу 118,80 

дин./евро) 
 

105.195.618,00 

У 2013. години у дин. 
3.438.784,80 

У 2013. години у дин.: 
515.710,80 

У 2013. години у дин.: 
2.923.074,00 

У 2014. години у дин. 

101.756.833,20 

У 2014. години у дин.: 

15.263.631,90 

У 2014. години у дин: 

86.493.201,30 

Укупно: 
105.195.618,00 

Укупно: 
15.779.342,70 

Укупно: 
89.416.275,30 

 
 

Средства потребна за реализацију Активност 01 у 2014. години утрошиће се на 

следеће позиције расхода: 

 
Економска 
Класификација 

Организациона класификација Износ средстава 

5133 Утрошена електрична енергија 120.000,00 

5134 Утрошена пара 120.000,00 

5301 Трошкови производних услуга у вршењу 

услуга које се сматрају учинцима                     

98.544.600,00 

5314 Трошкови ПТТ услуга                       350.000,00 

5392 Трошкови комуналних услуга 50.000,00 

5509 Остале непроизводне услуге  400.000,00 

5502 Трошкови консалтинг услуга  50.000,00 

525 Трошкови накнада по уговорима са другим физичким 
лицима 

1.500.000,00 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду  622.233,20 

 Укупно 101.756.833,20 

 

Образложење утрошка  средства за реализацију Активности 01 у 2014. години 

 

5133  Утрошена електрична енергија – планирана су средства у износу од 120.000,00 

динара и намењена су за плаћање  дела трошкова за утрошену електричну 

енергију  у току реализација Активности 01 (ставка 7.5. у буџету пројекта). 

5134 Утрошена пара – планирана су средства у износу од 120.000,00 динара и 

намењена су за плаћање дела трошкова за грејање насталих у току 

реализација Активности 01 (ставка 7.5. у буџету пројекта). 

5301 Трошкови производних услуга у вршењу услуга које се сматрају учинцима – 

планирана су средства у износу од 98.544.600,00 динара и намењена су за 

плаћање трошкова извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног 

правца Тисасигет-Ђала, (ставка 6.2.) као и за плаћање трошкова надзора над 

извођењем радова на рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-

Ђала. (ставке 4.8.).  

5314 Трошкови ПТТ услуга – планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, 

намењена за исплату трошкова телефона, телефакса, телекса, мобилне 

телекомуникације, интернета, трошкове доставе и сличних трошкова насталих у 

току реализација Активности 01 (ставка 7.3. у буџету пројекта). 

5392 Трошкови комуналних услуга – планирана су средства у износу од 50.000,00 

динара и намењена су за плаћање дела трошкова воде, чишћења и осталих 

комуналних услуга насталих у току реализација Активности 01, (ставка  7.5. у 

буџету пројекта). 
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5509 Остале непроизводне услуге – планирана су средства у износу од 400.000,00 

динара и намењена су за плаћање трошкова превођења уговора и сличне 

документације која настане у току реализације Активности 01, са енглеског 

језика на српски језик, (ставка 4.11. у буџету пројекта) и плаћање трошкова 

закупа сале, кетеринга и пратеће опреме за организовање почетне и завршне 

конференције за минимум 30 учесника из Србије у циљу презентовања 

Пројекта, (ставке 4.4.). 

5502 Трошкови консалтинг услуга – планирана су средства у износу од 50.000,00 

динара и намењена су за плаћање трошкова везаних за плаћање трошкова 

услуга везаних за правилно спровођење јавних набавки и припрему 

документације по PRAG процедури (ставка 4.7. у буџету пројекта). 

525 Трошкови накнада по уговорима са другим физичким лицима – планирана су 

средства у износу од 1.500.000,00 динара и намењена су за ангажовање 

екстерних сарадника који ће учествовати у реализацији Активности 01 и 

плаћање чланова пројектног тима, (ставке 2.1. и 2.2. у буџету пројекта). 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу од  

622.233,20 динара и намењена су за плаћање трошкова везаних за публицитет 

и штампу (трошкови организације пет конференција за штампу и ТВ интервјуа), 

(ставке 4.10.). 

 

 

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

методологији (Активност 02) 

 

У оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–

Република Мађарска, Завод је припремио Пројекат координисаног развоја и размене 

знања о просторно-планској методологији број HUSRB-1203/213/151, заједно са 

партнером из Мађарске, Универзитетом из Сегедина.  

 

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

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

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

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

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

12 месеци и то од 01.05.2013. до 30.04.2014. године. 

 

Начин финансирања Активности 02 приказан је у следећој табели: 
 
 

Вредност 
пројекта 

 
Износ потребан за 
предфинансирање 
пројекта (100%) 

(извор финансирања –
приходи од послова са 

тржишта) 

 
Износ сопственог учешћа 

(15%) 
(извор финансирања –
приходи од послова са 

тржишта) 

 
Износ донације (85%) 

 

 
У еврима: 

 

37.280,00 

У 2013. год. у еврима 
26.032,00 

У 2013. години у еврима: 
3.904,80 

У 2013. години у еврима: 
22.123,20 

У 2014. год. у еврима 
11.248,00 

У 2014. години у еврима: 
1.687,20 

У 2014. години у еврима: 
9.564,80 

Укупно: 
37.280,00 

Укупно: 
5.592,00 

Укупно: 
31.688,00 

У динарима: 
(по курсу 118,80 

дин./евро) 
 

4.428.864,00 

У 2013. години у дин. 

3.092.601,60 

У 2013. години у дин.: 

463.890,24 

У 2013. години у дин.: 

2.628.236,16 

У 2014. години у дин. 

1.336.262,40 

У 2014. години у дин.: 
200.439,36 

У 2014. години у дин: 
1.136.298,24 

Укупно: 
4.428.864,00 

Укупно: 
664.329,60 

Укупно: 
3.764.534,40 
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Средства потребна за реализацију Активност 02 у 2014. години утрошиће се на 

следеће позиције расхода: 

 
Еконо 

мска класи 

фикација 

Организациона класификација Расходи и издаци 
из прихода од 

послова са 
тржишта 

5133 Утрошена електрична енергија 50.000,00 

5134 Утрошена пара 50.000,00 

525 Трошкови накнада по уговорима  са другим 

физичким лицима                    

199.062,40 

5314 Трошкови ПТТ услуга                       80.000,00 

5291 Накнаде трошкова запосленима                                       7.200,00 

5349 Остали трошкови сајмова 250.000,00 

5359 Остали трошкови за рекламу и пропаганду  100.000,00 

5301 Трошкови производних услуга у вршењу услуга  
које се сматрају учинцима 

600.000,00 

 Укупно 1.336.262,40 

 

 

Образложење утрошка  средства за реализацију Активности 02 у 2014. години 

5133  Утрошена електрична енергија – планирана су средства у износу од 50.000,00 

динара и намењена су за плаћање  дела трошкова за утрошену електричну 

енергију  и грејање насталих у току реализација Активности 02 (ставка 7.3. и 

7.5. у буџету пројекта). 

5134  Утрошена пара – планирана су средства у износу од 50.000,00 динара и 

намењена су за плаћање  дела трошкова за утрошену електричну енергију  и 

грејање насталих у току реализација Активности 02 (ставка 7.3. и 7.5. у 

буџету пројекта). 

525 Трошкови накнада по уговорима са другим физичким лицима– планирана су 

средства у износу од 199.062,40 динара и намењена су за ангажовање 

екстерних сарадника који ће учествовати у реализацији Активности 01 и 

плаћање чланова пројектног тима, (ставке 2.1. и 2.2. у буџету пројекта). 

5314  Трошкови ПТТ услуга  – планирана су средства у износу од 80.000,00 динара, 

намењена за исплату трошкова телефона, телефакса, телекса, мобилне 

телекомуникације, интернета, трошкове доставе и сличних трошкова насталих 

у току реализација Активности 02 (ставка 7.3. у буџету пројекта). 

5291   Накнаде трошкова запосленим- планирана су средства у износу од 7.200,00 

динара и намењена су за плаћање трошкова дневница за службена путовања 

члановима пројектног тима за Активност 02, (ставка 3.1. у буџету пројекта).  

5349 Остали трошкови сајмова – планирана су средства у износу од 250.000,00 

динара, намењена за плаћање трошкова везаних за публицитет и штампу, 

(ставке 4.10.). 

5359  Остали трошкови за рекламу и пропаганду – планирана су средства у износу 

од 100.000,00 динара, намењена за плаћање трошкова закупа сале, кетеринга 

и пратеће опреме за организовање почетне и завршне конференције за 

минимум 30 учесника из Србије у циљу презентовања Пројекта, (ставка 

4.4/4.11.). 

5301  Трошкови производних услуга у вршењу услуга које се сматрају учинцима – 

планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, намењена за плаћање 

трошкова израде студије која ће бити и резултат овог пројекта, (ставка 4.2.). 
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6.2.  ПОЛИТИКА ЗАРАДА У ЗАВОДУ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Полазне смернице економске политике утврђене су Фискалном стратегијом за 2014. годину са 

пројекцијама за 2015. и 2016.годину.  

 

Полазна основа за формирање масе зарада је маса зарада за 2013.годину, увећана за 2%. 

Од исплате за април 2014.године зараде се увећавају за 0,5%, а од октобра 2014. године 

за додатних 1%.  

  

Исплата плата и додатака запослених вршиће се у складу са Законом о јавним 

предузећима, Законом о раду, Фискалном стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 

2015. и 2016. годину, Правилником о систематизацији радних места и Колективним 

уговором. 

 

 

6.3.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ ДИРЕКТОРА И 

         НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

Програмом је планирана маса за исплату зараде директора у следећем износу: 

1. Укупан износ средстава за обрачун и исплату зараде директора предузећа, износи   

2.434.785,91динара (бруто II). 
 

У складу са одредбама закона и Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за 

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање, директор Завода: представља и 

заступа Завод; организује и руководи процесом рада; води пословање Завода; одговара 

за законитост рада Завода; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за 

његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног 

одбора и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Завода. 

 

У складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/12), надзорни одбори у јавним предузећима престају да раде, а управни одбори 

настављају да обављају послове надзорног одбора прописане овим законом, до 

именовања преседника и чланова надзорног одбора у складу са одредбама тог закона. У 

складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и 

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

и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада, која утврђује и висину накнаде 

за рад у надзорном одбору. С обзиром да за Завод још није именован Надзорни одбор и 

није утврђена висина накнаде за рад у надзорном одбору, Програмом је планирана маса 

за исплату накнаде председнику и члановима Надзорног одбора тако што је полазна 

основа за формирање масе за накнаде узета маса исплаћена за децембар 2013.године, 

помножена за дванаест месеци,  тако да је: 

1. Маса за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора за 2014.годину 

планирана у износу од 1.731.768,00 динара. 

 

У 2014. години исплата накнада председнику и члановима Надзорног одбора вршиће се у 

оквиру планиране масе средстава и утврђених лимита. 

 

 

6.4.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ 

        АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
 

Средства за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, спортске намене и 

заштиту човекове средине планирају се у износу од највише до 3,5% од укупног прихода, 

а  средстава за рекламу, пропаганду и репрезентацију планирају се највише до 3% од 

укупног прихода, у складу са позитивним прописима, а која ће се користити у складу са 

одредбама општих аката предузећа. 
 

Планирана средства на име помоћи намењена запосленима користиће се у складу са 

одредбама Закона о раду и Колективног уговора за Завод.  
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6.5. ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2013. ГОДИНУ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ 

 

Учешће у расподели добити, те начин расподеле регулисан је Законом о раду, Законом о 

јавним предузећима, другим законима и подзаконским актима који регулишу ову материју, 

општим актима Завода, односно Статутом и Колективним уговором за Завод, као и овим 

Програмом. 

 

Усвајањем завршног рачуна Завода за 2013. годину, утврдиће се да ли је остварена добит 

у 2013. години, те уколико добит буде исказана, расподела добити ће се вршити на 

основу одлуке Надзорног одбора, на коју сагласност даје Оснивач. 

 

У складу са изнетим, планира се да се остварена добит за 2013. годину, расподели на  

начин да се 10% добити издвоји за резервни фонд за покриће евентуалног губитка, а од 

преосталог дела 50% добити  ће се уплатити Оснивачу, односно у буџет АП Војводине, а 

50% остаје на располагању Заводу. 

 

6.6.  ДАЉИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЗАВОДА 
 

Будући да је Завод јавно предузеће које је основано ради трајног обављања послова 

просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког 

значаја за Аутономну Покрајину Војводину, стручне послове од значаја за органе 

Покрајине и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе на територији 

Покрајине, политика пословања предузећа се води у правцу развоја људских ресурса, 

осавремењавања опреме и информационих технологија и побољшања услова рада, како 

би се обезбедило обављање ових значајних послова на што вишем нивоу. 

 

Такође, с обзиром да је за редовно пословање Завода потребно да се део прихода 

обезбеди и пословањем на тржишту, односно пружањем услуга и другим корисницима, 

неопходно је јачати ресурсе за тржишно пословање и конкурентност.  

 

 

6.7. ЕЛЕМЕНТИ ПОЛИТИКЕ ЦЕНА УСЛУГА ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

6.7.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 
 

Цена израде просторних и урбанистичких планова обрачунаваће се у складу са 

Ценовником Инжењерске коморе Србије, односно у складу са Одлуком Инжењерске 

коморе Србије о начину одређивања минималних цена израде просторних планова, 

урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројектне документације за стамбене 

и стамбено-пословне објекте и у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 

6.7.2. ЦЕНА ИЗРАДЕ УСЛОВА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА, СИТУАЦИОНИХ ПЛАНОВА,  

КОПИРАЊА, ПЛОТОВАЊА И УМНОЖАВАЊА 
 

Цене услуга израде услова уређења и грађења, ситуационих планова, копирања, 

плотовања и умножавања у 2014. години утврђене су тако да су цене из децембра 2013. 

године увећане за 5,5%, у скаду са Фискалном стратегијом за 2014. годину са 

пројекцијама за 2015. и 2016. годину. 
 

1. Услови уређења и грађења и ситуациони план 
 

Услови уређења и грађења и ситуациони планови се издају на основу планских 

докумената који те елементе садрже, а у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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1.1. Једнопородичне стамбене зграде (СТ) 
  Највише 

цене у 
2013. год. 

Планирана 
највиша 

цена у 2014. 
год. 

Планирани 
кумулативни 

раст цена  
у 2014. год. 

приземне -  (П)    
1.1.1. (УУГ+СП) (ПСТМ) МАЊЕ 9.781,51 10.319,49 5,5% 
1.1.2. (УУГ+СП) (ПСТС) СРЕДЊЕ 11.286,35 11.907,10 5,5% 

1.1.3. (УУГ+СП) (ПСТВ) ВЕЋЕ 14.296,05 15.082,33 5,5% 
спратне - (П+1)    
1.1.4. (УУГ+СП) (П+1 СТМ) МАЊЕ 10.533,94 11.113,31 5,5% 
1.1.5. (УУГ+СП) (П+1 СТС) СРЕДЊЕ 13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.1.6. (УУГ+СП) (П+1 СТВ) ВЕЋЕ 16.553,32 17.463,75 5,5% 
спратне - (П+1+По)    

1.1.7. (УУГ+СП) (П+1По СТМ) МАЊЕ 15.048,48 15.876,15 5,5% 

1.1.8. (УУГ+СП) (П+1+По СТС) СРЕДЊЕ 16.553,32 17.463,75 5,5% 
1.1.9. (УУГ+СП) (П+1+По СТВ) ВЕЋЕ 21.067,86 22.226,59 5,5% 
    

1.2. Вишепородичне стамбене зграде (ВСТ)    
1.2.1. (УУГ+СП) (ВСТП) приземне 19.563,02 20.638,99 5,5% 
1.2.2. (УУГ+СП) (ССТС1) спрат I 22.572,72 23.814,22 5,5% 
1.2.3. (УУГ+СП) (ССТС2) спрат II 30.096,96 31.752,29 5,5% 
    

1.3. Помоћни објекти (ПМО)    
1.3.1. (УУГ+СП) (ПМО) барака 7.524,24 7.938,07 5,5% 
1.3.2. (УУГ+СП) (ПМО) гаража 7.524,24 7.938,07 5,5% 
1.3.3. (УУГ+СП) (ПМО) остава 7.524,24 7.938,07 5,5% 
1.3.4. (УУГ+СП) (ПМО) септичке јаме 7.524,24 7.938,07 5,5% 

1.3.5. (УУГ+СП) (ПМО) бунари 9.029,08 9.525,68 5,5% 
1.3.6. (УУГ+СП) (ПМО) ограде 7.524,24 7.938,07 5,5% 
    

1.4. Пословни објекти (ПО)    
1.4.1. (УУГ+СП) (ПО) површине до 25 m2 12.038,78 12.700,91 5,5% 
1.4.2. (УУГ+СП) (ПО) површине 25-50 m2 13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.4.3. (УУГ+СП) (ПО) површине преко 50 m2 22.572,72 23.814,22 5,5% 
1.4.4. (УУГ+СП) (ПО) приз. (пов. до 50–100m2) 28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.4.5. (УУГ+СП) (ПО) спратни (пов. до 250 m2) 33.106,66 34.927,53 5,5% 

1.4.6. (УУГ+СП) (ПО) површине преко 250 m2 45.145,44 47.628,44 5,5% 
Реконструкција    
1.4.7. (УУГ+СП) надзиђивање објеката 10.533,94 11.113,31       5,5% 
1.4.8. (УУГ+СП) дограђивање објеката 10.533,94 11.113,31       5,5% 
    

1.5. Информација о могућности градње 3.310,66 3.492,75 5,5% 
    

1.6. Пољопривредни објекти (УУГ+СП)    

За сточарску производњу    
1.6.1. Објекти за тов свиња    
- до 200 ком. по турнусу 13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.6.2. Објекти за тов свиња    
- од 200 до 1000 ком. по турнусу 18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.3. Објекти за тов свиња    
- преко 1000 ком. по турнусу      28.592,10 30.164,67 5,5% 

1.6.4. Објекти за тов јунади    
- до 20 ком.                                                  9.029,08 9.525,68 5,5% 
1.6.5. Објекти за тов јунади    
- од 20 до 100 ком.                      13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.6.6. Објекти за тов јунади    

- преко 100 ком.         18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.7. Објекти за краве музаре    

- до 20 ком.            9.029,08 9.525,68 5,5% 
1.6.8. Објекти за краве музаре    
- од 20 до 100 ком.        13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.6.9. Објекти за краве музаре    
- преко 100 ком.        18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.10. Објекти за производњу једнодневних пилића    
- до 1000 ком.      13.543,64 14.288,54 5,5% 
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1.6.11. Објекти за производњу једнодневних пилића    
- од 1000 до 5000 ком.       18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.12. Објекти за производњу једнодневних пилића    
- преко 5000 ком.    28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.13. Објекти за производњу товних пилића     

- до 1000 ком. по турнусу    13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.6.14. Објекти за производњу товних пилића     
- од 1000 до 5000 ком. по турнусу    18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.15. Објекти за производњу товних пилића     
- преко 5000 ком. по турнусу   28.592,10 30.164,67 5,5% 

1.6.16. Објекти за узгој кока носиља    

- до 1000 ком.       13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.6.17. Објекти за узгој кока носиља     
- од 1000 до 5000 ком.        18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.18. Објекти за узгој кока носиља     
- преко 5000 ком.   28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.19. Објекти за производњу пужева       
- до 1 ha          18.058,18 19.051,38 5,5% 

1.6.20. Објекти за производњу пужева    
- од 1 до 10 ha          28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.21. Објекти за производњу пужева    
- преко 10 ha            39.126,05 41.277,98 5,5% 
1.6.22. Посебни објекти са специфичним захтевима (узгој 
гусака, патака, фазана, јаребица, нојева, чинчила, кунића итд)  

   

- до 500 ком. по турнусу     18.058,18 19.051,38 5,5% 

1.6.23. Посебни објекти са специфичним захтевима (узгој 
гусака, патака, фазана, јаребица, нојева, чинчила, кунића итд) 

   

- од 500 до 3000 ком. по турнусу        28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.24. Посебни објекти са специфичним захтевима (узгој 
гусака, патака, фазана, јаребица, нојева, чинчила, кунића итд) 

   

- преко 3000 ком. по турнусу    39.126,05 41.277,98 5,5% 

1.6.25. Објекти за узгој оваца     
- до 200 ком.         9.029,08 9.525,68 5,5% 
1.6.26. Објекти за узгој оваца    
- од 200 до 1000 ком.        13.543,64 14.288,64 5,5% 
1.6.27. Објекти за узгој оваца    
- преко 1000 ком.            18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.28. Објекти за узгој коза     

- до 100 ком.               13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.6.29. Објекти за узгој коза    
- од 100 до 300 ком.          18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.30. Објекти за узгој коза    
- преко 300 ком.           28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.31. Ергеле за узгој коња     
-  до 1 ha      13.543,64 14.288,54 5,5% 

1.6.32. Ергеле за узгој коња     
- од 1 до 5 ha              18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.6.33. Ергеле за узгој коња    
- преко 5 ha          28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.34. Рибњаци класични (мрестилишта, товилишта, зимовници)       
- до 10 ha              18.058,18 19.051,38 5,5% 

1.6.35. Рибњаци класични (мрестилишта, товилишта, зимовници)    

- од 10 до 100 ha             28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.36. Рибњаци класични (мрестилишта,  товилишта, зимовници)    
- преко 100 ha         39.126,05 41.277,98 5,5% 
1.6.37. Рибњаци за кавески узгој рибе     
- до 3 кавеза     18.058,08 19.051,38 5,5% 
1.6.38. Рибњаци за кавески узгој рибе     

- од 3 до 10 кавеза          28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.6.39. Рибњаци за кавески узгој рибе     
- преко 10 кавеза           39.126,05 41.277,98 5,5% 
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1.7. Објекти у функцији ратарско-повртарске  
       и воћарско-виноградарске производње 

   

1.7.1. Бушени бунари у атару       
- појединачни бунари    
- до 5 бунара у једном комплексу         18.058,18 19.051,38 5,5% 

1.7.2. Бушени бунари у атару     
- више од 5 бунара             28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.7.3. Канали за одводњавање       
- појединачни канали          18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.7.4. Канали за одводњавање    

- канали за одводњавање комплекса до 50 ha 39.126,05 41.277,98 5,5% 

1.7.5. Канали за одводњавање    
- системи канала за одводњавање комплекса већих од 50 ha 45.145,44 47.628,44 5,5% 
1.7.6. Канали за снабдевање водом - појединачни канали    
- канали за снабдевање водом комплекса до 50 ha 28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.7.7. Канали за снабдевање водом    
- канали за снабдевање водом комплекса већих од 50 ha         39.126,05 41.277,98 5,5% 
1.7.8. Системи за наводњавање     

- мини системи до 10 ha                  18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.7.9. Системи за наводњавање     
- системи од 10 до 100 ha                   28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.7.10. Системи за наводњавање     
- системи преко 100 ha            39.126,05 41.277,98 5,5% 
1.7.11. Против градне станице        34.611,50 36.515,13 5,5% 

1.7.12. Против градне мреже      

- на површинама до 1 ha           28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.7.13. Против градне мреже    
- на површинама од 1 до 5 ha            39.126,05 41.277,98 5,5% 
1.7.14. Против градне мреже     
- на површинама већим од 5 ha    48.155,14 50.803,67 5,5% 
1.7.15. Аеродроми за пољопривредну авијацију     

- полетно-слетне стазе     
- полетно-слетне стазе са објектима за складиштење 
вештачких ђубрива и пестицида  

 
90.290,86 

 
95.256,86 

 
5,5% 

1.7.16. Бетонски резервоари за складиштење воде за прскање      
- појединачни резервоари до 1000 л  13.543,64 14.288,54 5,5% 
1.7.17. Бетонски резервоари за складиштење воде за прскање    
- резервоари од 1 000 до 10 000 л           18.058,18 19.051,38 5,5% 

1.7.18. Бетонски резервоари за складиштење воде за прскање    
- резервоари преко 10.000 л          28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.7.19. Вештачке вишенаменске акумулације      
- микроакумулације површине до 1 ha    39.126,05 41.277,98 5,5% 
1.7.20. Вештачке вишенаменске акумулације      
- акумулације површине од 1 до 10 ha     54.174,52 57.154,12 5,5% 
1.7.21. Вештачке вишенаменске акумулације     

- акумулације површине преко 10 ha  69.222,99 73.030,25 5,5% 
1.7.22. Колске ваге         18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.7.23. Бетонски платои за формирање призми за шећерну 
репу               

 
13.543,64 

 
14.288,54 

 
5,5% 

1.7.24. Лагуне за пречишћивање отпадних вода    28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.7.25. Депоније за одлагање примарног пољопривредног 

отпада и компостирање          

 

28.592,10 

 

30.164,67 

 

5,5% 

1.7.26. Стакленици     
- појединачни стакленици површине до 400m  18.058,10 19.051,38 5,5% 
1.7.27. Стакленици      
- батеријски стакленици површине до 0,5 ha  24.077,57 25.401,84 5,5% 
1.7.28. Стакленици    
- батеријски стакленици површине веће од 0,5 ha 39.126,05 41.277,98 5,5% 

1.7.29. Пластеници    
- појединачни пластеници површине до 400 m  18.058,18 19.051,38 5,5% 
1.7.30. Пластеници    
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- батеријски пластеници површине до 0,5 ha  24.077,57 25.401,84 5,5% 
1.7.31. Пластеници    
- батеријски пластеници површине веће од 0,5 ha 39.126,05 41.277,98 5,5% 
    

1.8. Објекти за чување пољопривредних производа    
1.8.1. Магазини за чување семенске робе и садног материјала               28.592,10 30.164,67 5,5% 

1.8.2. Силоси 54.174,52 57.154,12 5,5% 
1.8.3. Отворена складишта  33.106,66 34.927,53 5,5% 
1.8.4. Подна складишта   28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.8.5. Тренч силоси  33.106,66 34.927,53 5,5% 

1.8.6. Трапови   28.592,10 30.164,67 5,5% 
1.8.7. Хладњаче   39.126,05 41.277,98 5,5% 

1.8.8. Станице за смрзавање на бази течног CO2    33.106,66 34.927,53 5,5% 
    

1.9.Остали објекти у функцији пољопривредне производње    
1.9.1. Вишенаменски комплекси у атару  
(становање и привредна активност)    

   

- Салаши               54.174,52 57.154,12 5,5% 
1.9.2. Вишенаменски комплекси у атару  
(становање и привредна активност)   

   

- Комплекси до 20 ha              84.271,47 88.906,40 5,5% 
1.9.3. Вишенаменски комплекси у атару  
(становање и привредна активност)      

   

- Комплекси већи од 20 ha                     105.339,33 111.132,99 5,5% 
1.9.4. Економије           

- Комплекси од 20 до 100 ha           75.242,39 79.380,72 5,5% 

1.9.5. Економије     
- Комплекси већи од 100 ha           90.290,86 95.256,86 5,5% 
1.9.6. Машински паркови           33.106,66 34.927,53 5,5% 
1.9.7. Мешаоне сточне хране            39.126,05 41.277,98 5,5% 
    

2. Пројекат препарцелације     (ПП)    
2.1. (ПП) прибављање геодетске ситуације са висинским 
котама, катастарским парцелама и изграђеним објектима 

инфраструктуре 

 
24.077,57 

 
25.401,84 

 
5,5% 

2.2. (ПП) израда урбане анализе изграђености простора у 
окружењу           

 
24.077,57 

 
25.401,84 

 
5,5% 

2.3. (ПП) израда ситуационог плана парцелације 24.077,57 25.401,84 5,5% 
2.4. (ПП) идејно решење изградње могућих објеката         30.096,96 31.752,29 5,5% 
    

3. Комунални објекти и инсталације    
    

Врста                                                                        
    

3.1. Саобраћајнице (km)    
3.1.1. (УС) гл. гр. саобраћајнице                            45.145,44 47.628,44 5,5% 
3.1.2. (УС) локални путеви                                      22.572,72 23.814,22 5,5% 
3.1.3. (УС) сабирне улице                                        18.058,18 19.051,38 5,5% 

3.1.4. (УС) стамбене улице 13.543,64 14.288,54 5,5% 
3.1.5. (УС) тротоари 12.038,78 12.700,91 5,5% 
3.2. Железничка пруга (km)      
3.2.1. (УС) локална 67.718,15 71.442,65 5,5% 
3.2.2. (УС) индустријски колосек 57.171,75 60.316,20 5,5% 

3.3. Канализација (km)    

3.3.1. (УС) колектори 45.145,44 47.628,44 5,5% 
3.3.2. (УС) секундарна мрежа 34.611,50 36.515,13 5,5% 
3.3.3. (УС) отворени канали 22.572,72 23.814,22 5,5% 
3.4. Водовод  (km)    
3.4.1. (УС) магистрални вод 34.611,50 36.515,13 5,5% 
3.4.2. (УС) градска мрежа 22.572,72 23.814,22 5,5% 
3.4.3. (УС) прикључак (ком) 9.029,08 9.525,68 5,5% 

3.5 Електромрежа (km)    
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3.5.1. (УС) вис.нап. мрежа 30 (10) kV      34.611,50 36.515,13 5,5% 
3.5.2. (УС) нис.нап. мрежа до 1 kV 30.096,96 31.752,29 5,5% 
3.5.3. (УС) јавна расвета 22.572,72 23.814,22 5,5% 
3.5.4. (УС) трафо стан. 10/04 (ком)   24.077,57 25.401,84 5,5% 
3.5.5. (УС) стубна ТС (ком) 18.058,18 19.051,38 5,5% 

3.5.6. (УС) агрегатска стан. (ком) 18.058,18 19.051,38 5,5% 
3.5.7. (УС) трафо стан. 20/04 (ком) 27.087,26 28.577,06 5,5% 
3.5.8. (УС) трафо стан. 110/20 (ком) 39.126,05 41.277,98 5,5% 
3.5.9. (УС) трафо стан. 110/35 (ком) 48.155,14 50.803,67 5,5% 
3.6. Гасовод (km)    

3.6.1. (УС) магистрални вод 45.145,44 47.628,44 5,5% 

3.6.2. (УС) градска мрежа 34.611,50 36.515,13 5,5% 
3.7. Телеком (km)    
3.7.1. Радио релејни коридор  30.096,96 31.752,29 5,5% 
3.7.2. ТТ мрежа у насељу   24.077,57 25.401,84 5,5% 
3.7.3. Међумесна мрежа  28.592,10 30.164,67 5,5% 
3.7.4. Магистрална мрежа  37.621,21 39.690,38 5,5% 
3.7.5. Приводни спојни пут 33.106,66 34.927,53 5,5% 

3.7.6. Појединачне локације ТТ објеката (по локацији) 33.106,66 34.927,53 5,5% 
3.7.7. (УС) ТТ канализација 44.994,95 47.469,67 5,5% 
3.7.8. (УС) ТТ каблови 34.611,50 36.515,13 5,5% 
3.8. Топловод (km)    
3.8.1. (УС) магист. вод (топловод) 67.718,15 71.442,65 5,5% 
3.8.2. (УС) разв. мрежа (топловод) 45.145,44 47.628,44 5,5% 

3.9. Хидротехнички објекти    

3.9.1. (УС) одбрамбени насипи (km) 45.145,44 47.628,44 5,5% 
3.9.2. (УС) обалоутврде (km) 67.718,15 71.442,65 5,5% 
3.9.3. (УС) регулација потока (km) 45.145,44 47.628,44 5,5% 
3.10. Уређење слободних површина    
3.10.1. (УС) тргови (ha) 135.436,30 142.885,30 5,5% 
3.10.2. (УС) парк., гроб., стамб. блок. (ha) 112.863,58 119.071,08 5,5% 

3.10.3. (УС) спорт. терен. и игралиш. (ha) 67.718,15 71.442,65 5,5% 
3.10.4. (УС) депоније (ком) 90.290,86 95.256,86 5,5% 
3.10.5. (УС) дечја игралишта (ком) 45.145,44 47.628,44 5,5% 
3.10.6. (УС) радио релеј. корид. (km) 22.572,72 23.814,22 5,5% 
3.10.7. (УС) каналска мрежа (km)  30.096,96 31.752,29 5,5% 
    

4. Студије    

4.1. Студија процене утицаја радова на животну средину    

4.1.1. мањи комплекси           150.484,78 158.761,44 5,5% 
4.1.2. средњи комплекси          180.581,72 190.513,71 5,5% 
4.1.3. већи комплекси           361.163,46 381.027,45 5,5% 
    

5. Услуге штампања, копирања, скенирања m2/дин    
5.1. Плотовање на плотеру (m2)    
5.1.1. Црно-бело-обичан папир          902,91 952,57 5,5% 

5.1.2. Color - обичан папир       902,91 952,57 5,5% 
5.1.3. Црно-бело-inject папир   1.805,81 1.905,13 5,5% 
5.1.4. Color - inject папир   1.805,81 1.905,13 5,5% 
5.1.5. Црно-бело - high glossy    2.257,28 2.381,43 5,5% 
5.1.6. Color - high glossy     7.524,24 7.938,07 5,5% 
5.1.7. Црно-бело - high glossy  самолепљиви 7.524,24 7.938,07 5,5% 

5.1.8. Color - high glossy  самолепљиви 7.524,24 7.938,07 5,5% 

5.2. Скенирање    
5.2.1. Color          m2/дин    2.257,28 2.381,43 5,5% 
5.2.2. Црно-бело m2/дин      902,91 952,57 5,5% 
5.3. Копирање Canon IP 3100 CN (по страници)     
5.3.1. А4  Црно-бело  страна/дин 75,23 79,37 5,5% 
5.3.2. А4  Color           страна/дин 75,23 79,37 5,5% 
5.3.3. А3  Црно-бело  страна/дин     150,50 158,78 5,5% 

5.3.4. А3  Color           страна/дин 225,73 238,15 5,5% 
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6. Остали услови уређења и грађења 

 

За реализацију објеката или његових појединих делова постоје и активности које нису 

обухваћене напред датим ценовником, а према Закону тражи се израда услова уређења и 

грађења и ситуационог плана као напр.: промена намене објекта, остале промене намене, 

постављање портала код локала, светлећих натписа и симбола, измене Условa уређења и 

грађења и сл. 
 

Цене за ову врсту послова формирале би се од случаја до случаја, а вредност би се 

формирала према сличним пословима који су обухваћени ценовником. 

 

За све послове који се уговарају по процедури јавних набавки, пословодство Завода ће 

формирати цену по критеријуму ''економски најповољнијег понуђача''. 
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Структура запослених по систематизованим пословима и коефицијентима–                 
децембар 2013. године 

 

Називи радних места, врста и степен стручне спреме утврђени су Правилником о 

систематизацији радних места, а коефицијенти за поједине послове утврђени су 

Колективним уговором за ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад. 

 
Табела 4:  Структура запослених по систематизованим пословима и коефицијентима–

децембар 2013. године 
 

Ред 
бр. 

Назив радног места 
Степен стручне 

спреме 
Врста стручне спреме 

Број 
попуњених 

радних места 

Коефиц
ијент 

1.  Директор ВСС-VII1 одговарајући факултети 1 5,00 

2. Заменик директора ВСС-VII1 одговарајући факултети 1 4,80 

3. Помоћник директора за послове за 
оснивача 

ВСС- VII1 одговарајући факултети 1 3,90 

4. Помоћник директора за просторно 
планирање 

ВСС- VII1 одговарајући факултети / 3,80 

5. Помоћник директора за урбанистичко 
планирање 

ВСС- VII1 одговарајући факултети 1 3,80 

6. Помоћник директора за правне 
послове 

ВСС- VII1 правни факултет 1 3,60 

7. Одговорни просторни планер ВСС- VII1 одговарајући факултети 1 3,50 

8. Самостални просторни планер ВСС- VII1 одговарајући факултети 1 3,20 

9. Просторни планер сарадник ВСС- VII1 одговарајући факултети 2 3,00 

10. Одговорни урбаниста ВСС- VII1 одговарајући факултети 5 3,50 

11. Самостални урбаниста ВСС- VII1 одговарајући факултети / 3,20 

12. Урбаниста сарадник ВСС- VII1 одговарајући факултети 4  3,00 

13. Одговорни планер за инфраструктуру ВСС- VII1 одговарајући факултети 5 3,50 

14. Планер за инфраструктуру ВСС- VII1 одговарајући факултети 1 3,20 

15. Планер сарадник за инфраструктуру ВСС- VII1 одговарајући факултети / 3,00 

16. Одговорни планер геодета ВСС- VII1 геодетски факултет 2 3,50 

17. Планер геодета ВСС-VII1 или 
ВС- VI 

геодски факултет/виша 
геодетска школа 

/ 3,00 

18. Самостални стручни сарадник на 
изради планова 

ВСС- VII1 одговарајући факултети 5 3,40 

19. Стручни сарадник на изради планова ВСС- VII1 одговарајући факултети / 3,20 

20. Сарадник на изради планова ВСС- VII1 одговарајући факултети 1 3,00 

21. Техничар ССС- IV одговарајућа средња 
школа 

5 2,20 

22. Техничар сарадник ССС- IV одговарајућа средња 
школа 

2 2,00 

23. Пројектант информационог система ВСС- VII1 одговарајући факултети / 3,20 

24. Систем администратор ВСС- VII1 

или  ВШ - VI 
одговарајући факултет/ 

виша школа 
1 2,80 

25. Шеф рачуноводства ВШ – VI или 
ВСС- VII1 

одговарајући факултет/ 
виша школа 

1 3,00 

26. Књиговођа ССС- IV средња економска 1 2,20 

27. Благајник ССС- IV средња економска 1 2,20 

28. Стручни сарадник за правне и опште 
послове 

ВСС- VII1 правни факултет 1 3,00 

29. Секретарица ССС- IV одговарајућа средња 
школа 

1 2,20 

30. Архивар ССС- IV или III одговарајућа средња 
школа 

1 2,00 

31. Дактилограф ССС- IV или III одговарајућа средња 
школа и дактило курс 

2 2,00 

32. Возач-курир ССС- IV или III одговарајућа средња 
школа 

1 2,00 

33. Копирант ССС- IV или III одговарајућа средња 
школа 

/ 1,80 

34. Телефониста ССС- IV или III одговарајућа средња 
школа 

/ 1,80 

35. Спремачица I степен  или 
без школске 

спреме 

основна школа или лице 
без стручне спреме 

/ 1,10 
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Табела 5: ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 
Р.бр. Основ одлива/пријем кадрова Број 

запослених 
 Р.бр. Основ одлива/пријем кадрова Број 

запослених 

 Стање на дан 31.12.2013. године 
 

49  Стање на дан 30.06.2014. године 49 

1 Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2014. - 1 Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2014. - 

      

      

2 Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2014. - 2 Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2014. - 

      

      

 Стање на дан 31.03.2014. године 
 

49  Стање на дан 30.09.2014. године 49 

 

Р.бр. Основ одлива/пријем кадрова Број 
запослених 

 Р.бр. Основ одлива/пријем кадрова Број 
запослених 

 Стање на дан 31.03.2014. године 
 

49  Стање на дан 30.09.2014. године 49 

1 Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2014. - 1 Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2014. - 

      

      

2 Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2014. - 2 Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2014. - 

      

      

 Стање на дан 30.06.2014. године 49  Стање на дан 31.12.2014. године 49 

 

Табела 6: 

 
Квалификациона структура  Старосна структура  По времену у радном односу 

Редни 
број 

Опис Број 
запослених 
31.12.2013. 

Број 
запослених 
31.12.2014. 

 Редни 
број 

Опис Број 
запослених 
31.12.2013. 

Број 
запослених 
31.12.2014. 

 Редни 
број 

Опис Број 
запослених 
31.12.2013. 

Број 
запослених 
31.12.2014. 

1 VSS 33 33  1 До 30 
година 

4 3  1 До 5 
година 

6 5 

2 VS 2 2  2 30 до 40 9 9  2 5 до 10 5 5 

3 VKV / /  3 40 до 50 23 19  3 10 до 15 4 5 

4 SSS 14 14  4 50 до 60 12 16  4 15 до 20 12 10 

5 KV / /  5 Преко 60 1 2  5 20 до 25 6 7 

6 PK / /   Укупно  49 49  6 25 до 30 13 13 

7 NK / /   Просечна 
старост 

46,56 47,56  7 30 до 35 2 3 

 Укупно  49 49       8 Преко 35 1 1 

           Укупно 49 49 
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Табела 7: БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године 
 

Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Износ 

План 
31.12.2013 * 

Процена 
31.12.2013 

1 2 3 4 5 

 АКТИВА     

 А. СТАЛНА ИМОВИНА 

(002+003+004+005+009) 

001 - 80.649 

00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАН КАПИТАЛ 002 - - 

012 II. GODWILL 003 - - 

01 БЕЗ 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 - 6.370 

 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 

БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

(006+007+008) 

005 -  74.279 

020, 022, 

023, 026, 027 

(део) 

1. Некретнине, постројења и опрема 006 -  74.187 

024, 027 

(део), 028 

(део) 

2. Инвестиционе некретнине 007 - 92 

021, 025, 027 

део, 028 део 

3. Биолошка средства 008 - - 

 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАН (010+011) 009 - - 

030 до 032, 

039 (део) 

1. Учешћа у капиталу 010 - - 

033 до 038, 

039 (део) -

037 

2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011 - - 

 Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) 012 - 38.520 

10 до 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013 - 4.500 

14 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И 

СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА 

014 - - 

 III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И 

ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) 

015 - 34.020 

20, 21 и 22 

осим 223 

1. Потраживања 016 - 20 

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 017 - - 

23 минус 237 3. Краткорочни финансијски пласмани 018 - 34.000 

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 019 - - 

27 и 28 осим 

288 

5. ПДВ и АВР 020 - - 

288 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 - - 

 В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) 022 - 119.169 

29 Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 -  

 Д. УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 - 119.169 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 - - 

 ПАСИВА   - - 

 А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106 -107+108-

109-110) 

101 - 100.222 

30 I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 102 - 85.685 

31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 - - 

32 III. РЕЗЕРВЕ 104 - 1.213 

330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 - - 

332 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 106 - - 

333 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 107 - - 

34 VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК 108 - 13.324 

35 VIII. ГУБИТАК 109 - - 

037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 - - 

 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 1 ОБАВЕЗЕ 

(112+113+116) 

111 - 18.947 

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 - - 

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 - - 

414, 415 1. Дугорочни кредити 114 - - 

41 без 414 и 

415 

2. Остале дугорочне обавезе 115 - - 

 III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВФ7Е 

(117+118+119+120+121+122) 

116 - 18.947 

42, осим 427 1. Краткорочне финансијске обавезе 117 - - 

427 2. Обавезе по основу средстава наме-њених продаји 

и средстава пословања које се обуставља 

118 - - 

43 и 44 3. Обавезе из пословања 119 - 15.256 

45, 46 4. Остале краткорочне обавезе 120 -  

47 и 48 осим 

481 и 49 

осим 498 

5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода 

и ПВР 

121 - 1.693 

481 6. Обавезе по основу пореза на добит 122 - 1.998 

498 IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 - - 

 В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 124 - 119.169 

89 Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 - - 
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* При изради Годишњег програма пословања за 2013. годину, Завод није имао табеле 

аналогне сада приказаним табелама, тако да колоне „План 2013“ у Билансу стања, 

Билансу успеха и у Извештају о токовима готовине, не могу бити приказане.   
 

Табела 8: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године 

 
Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Износ 

План 2013. * Процена 2013. 

1 2 3 4 5 

 А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА  

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

(202+203+204-205+206) 

201  138159 124493  

60 и 61 1. Приходи од продаје 202  135161 121633  

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 203 - - 

630 3. Повећање вредности залиха учинака 204 - - 

631 4. Смањење вредности залиха учинака 205 - - 

64 i 65 Остали пословни приходи 206  2998  2860 

 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

(208 ДО 212) 

207  132749 112386  

50 1. Набавна вредност продате робе 208 - - 

51 2. Трошкови материјала 209  10242 6357 

52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи 

210  84657  80745 

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211  7000 6.000  

53 i 55 5. Остали пословни расходи 212  30850 19284  

 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  

(201-207) 

213  5410 12107  

 IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 

(207-201) 

214 - - 

66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215  1447  

56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216  860 14  

67, 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 - - 

57, 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218  350 365  

 IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

(213-214+215-216+217-218) 

219  4200 13324  

69-59 X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

(214-213-215+216-217+218) 

220 - - 

59-69 XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 

221 - - 

 XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 

222 - - 

 Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-

220+221-222) 

223 - - 

 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

(220-219+222-221) 

224 - - 

 Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   - - 

721 1. Порески расход периода 225 - 1998  

722 2. Одложени порески расходи периода 226 - - 

722 3. Одложени порески приходи периода 227 - - 

723 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

ПОСЛОДАВЦУ 

228 - - 

 Ђ. НЕТО ДОБИТАК  

(223-224-225-226+227-228) 

229 - 11.326  

 Е. НЕТО ГУБИТАК 

(224-223+225+226-227+228) 

230 - - 

 Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 

МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 

231 - - 

 З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАС-

НИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 

232 - - 

 I. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   - - 

 1. Основна зарада по акцији 233 - - 

 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234 - - 
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Табела 9:  ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године 
 

ПОЗИЦИЈА АОП Износ 

План 2013. * Процена 2013. 

2 3 4 5 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ    

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 301 - 148.999 

1. Продаја и примљени аванси 302 - 131.633 

2. Примљене камате из пословних активности 303 - 1.446 

3. Остали приливи из редовног пословања 304 - 1.920 

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 305 - 140.142 

1. Исплате добављачима и дати аванси 306 - 32.000 

2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи 307 - 80.745 

3. Плаћене камате 308 - 14 

4. Порез на добитак 309 - 927 

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 310 - 26.456 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 311 - 8857 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 312 - - 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

  - - 

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 313 - 1.446 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 314 - - 

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава 

315 - - 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 316 -  

4. Примљене камате из активности инвестирања 317 - 1.446 

5. Примљене дивиденде 318 -  

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 319 - 855 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 320 -  

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава 

321 - 855 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322 - - 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИИНВЕСТИРАЊА 323 - 591 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИИНВЕСТИРАЊА 324 - - 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА 

  - - 

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 325 - - 

1. Увећање основног капитала 326 - - 

2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 327 - - 

3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328 - - 

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 329 - - 

1. Откуп сопствених акција и удела 330 - - 

2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе 
(нето одливи) 

331 - - 

3. Финансијски лизинг 332 - - 

4. Исплаћене дивиденде 333 - - 

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 

ФИНАНСИРАЊА 

334 - - 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 335 - - 

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 336 - 150.445 

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 337 - 140.997 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 338 - - 

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 339 - - 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 340 - - 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

341 - - 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 

342 - - 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 343 - 9448 
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Табела 10:  БИЛАНС СТАЊА на дан     31.12.2014. 

 
Група рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП ИЗНОС 

План 31.03.2014. План 30.06.2014. План 30.09.2014. План 31.12.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

 АКТИВА      

 А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) 001 5.600.000,00 3.045.900,00 9.410.000,00 3.004.100,00 

00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНл КАПИТАЛ 002 - - - - 

012 II. GODWILL 003 - - - - 

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 1.500.000,00 3.045.900,00 9.410.000,00 2.804.100,00 

  IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

(006+007+008) 

005 4.100.000,00 - - 200.000,00 

020, 022, 023, 

026, 027 (део), 

... 

1. Некретнине, постројења и опрема 006 4.100.000,00 - - 200.000,00 

024, 027 (део), 

028 (део) 

2. Инвестиционе некретнине 007 - - - - 

021, 025, 027 

део, 028 део 

3. Биолошка средства 008 - - - - 

  IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) 009 - - - - 

030 до 032, 

039 (део) 

1. Учешћа у капиталу 010 - - - - 

033 до 038, 

039 (део) - 037 

2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011 - - - - 

  Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) 012 15.277.000,00 20.358.600,00 20.219.200,00 20.432.000,00 

10 до 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013 - - - - 

14 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

014 - - - - 

  III. КРАТКОР. ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА  

(016+017+018+019+020) 

015 
15.277.000,00 20.358.600,00 20.219.200,00 20.432.000,00 

20, 21 и 22 

осим 223 

1. Потраживања 016 27.000,00 18.600,00 9.200,00 12.000,00 

223 2. Потраживања за више пиаћен порез на добитак 017 - - - - 

23 минус 237 3. Краткорочни финансијски пласмани 018 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 019 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 

27 и 28 осим 

288 

5. ПДВ и АВР 020 250.000,00 340.000,00 210.000,00 420.000,00 

288 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 - - - - 

  В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) 022 20.877.000,00 23.404.500,00 29.629.200,00 23.436.100,00 

29 Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 - - - - 

  Д. УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 20.877.000,00 23.404.500,00 29.629.200,00 23.436.100,00 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 - - - - 

  ПАСИВА      

  А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 101 7.117.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 4.540.000,00 

30 I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 102 2.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 

31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103 - - - - 

32 III. РЕЗЕРВЕ 104 1.400.000,00 - - 1.520.000,00 

330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105 - - - - 

332 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 106 - - - - 

333 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 107 - - - - 

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 3.717.000,00 - - 1.020.000,00 
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35 VIII. ГУБИТАК 109 - - -  

037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 - - - - 

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  
(112+113+116) 

111 13.760.000,00 18.904.500,00 26.129.200,00 18.896.100,00 

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 - - - - 

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 - - - - 

414, 415 1. Дугорочни кредити 114 - - - - 

41 без 414 и 

415 

2. Остаие дугорочне обавезе 115 - - - - 

 III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121 +122) 116 13.760.000,00 18.904.500,00 26.129.200,00 18.896.100,00 

42, осим 427 1. Краткорочне финансијске обавезе 117 12.680.000,00 16.800.000,00 24.000.000,00 17.896.100,00 

427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава 

пословања које се обуставља 

118 - - - - 

43 и 44 3. Обавезе из пословања 119 180.000,00 90.000,00 179.200,00 150.000,00 

45, 46 4. Остале краткорочне обавезе 120 - - - - 

47 и 48, осим 

481 и 49 осим 

498 

5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР 121 350.000,00 1.420.000,00 1.400.000,00 300.000,00 

481 6. Обавезе по основу пореза на добитак 122 550.000,00 594.500,00 550.000,00 550.000,00 

498 IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123 - - - - 

  В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 124 20.877.000,00 23.404.500,00 29.629.200,00 23.436.100,00 

89 Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 - - - - 
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Табела 11:  БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године 
 

Група 

рачуна. 

рачун 

Позиција АОП Износ 

План  

01.01.-31.12.2014. 

План  

01.01.-31.03.2014. 

План  

01.04.-30.06.2014. 

План  

01.07.-30.09.2014. 

План  

01.10.-31.12.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

(202+203+204-205+206) 

201 133.931.632,20 25.000.000,00 32.000.000,00 29.000.000,00 47.931.632,20 

60 и 61 1. Приходи од продаје 202 133.731.632,20 25.000.000,00 32.000.000,00 29.000.000,00 47.731.632,20 

62 2. Приходи од активираниа учинака и робе 203 - - - - - 

630 3. Повећање вредности залиха учинака 204 - - - - - 

631 4. Смањење вредности залиха учинака 205 - - - - - 

64 и 65 Остали пословни приходи 206 200.000,00 40.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00 

  II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212) 207 124.180.067,20 27.944.458,00 30.444.458,00 29.944.458,00 38.298.258,20 

50 1. Набавна вредност продате робе 208 - - - - - 

51 2. Трошкови материјала 209 9.350.000,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 

52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 210 82.427.834,00 - - - 20.606.960,00 

54 4. Трошкови амортизациие и резервисања 211 7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 

53 и 55 5. Остали пословни расходи 212 27.853.798,20 5.000.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 8.353.798,20 

  III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) 213 - - - - - 

  IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214 - - - - - 

66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 - - - - - 

56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 5.700.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 

67, 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 - - - - - 

57, 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(213-214+215-216+217-218) 

219 1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 

69-59 X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) 

220 - - - - - 

59-69 XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 221 - - - - - 

  XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222 - - - - - 

  Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

(219-220+221-222) 

223 1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 

 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

(220-219+222-221) 

224 - - - - - 

  Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   180.000,00 - - - 180.000,00 

721 1. Порески расход периода 225 - - - - - 

722 2. Одложени порески расходи периода 226 - - - - - 

722 3. Одложени порески приходи периода 227 - - - - - 

723 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА  

ПОСЛОДАВЦУ 

228 - - - - - 

  Ђ. НЕТО ДОБИТАК  

(223-224-225-226+227-228) 

229 1.020.000,00 - - - 1.020.000,00 

  Е. НЕТО ГУБИТАК  

(224-223+225+226-227+228) 

230 - - - - - 

  Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 

МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 

231 - - - - - 

 З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА 

МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 

232 - - - - - 

  I. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   - - - - - 

  1. Основна зарада по акцији 233 - - - - - 

  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234 - - - - - 
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Табела 12:  ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године 

 
АОП ПОЗИЦИЈА  

План  

01.01-31.12.2014. 

План  

01.01-31.03.2014. 

План  

01.04-30.06.2014. 

План  

01.07-30.09.2014. 

План  

01.10-31.12.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

  А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  133.931.632,20 25.000.000,00 32.000.000,00 29.000.000,00 47.931.632,20 

301 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  123.731.632,20 22.000.000,00 28.000.000,00 21.000.000,00  53.731.632,20 

302 1. Продаја и примљени аванси  10.000.000,00 2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00   2.500.000,00 

303 2. Примљене камате из пословних активности  200.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00 

304 3. Остали приливи из редовног пословања - - - - - 

305 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  132.731.632,20 25.000.000,00 32.000.000,00 29.000.000,00 46.731.632,20 

306 1. Исплате добављачима и дати аванси  37.203.798,20 5.000.000,00  12.000.000,00   9.000.000,00  11.203.798,20 

307 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи  82.427.834,00 20.606.958,00 20.606.958,00 20.606.958,00 20.606.960,00 

308 3. Плаћене камате  5.200.000,00  1.300.000,00 1.300.000,00  1.300.000,00  1.300.000,00  

309 4. Порез на добитак 180.000,00  80.000,00 50.000,00  25.000,00 25.000,00  

310 5. Плаћања по основу осталих иавних прихода  7.720.000,00 1.500.000,00  1.500.000,00  2.000.000,00  2.720.000,00  

311 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 

312 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - - - - - 

  Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - - - - - 

313 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - - - - - 

314 1. Продаја акција и удела  (нето приливи) - - - - - 

315 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 

опреме и биолошких средстава 

- - - - - 

316 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) - - - - - 

317 4. Примљене камате из активности инвестирања - - - - - 

318 5. Примљене дивиденде - - - - - 

319 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - - - - - 

320 1. Куповина акција и удела (нето одливи) - - - - - 

321 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 

опреме и биолошких средстава 

- - - - - 

322 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) - - - - - 

323 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - - - - - 

324 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - - - - - 

  В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - - - - - 

325 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - - - - - 

326 1. Увећање основног капитала - - - - - 

327 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) - - - - - 

328 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе - - - - - 

329 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - - - - - 

330 1. Откуп сопствених акција и удела - - - - - 

331 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето 

одливи) 

- - - - - 

332 3. Финансииски лизинг - - - - - 

333 4. Исплаћене дивиденде - - - - - 

334 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - - - - - 

335 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - - - - - 

336 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ  133.931.632,20 25.000.000,00 32.000.000,00 29.000.000,00 47.931.632,20 

337 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 132.731.632,20 25.000.000,00 32.000.000,00 29.000.000,00 46.731.632,20 

338 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 1.200.000,00 - - - 1.200.000,00  
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339 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ - - - - / 

340 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 10.000.000,00 2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00   2.500.000,00 

341 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

- - - - - 

342 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

500.000,00 - - - 500.000,00 

343 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 10.000.000,00 2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00   2.500.000,00 

 

 

 

 

 

 

Табела 13:  СУБВЕНЦИЈЕ 

 
Редни 

број 

 01.01-31.12.2013. 

година 

01.01-31.12.2014. 

година 

01.01-31.03.2014. 

година 

01.04-30.06.2014. 

година 

01.07-30.09.2014. 

година 

01.10-31.12.2014. 

година 

1. Пианирано  14.208.130,71 - - - - - 

2. Уговорено  14.208.130,71 - - - - - 

3. Повучено  14.208.130,71 - - - - - 
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Табела 14:  ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

у динарима 
Р.бр. Трошкови запослених План 2013. 

године 

Процена 2013. 

године 

План  

1.1-31.12.2014. 

План  

1.1-31.3.2014. 

План  

1.4-30.6.2014. 

План 

1.7-30.9.2014. 

План  

1.10-31.12.2014. 

1. Маса НЕТО зарада (зарада 

по одбитку припадајућих 

пореза и доприноса на 

терет радника) 

40.590.000 40.589.750,00   41.458.024,00  10.300.001,50  10.351.503,51  10.351.503,51   10.455.015,48 

2. Маса БРУТО 1 зарада 

(зарада са припадајућим 
порезима и доприносима 

на терет радника) 

57.014.520,00  57.014.279,78   58.154.000,00  14.448.018,00 14.520.261,00   14.520.261,00 14.665.460,00  

3. Маса БРУТО 2 зарада 

(зарада са припадајућим 

порезима и доприносима 

на терет послодавца) 

67.220.119,00  67.219.835,86  68.563.566,00   17.034.213,22 17.119.387,72   17.119.387,72   17.290.577,34 

4. Број запослених по 

кадровској евиденцији 

49 

  

 49  49  49 49   49  49 

5. Број запослених по ПП ОД 

обрасцима (који су 

примили зараду у 

претходној подини) 

 49 49   49 49 49   49  49 

6. Просечна нето зарада 

(1/4/број месеци) за план, 

а (1/5/број месеци) за 

реализацију 

69.030,61 69.030,17 70.506,84  70.068,04  70.418,39  70.418,39  71.122,55 

7. Просечна бруто 1 зарада 

(2/4/број месеци) за план, 
а (2/5/број месеци) за 

реализацију 

96.963,47  96.963,06 98.901,36  98.285,84  98.777,29  98.777,29 99.765,03  

8. Просечна бруто 2 зарада 

(3/4/број месеци) за план, 

а (3/5/број месеци) за 

реализацију 

114.319,93  114.319,45 116.607,70  115.879,00 116.458,42  116.458,42    117.622,98 

9. Накнаде по уговору о делу 2.990.000,00  2.700.000,00  390.000,00 390.000,00  - -  -  

10. Број прималаца накнаде по 

уговору о делу 

 6  3 1  1 - - - 

11. Просечан износ накнаде 

(9/10) 

498.333,33   900.000,00 390.000,00 390.000,00  - - - 

12. Накнаде по ауторским 

уговорима 

 -  - -  - - - - 

13. Број прималаца наканде по 

ауторским уговорима 

 -  - -  - - - - 

14. Просечан износ накнаде 

(12/13) 

 -  - -   -  -  -  - 

15. Накнаде по уговору о 

привременим и 

повременим пословима 

5.500.000,00   4.592.000,00 4.500.000,00  1.500.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

16. Број прималаца накнаде по 

уговору о привременим и 

повременим пословима 

 10  6  5  5 5  5  5  

17. Просечан износ накнаде 

(15/16) 

 550.000,00  765.333,00 900.000,00   300.000,00  200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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18. Накнаде физичким лицима 

по основу осталих уговора 

 1.774.440,00  1.600.000,00 1.890.000,00   500.000,00 500.000,00  500.000,00  390.000,00  

19. Број прималаца наканде по 

основу осталих уговора 

6  2 4   4 4  4  4  

20. Просечан износ накнаде 

(18/19) 

295.740,00  800.000,00  472.500,00   125.000,00 125.000,00  125.500,00  97.500,00  

21. Накнаде члановима 

управног одбора 

1.720.000,00 1.717.864,00  - -  -  -  - 

22. Број чланова управног 

одбора 

 7  7 - -  -  -  - 

23. Наканде члановима 

надзорног одбора 

 -  - 1.731.768,00   432.942,00   432.942,00   432.942,00   432.942,00 

24. Број чланова надзорног 

одбора 

 -  - 7 7  7  7 7  

25. Превоз запослених на 

посао и са посла 

1.503.000,00   1.200.000,00 1.503.000,00   375.750,00  375.750,00  375.750,00  375.750,00 

26. Дневнице на службеном 

путу 

2.497.000,00  1.900.000,00  2.000.000,00 500.000,00 500.000,00  500.000,00  500.000,00  

27. Накнаде трошкова на 

службеном путу 

 100.000,00 50.000,00  100.000,00   25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

28. Отпремнина за одлазак у 

пензију 

 -  - 177.486,00   177.486,00  -  - -  

29. Број прималаца  -  - 1   1 -  - -  

30. Јубиларне награде 220.819,00 156.822,00  320.000,00   80.000,00  80.000,00  40.000,00 120.000,00  

31. Брои прималаца  5  5 8   2  2  1  3 

32. Смештај и исхрана на 

терену 

 -  - 297.000,00   50.000,00 100.000,00  30.000,00  117.000,00  

33. Помоћ радницима и 

породици радника 

731.681,00  178.243,00  554.514,00   100.000,00  120.000,00  150.000,00  184.514,00 

34. Стипендије  -  - -   -  - -  - 

35. Остале накнаде трошкова 

запосленима и осталим 

физичким лицима 

 100.000,00  - 100.000,00   25.000,00 25.000,00  25.000,00 25.000,00  
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Табела 15:  Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину  
 

Исплата 
2013. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 

број 
запосл
ених 

маса 
зарада 

просечна 
зарада 

број 
запослен

их 

маса зарада просечна 
зарада 

број 
запосле

них 

маса 
зарада 

просечна 
зарада 

број 
запослених 

маса 
зарада 

просечна 
зарада 

I 48 4.636.202 96.587,54 47 4.469.363 95.092,83  -  -  -  1 166.839  166.839  

II 48 4.635.342 96.569,63  47 4.468.503 95.074,53  -  -  -  1 166.839  166.839  

III 48 4.638.930  96.644,38  47 4.472.091 95.150,87  -  -  -  1 166.839  166.839  

IV 48 4.731.510  98.573,13  47 4.561.336 97.049,70  -  -  -  1 170.174  170.174  

V 48 4.731.479  98.572,48  47 4.561.305 97.049,04  -  -  -  1 170.174  170.174  

VI 48 4.648.602  96.845,88  47 4.478.428 95.285,70  -  -  -  1 170.174  170.174  

VII 48 4.675.158  97.399,13  47 4.504.984 95.850,72  -  -  -  1 170.174  170.174  

VIII 49 4.848.485  98.948,67  48 4.678.311 97.464,81  -  -  -  1 170.174  170.174  

IX 49 4.848.969  98.958,55  48 4.678.795 97.474,90  -  -  -  1 170.174  170.174  

X 49 4.873.170  99.452,45  48 4.702.147 97.961,40 - - - 1 171.023  171.023  

XI 49 4.873.216  99.453,39  48 4.702.193 97.962,35 - - - 1 171.023  171.023  

XII 49 4.873.457  99.458,31  48 4.702.434 97.967,38 - - - 1 171.023  171.023  

       - - -    

УКУПНО  57.014.520  1.177.463,54  48 54.979.890,00 1.159.384,23 - - - 1 2.034.630  2.034.630  

             

ПРОСЕК  4.751.210  98121,96   4.581.657,50 96.615,35 - - - 1 169.552,50  169.552,50  

 

Табела 16:  Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину  
 

Исплата 
2013. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО 
број 

запос
лени

х 

маса зарада просечна 
зарада 

број 
запосл
ених 

маса зарада просечна 
зарада 

број 
запос
лених 

маса 
зарада 

просечна 
зарада 

број 
запослен

их 

ново 
запослен

и 

маса 
зарада 

просечна 
зарада 

I 49 4.816.006 98.285,84 48 4.644.983 96.770,48 - - - 1 - 171.023 171.023 

II 49 4.816.006 98.285,84 48 4.644.983 96.770,48 - - - 1 - 171.023 171.023 

III 49 4.816.006 98.285,84 48 4.644.983 96.770,48 - - - 1 - 171.023 171.023 

IV 49 4.840.087 98.777,29 48 4.668.209 97.254,35 - - - 1 - 171.878 171.878 

V 49 4.840.087 98.777,29 48 4.668.209 97.254,35 - - - 1 - 171.878 171.878 

VI 49 4.840.087 98.777,29 48 4.668.209 97.254,35 - - - 1 - 171.878 171.878 

VII 49 4.840.087 98.777,29 48 4.668.209 97.254,35 - - - 1 - 171.878 171.878 

VIII 49 4.840.087 98.777,29 48 4.668.209 97.254,35 - - - 1 - 171.878 171.878 

IX 49 4.840.087 98.777,29 48 4.668.209 97.254,35 - - - 1 - 171.878 171.878 

X 49 4.888.486 99.765,02 48 4.714.889 98.226,85 - - - 1 - 173.597 173.597 

XI 49 4.888.487 99.765,02 48 4.714.890 98.226,85 - - - 1 - 173.597 173.597 

XII 49 4.888.487 99.765,02 48 4.714.890 98.226,85 - - - 1 - 173.597 173.597 

              

УКУПНО 49 58.154.000 1.186.816 48 56.088.872 1.168.600,59 - - - - - 2.065.128 2.065.128 

              

ПРОСЕК 49 4.846.166,67 98.901,36 48 4.674.072,67 97.383,38 - - - - - 172.094 172.094 
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Табела 17:  Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу 

 
План 

2014. 

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО 

број 

чланова 

маса за 

накнаде УО 

просечна 

накнада 

члана УО 

Накнада 

председни-

ка УО 

Накнада 

заменика 

УО 

УКУПНА маса 

за УО 

број 

чланова 

маса за 

накнаде 

просечна 

накнада 

члана 

накнада 

председни- 

ка 

накнада 

заменика 

УКУПНА 

маса 

УКУПНО - 

број УО и 

НО 

УКУПНО маса 

за УО и НО 

I       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00  13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

II       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00 7  93.516,00  

III       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

IV       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

V       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

VI       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

VII       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

VIII       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

IX       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

X       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

XI       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

XII       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00  93.516,00  7 93.516,00  

УКУПНО       7  1.122.192 160.313,16  180.000,00  157.032,00  1.122.192  7  1.122.192 

ПРОСЕК       7 93.516,00 13.359,43  15.000,00 13.086,00   93.516,00  7 93.516,00  
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Табела 18:  Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу 

 
План 

2014. 

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО 

број 

чланова 

маса за 

накнаде УО 

просечна 

накнада 
члана УО 

Накнада 

председни-
ка УО 

Накнада 

заменика УО 

УКУПНА 

маса за УО 

број 

чланова 

маса за 

накнаде 

просечна 

накнада 
члана 

накнада 

председни- 
ка 

накнада 

заменика 

УКУПНА 

маса 

УКУПНО - 

број УО и 
НО 

УКУПНО 

маса за УО 
и НО 

I         7 144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7 144.314 

II        7 144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7 144.314 

III        7 144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7 144.314 

IV        7 144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7 144.314 

V        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

VI        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

VII        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

VIII        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

IX        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

X        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

XI        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7 144.314  

XII        7  144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 

УКУПНО        7 1.731.768 247.395,36 277.776 242.332,08 1.731.768  7  144.314 

ПРОСЕК         144.314 20.616,28 23.148 20.194,34  144.314  7  144.314 
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Табела 19:  ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

у динарима 
Р. 

бр. 

Трошкови запослених План 2013. 

године 

Процена 

2013. године 

План  

1.1-31.12.2014. 

План  

1.1-31.3.2014. 

План  

1.4-30.6.2014. 

План 

1.7-30.9.2014. 

План  

1.10-31.12.2014. 

1. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са 

припадајућим порезима и 

доприносима на терет запосленог) 

57.014.520,00  57.014.279,78   58.154.000,00   14.448.018,00 14.520.261,00  14.520.261,00  14.665.460,00  

2. Број запосиених по кадровској 

евиденцији - стање на последњи 

дан извештајног периода 

49 

  

 49 49 49  49  49  49  

3. Накнаде по уговору о делу 2.990.000,00  2.700.000,00  390.000,00   390.000,00  -  -  - 

4. Број прималаца накнаде по 

уговору о делу 

 6  3 1   1  -  -  - 

5. Накнаде по ауторским уговорима  -  - -  -  -  -  - 

6. Број прималаца накнаде по 

ауторским уговорима 

 -  - -   -  -  -  - 

7. Накнаде по уговору о 

привременим и повременим 
пословима 

 5.500.000,00   4.592.000,00 4.500.000,00   1.500.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

8. Број прималаца накнаде по уго-
вору о привременим и повременим 

пословима 

 10  6 5   5 5  5  5  

9. Накнаде физичким лицима по 

основу осталих уговора 

1.770.000,00   1.600.000,00 1.890.000,00   500.000,00 500.000,00  500.000,00  390.000,00  

10. Број прималаца накнаде по основу 

осталих уговора 

 8 

 

 2 4   4 4  4  4  

11. Накнаде члановима управног 

одбора 

 1.720.000,00 1.717.864,00   -  -  -  -  -  

12. Број чланова управног одбора  7  7 -  -  -  -  -  

13. Накнаде члановима скупштине  -  - -  -  -  -  -  

14. Број чланова скупштине  -  - -   -  -  - -  

15. Накнаде члановима надзорног 

одбора 

-   - 1.731.768,00   432.942,00  432.942,00  432.942,00  432.942,00 

16. Број чианова надзорног одбора  -  - 7   7  7  7  7 

17. Превоз запослених на посао и са 

посла 

1.503.000,00   1.200.000,00  1.503.000,00   375.750,00 375.750,00 375.750,00 375.750,00 

18. Дневнице на службеном путу  2.497.000,00 1.900.000,00  2.000.000,00   500.000,00 500.000,00  500.000,00  500.000,00  

19. Накнаде трошкова на службеном 

путу 

 100.000,00 50.000,00 100.000,00   25.000,00 25.000,00   25.000,00 25.000,00  

20. Отпремнина за одлазак у пензију  -  - 177.486,00  177.486,00  -  -  -  

21. Број прималаца  -  * 1   1 -  -  -  

22. Јубиларне награде  220.819,00 156.822,00  320.000,00   80.000,00 80.000,00  40.000,00  80.000,00  

23. Број прималаца  5  5 8  2 2  1  3  

24. Смештај и исхрана на терену -  - 297.000,00   50.000,00  100.000,00 30.000,00  117.000,00  

25. Помоћ радницима и породици 

радника 

731.681,00  178.243,00 557   100.000,00 120.000,00  150.000,00  184.514,00  

26. Стипендије  -  - -   - -  -  -  

27. Остале накнаде трошкова запосле-

нима и осталим физичким лицима 

100.000,00   - 100.000,00   25.000,00 25.000,00  25.000,00 25.000,00  
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Табела 20:  БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године 
у хиљадама динара 

 
Приоритет Назив капиталног 

пројекта/ Структура 

финансирања 

Година 

почетка 

финансирања 
пројекта 

Година завршетка 

финансирања 

пројекта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Реализовано 

закључно са 

31.12.2012. године 

2013 2014 2015 2016 Након 2016 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1  Пројекат 

рехабилитације 

прекограничног путног 
правца Тисасигет-Ђала 

2013. 2014. 105.195 / 3.438 101.756 / / / 

  Сопствена средства / / / / 51 1526 / / / 

  Средства Буџета РС / / / / 464 13737 / / / 

  Донација ЕУ  / / / / 2.923 86493 / / / 
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Табела 21:  ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА 
 
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ 

у хиљадама динара 
МЕСЕЦ 

  

ОПИС* 

  

КОЛАТЕРАЛ-

СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

  

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. 

ГОДИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У  

2014. ГОДИНИ 

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно 

31.12.2013. - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

31.03.2014. - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

30.06.2014. - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

30.09.2014. - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

31.12.2014. - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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Табела 22:  ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ 

у хиљадама динара 
МЕСЕЦ 

  

ОПИС* 

  

КОЛАТЕРАЛ-СРЕДСТВА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

  

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. 

ГОДИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ 

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно 

31.12.2013.     /   /  

 Износ камате на износ од 

20.000.000,00 

менице  67 67  67 67 

Износ камате на износ од 

20.000.000,00 

менице  67 67  67 67 

31.03.2014. Износ камате на износ од 

20.000.000,00 

менице  67 67  67 67 

Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

30.06.2014. Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

Износ камате на износ од 

8.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

30.09.2014. Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице  400 400  400 400 

31.12.2014. Износ камате на износ од 

80.000.000,00 

менице 20.000 400 20.400 20.000 400 20.400 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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Табела 23:  НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

у динарима 
Р. бр.   СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2014. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2014. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2014. 

ГОДИНЕ 

СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2014. 

ГОДИНЕ 

Ненаплаћена 

потраживања 
(конто 20 -

24,27) 

Неизми- рене 

обавезе 
(конто 43-46) 

Ненаплаћена 

потраживања 
(конто 20 -24, 

27) 

Неизми- рене 

обавезе 
(конто 43-46) 

Ненаплаћена 

потраживања 
(конто 20 -24, 

27) 

Неизмирене 

обавезе 
(конто 43-46) 

Ненаплаћена 

потраживања 
(конто 20 -

24,27) 

Неизмирене 

обавезе 
(конто 43-46) 

Ненаплаћена 

потраживања 
(конто 20 -24, 

27) 

Неизмирене 

обавезе 
(конто 43-46) 

1. Физичка лица - - - - - - - - - - 

2. Привредни субјекти - - -  50.000  -  85.000  -  120.000 - - 

3. Привредна друштва са 

већинским државним 

власништвом 

 20.180  210.000,00  25.300 120.000   18.600  90.000  9.200  80.000  12.000  150.000,00 

4. Државни органи и органи 

локалне власти 
- - - - - - - - - - 

5. Установе 

(здравство,образовање, 
култура...) 

- - - - - - - - - - 

6. Остало - - - - - - - - - - 

  УКУПНО  20.180  210.000,00  25.300  170.000  18.600  175.000  9.200  200.000 12.000  150.000,00 
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Табела 24:  ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

у динарима 
Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА Реализација у 
2013. години 

Планирано за 
2014. годину 

План за први 
квартал 2014. 

План за други 
квартал 2014. 

План за трећи 
квартал 2014. 

План за четврти 
квартал 2014. 

  Добра  13.000.000,00  22.200.000,00  5.000.000,00  7.000.000,00  5.000.000,00  5.200.000,00 

  Услуге  15.500.000,00  26.000.000,00  6.000.000,00  6.000.000,00 6.000.000,00   8.000.000,00 

  Радови  -  390.000,000  -  -  390.000,00  - 

 

 

 

Табела 25:  СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
Редни 

број 

Позиција Реализација у 

2013. години 

Планирано за 2014. 

годину 

План за први 

квартал 2014. 

План за други 

квартал 2014. 

План за трећи 

квартал 2014. 

План за четврти 

квартал 2014. 

1. Спонзорство - - - - - - 

2. Донације - - - - - - 

3. Хуманитарне активности - - - - - - 

4. Спортске активности - - - - - - 

5. Репрезентација 3.000.000,00   3.090.000,00  397.500,00 397.500,00  397.500,00  1.897.500,00  

6. Реклама и пропаганда  850.000,00  1.122.233,20  622.233,20 250.000,00  150.000,00  100.000,00  

7. Остало - - - - - - 

 

 


