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                                                                                               Образац 12 
I OСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ  
 

Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 

Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III 

Претежна делатност: архитектонска 

Матични број: 08068313 

Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355 

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 

средине, Нови Сад 

 

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Покрајинском скупштинском одлуком о јавном предузећу за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад ("Службени 

лист АПВ", број 51/2016), (у даљем тексту: Одлука), чланом 2., ставом 1. је 

регулисано да се Завод оснива ради трајног обављања стручних послова просторног и 

урбанистичког планирања од стратешког значаја за Републику Србију, а који се 

односе на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова 

значајних за органе и организације Аутономне покрајине Војводине, за које је Завод 

носилац искључивог права на обављање делатности. У члану 2. став 2. Одлуке 

дефинисано је да Завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за 

органе јединица локалне самоуправе, те за друге органе и организације које му 

својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и 

за друга правна и физичка лица ‒ у складу с прописима који регулишу пружање 

услуга из оквира делатности Завода. 
 

Члан 6., став 4. Одлуке дефинисано је да  Завод може да обавља следеће послове:  

 

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за 

потребе АП Војводине, њених органа и организација; 

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

донела Скупштина АП Војводине; 

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

значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине; 

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

просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине; 

5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у 

области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине; 

6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке 

документације; 

7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке 

документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале 

кориснике простора; 

8. израђује документа за спровођење планских докумената; 

9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и друга 

урбанистичко-техничка документа; 

10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских 

докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и 

других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих 

корисника простора; 

11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, 

програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из 

области заштите животне средине; 

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

нискоградње; 

14. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област 

просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине; 

15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.  

 

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

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

утицаја планова на животну средину.  

 

II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 

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

урбанизам Војводине“ Нови Сад обавља послове просторног и урбанистичког 

планирања у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину број: 

број: 2507/3, од 05.01.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност 

Решењем број: 023-1/2016, од 13.01.2016. године („Службени лист АПВ“, брoj 1/16) и 

Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад 

за 2016. годину – Измене 1, број: 1771/2, од 22.08.2016. године, на који је 

Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-52/2016, од 25.08.2016. 

године („Службени лист АПВ“, брoj 48/16) и Измене 2, број:2466/2, од 28.10.2016. 

године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-52/2016, од 

09.11.2016. године. 

 

Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину утврђени су стални и 

повремени послови које ће Завод обављати у 2016. години за потребе АП Војводине 

као Оснивача, ради којих је Завод основан као јавно предузеће као и послови које ће 

Завод обављати за потребе јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине 

и остале кориснике простора. 
 

У 2016. години за перод (јануар-децембар), а у складу са Годишњим програмом 

пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: Завод) рађено је на 

следећим пословима: 

 

 
Ред 
бр. 

Назив плана Урађено у 2016. 

1.  Развој информационог система- за 2016. 

годину 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 

програмом пословања за 2016. годину 

2.  Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 
2016. годину 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину 

3.  Регистар донетих просторних и урбанистичких 
планова - 2016. година 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину  

4.  Просторни план подручја посебне намене 
"Фрушка Гора" 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину 

5.  Просторни план подручја посебне намене 
културног предела Сремски Карловци 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину 

6.  Просторни план подручја посебне намене 
предела изузетних одлика "Караш-Нера" 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину 

7.  Информациони систем о размештају радних 
зона 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину 

8.  Студија бициклистичких рута и система 
центара развоја бициклизма 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2016. годину 

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

 
Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу и јавни увид  

10.  ППППН Специјалног резервата природе „Тителски 
Брег“ 

Коначна испорука усвојеног плана 
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Ред 
бр. 

Назив плана Урађено у 2016. 

11.  ППППН „Суботичке пустаре и језера“ Коначна испорука усвојеног плана 

12.  ППППН Специјалног резервата природе „Слано 
Копово“ 

Активности у вези са израдом нацрта плана за  

усвајање 

13.  ППППН заштићених природних добара ''Окањ 
бара'' и ''Русанда'' 

Активности у вези са израдом нацрта плана за стручну 
контролу и јавни увид 

14.  ППППН система за водоснабдевање ''Источни 

Срем'' 

Активности у вези са израдом нацрта плана за стручну 

контролу и јавни увид 

15.  ППППН наводњавања Срема Активности у вези са израдом нацрта плана за стручну 
контролу и јавни увид 

16.  ППППН за гасовод високог притиска Тилва-
Бела Црква 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

17.  ППППН за гасовод високог притиска Сремска 
Митровица-Шид 

Активности на изради материјала за рани јавни увид  

18.  Програм имплементације Просторног плана 
републике Србије за период 2016. до 2020. 
године 

Израда радне и финалне верзије Програма 
имплементације Просторног плана републике Србије 
за период 2016. до 2020. године 

19.  ППППН инфраструктурног коридора 
високонапонског далековода 2х110 kV 
Краљево 3- Нови Пазар 1 

Израда и испорука нацрта плана за стручну контролу, 
јавни увид и коначна испорука усвојеног плана 

20.  Просторни план општине 
Бачки Петровац 

Активности на прибављању геодетских подлога 
 

21.  Просторни план општине 
Нови Кнежевац 

Коначна испорука усвојеног плана 

22.  Просторни план општине Сента Активности на изради нацрта плана 

23.  Измане и допуне Просторног плана општине 
Ковин 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и усвајање 

24.  Усклађивање Генералног плана Вршца са 
Законом о планирању и изградњи 

Коначна испорука усвојеног плана 

25.  План генералне регулације насеља Апатин Коначна испорука усвојеног плана 

26.  План генералне регулације насеља Бач Активности на изради нацрта плана 

27.  План генералне регулације за насеље Бачки 
Петровац 

Активности на прибављању геодетских подлога 

28.  План генералне регулације за насеље Жабаљ Активности на изради нацрта плана 

29.  План генералне регулације централног дела 
насеља Кикинда 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

30.  План генералне регулације радне зоне у 
насељу Кикинда 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу и јавни увид 

31.  
План генералне регулације североисточног 
дела насеља Кикинда 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

32.  
План генералне регулације за насеље Банатска 
Топола 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

33.  
План генералне регулације за насеље Нови 
Козарци 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

34.  План генералне регулације насеља Банатски 
Карловац 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

35.  План генералне регулације насеља Jaзак Активности на изради нацрта плана за усвајање  и 
коначна испорука усвојеног плана  

36.  План генералне регулације насеља 
Владимировац 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

37.  План генералне регулације насеља  Сента Активности на изради нацрта плана  

38.  План генералне регулације насеља Бела Црква Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

39.  План генералне регулације насеља  Бечеј Коначна испорука усвојеног плана  

40.  План генералне регулације за насеља Ада и 
Мол 

Активности на изради нацрта плана за усвајање и 
коначна испорука усвојеног плана 

41.  План генералне регулације за насељено место 
Кулпин 

Активности на прибављању адекватних катастарских 
подлога 

42.  План генералне регулације за насеље 
Ковачица 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
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Ред 
бр. 

Назив плана Урађено у 2016. 

плана 

43.  План генералне регулације за насељено место 
Сечањ 

Припремне активности на изради плана 

44.  План генералне регулације за насеље Љуково Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

45.  Измена Плана генералне регулације насеља 
Нови Кнежевац 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и усвајање 

46.  Измена Плана генералне регулације насеља 
Пландиште 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

47.  Измене и допуне Плана генералне регулације 
за насељено место Ковин 

Активности на изради материјала за рани јавни увид  
 

48.  Измене и допуне Плана генералне регулације 
за насеље Ђурђево 

Активности на изради материјала за рани јавни увид, 
нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и 
усвајање  

49.  План генералне регулације насеља Бешка Активности на геодетским радовима и изради 
топографских подлога и израда  материјала за рани 
јавни увид 

50.  Сарадња на изради Плана генералне 
регулације насеља Темерин 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу 

51.  План детаљне регулације за јужну радну зону 
у Тителу   

Активности на изради нацрта плана за усвајање и 
коначна испорука усвојеног плана 

52.  План детаљне регулације приобалне зоне у 
Бачкој Паланци  

Активности на изради нацрта плана  

53.  План детаљне регулације зоне центра у Бечеју Активности на изради нацрта плана 

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

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид и усвајање 

55.  План детаљне регулације за акумулацију 
"Србобран" 

Активности на изради нацрта плана и коначна 
испорука усвојеног плана 

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

Активности на изради нацрта плана и коначна 
испорука усвојеног плана 

57.  План детаљне регулације подсистема за 
наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови 
Сланкамен" у општини Инђија 

Припремне активности на изради плана 

58.  План детаљне регулације дела радне зоне на 
потесу "Горње ливаде" у Врднику 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука 
усвојеног плана 

59.  План детаљне регулације за изградњу 
мотодрома „Србија Ринг“ Бела Црква Весна   

Припремне активности на изради плана за стручну 
контролу, јавни увид и усвајање и коначна испорука 
усвојеног плана 

60.  План детаљне регулације за комплекс циглане 
"Черевић" код Черевића 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 

61.  План детаљне регулације система за 
одводњавање Србобран 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

62.  План детаљне регулације магистралног канала 
К1 и црпне станице "Крстур" на територији 

општине Нови Кнежевац 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

63.  План детаљне регулације  за изградњу канала 
Мали Иђош-Његошево-Чик подсистема за 
снабдевање водом "М. Иђош" на територији Б. 
Топола 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

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

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука 
усвојеног плана 

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

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу, јавни увид, усвајање и коначна испорука 
усвојеног плана 

66.  План детаљне регулације асфалтне и путне 
базе на државном путу првог реда Нови Сад - 

Жабаљ, стационажа km 192+700 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу 

67.  План детаљне регулације дела блока 24 у 
Кањижи 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу и јавни увид 
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68.  План детаљне регулације за комплекс  

ветрогенераторског постројења „ДУЊА“ на 
територији општине Бела Црква 

Активности на изради нацрта плана за стручну 

контролу и јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

69.  План детаљне регулације  ужег подручја бање 
"Термал" у Врднику 

Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу и јавни увид и коначна испорука усвојеног 
плана 

70.  План детаљне регулације радне зоне 
"Просјанице" у Сремским Карловцима 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 

71.  Измене и допуне Плана детаљне регулације за 
блок 44 у Инђији 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

72.  План детаљне регулације система за 
наводњавање "Сивац-Север", КО Сивац у 
општини Кула 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 
и нацрта плана за стручну контролу 

73.  План детаљне регулације блока 27 насеља 
Опово 

Активности на геодетским радовима и изради 
топографских подлога и израда  материјала за рани 
јавни увид 

74.  План детаљне регулације за део радне зоне 
бр.7 у општини Темерин 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 

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

Активности на геодетским радовима и изради 
топографских подлога и израда  материјала за рани 
јавни увид 

76.  План детаљне регулације туристичко-спортско-
рекреативног комплекса "Језерo Провала" у КО 
Вајска 

Активности на геодетским радовима и изради 
топографских подлога и израда  материјала за рани 
јавни увид 

77.  План детаљне регулације радне за део радне 
зоне број 8 у општини Темерин 

Активности на изради материјала за рани јавни увид 

78.  Извештај о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене 
"Фрушка Гора" на животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

79.  Извештај о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене 
предела изузетних одлика "Караш-Нера" на 
животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

80.  Извештај о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене 
културног предела Сремски Карловци на 
животну средину 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја 

81.  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 

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

Активности на изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја 

82.  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 
инфраструктурног коридора високонапонског 
далековода 2х110 kV Краљево 3- Нови Пазар 1 
на животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

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

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

84.  Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 
генералне регулације насеља Карађорђево на 
животну средину 

Припремне активности на изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја 

85.  Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 
генералне регулације насеља Ада Мол на 

животну средину 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја  

86.  Извештај о стратешкој процени утицаја Измена 
и допуна Просторног плана општине Ковин 

Припремне активности на изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја 

87.  Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за 
комплекс  ветрогенераторског постројења 
„ДУЊА“ на територији општине Бела Црква на 
животну средину 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја 

88.  Извештај о стратешкој процени утицаја Измена 
и допуна Плана генералне регулације за 
насељено место Ковин на животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

89.  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 
за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква 
на животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 
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90.  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 

за гасовод високог притиска Сремска 
Митровица-Шид на животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја 

91.  Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације моста преко Дунава код 
Бачке Паланке на животну средину 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја 

92.  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 
за далековод 2х400 kV Бајина Башта - граница 
Црне Горе и далековода 2х400 kV Бајина 
Башта - граница Босне и Херцеговине на 
животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

93.  Урбанистички пројекат за изградњу зграде 
РТВ-а и Студије процене утицаја пројекта на 
животну средину 

Израда Урбанистичког пројекта 

94.  Урбанистички пројекат за парцеле 3432/1 и 
3432/2, К.О. Сремски Карловци 

Израда Урбанистичког пројекта 

95.  Пројекат парцелације за катастарску парцелу 
број 1645/7 К.О. Беочин 

Израда Урбанистичког пројекта 

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

Израда Урбанистичког пројекта 

97.  Урбанистички пројекат за изградњу 
фудбалског игралишта на катастарској 
парцели број 1094/1 КО Крушедол Село 

Израда Урбанистичког пројекта 

98.  Урбанистички пројекат за комплекс хладњаче 
за складиштење јабука у УЛО атмосфери на 
катастарсој парцели бр. 2699 КО Крчедин 

Израда Урбанистичког пројекта 

99.  Урбана анализа радне зоне у Бешки и радне 
површине број 3 са северне стране 

Израда урбане анализе 

100.  Анализа измена Плана детаљне регулације за 
комплекс "СОКО АГРАР" на локалитетима 
"Тидија", "Пилићара" и "Економија "Елан" у 
општини Инђија у делу који се односи на 
"Економију Елан" 

Израда анализе 
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1. БИЛАНС  УСПЕХА 
 

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

остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена 

наплате. Износи су приказани у хиљадама динара. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА   

 

61    Приходи од продаје производа и услуга 

614  Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

Завод  је остварио приходе од услуга на тржишту у укупном износу од 92.269 хиљада. 

Део прихода остварен је од обављања  послова  за Оснивача у износу од 52.750 

хиљада, а  део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту у износу 

од 39.519 хиљада. Послови за  потребе Оснивача су утврђени Годишњим програмом 

пословања Завода за 2016. годину. Послови које Завод пружа на тржишту су израда 

планске документације, документације из области заштите животне средине и 

пружање других стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, 

првенствено за потребе општина на територији АП Војводине, за потребе  

инфраструктурних система, као и за потребе других инвеститора, правних и физичких 

лица. 

 

66    Финансијски приходи 

662  Приходи од камата (од трећих лица) - Приходи од камата  у износу од 460 

хиљада су остварени орочавањем слободних средстава на одређени период код банке 

са најповољнијом каматом. Орочавање слободних средстава која се остварују на 

тржишту врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се 

авансно уплаћују за израду планских документа.  

 

679  Остали непоменути приходи – Остали непоменути приходи у износу од 196 

хиљада су приходи настали на основу накнаде штете на објекту и опреми од стране 

осигуравајућег друштва. 

 

68     Приходи од усклађивања вредности и имовине 

685   Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 

         финансијских пласмана 

Ови приходи, у износу од 17.475 хиљада динара, односе се односе на  наплаћена 

потраживања Завода од купаца по фактурама издатим у 2014. и 2015.  години, а 

наплаћеним после 29.02.2016. године, као и ненаплаћена потраживања чија је 

наплата извесна у наредних 12 месеци, у складу са чланом 24., став 2. тачка 1) 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, број 2580/2 од 

29.12.2014. године, где је дефинисано да потраживања од купаца код којих је од 

рока за њихову наплату прошло најмање 50 дана, осим у случају када постоји 

документован доказ (споразум, анекси уговора и сл) и да је извесна наплата 

потраживања старијих од 50 дана од рока за њихову наплату па у наредних 12 

месеци. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА   

 

51    Трошкови материјала и енергије  

512  Трошкови осталог материјала (режијског) 

Трошкови канцеларијског материјала настали  су у износу од 3.605 хиљада,  а односе 

се на набавку тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога 

и ситног помоћног канцеларијског материјала. 

Трошкови средстава за одржавање чистоће настали су у износу од 189 хиљада,  а 

односе се на набавку средстава за одржавање чистоће. 
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Трошкови осталог непоменутог материјала настали су у износу од 280 хиљада, а  

односе се на набавку заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, 

стручне литературе и сличних материјала. 

 

513  Трошкови горива и енергије  

Трошкови нафтних деривата настали су у износу од 1.087 хиљада, а однoсе се на 

набавку горива за службене аутомобиле Завода. 

Трошкови електричне енергије  настали су у износу од 513 хиљада. 

Трошкови паре настали су у износу од 1.433 хиљаде, односе се на грејање 

просторијаЗавода. 

 

514  Трошкови резервних делова  

Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава настали су у 

износу од 515 хиљада, а односе се на набавку резервних делова за рачунарску 

опрему и службене аутомобиле. 

 

52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ 

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)  

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

са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, 

Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним 

предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места и Колективним уговором. Трошак за  бруто зараде за 

период од I-XII 2016. године износи 58.647 хиљада. 

 

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

послодавца 

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

послодавца за период од I-XII 2016. године износe  10.498 хиљада.  

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

обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно 

социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 

101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон). 

 

524  Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 

Средства у износу од 2.190 хиљада утрошена су за ангажовање екстерних сарадника 

на изради планске документације као и лица преко задруга за повремене услуге, а у 

складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему. Ови трошкови 

су планирани на нивоу реализованих трошкова за 2015. годину на овој позицији. 

 

526  Трошкови  накнада  директору односно члановима органа управљања и 

надзора 

Средства у износу од 2.798 хиљада утрошена су за исплату накнада председнику и 

члановима Надзорног одбора Завода. 

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

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

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

месецу за који се накнада исплаћује. 

 

529 Остали лични расходи и накнаде  

Јубиларне награде исплаћене су запосленима у бруто износу од 662 хиљаде. 

Остала лична примања запослених у износу од 2.430 хиљада утрошена су за исплату 

накнаде трошкова запосленима за плаћање трошкова службених путовања у земљи и 

иностранству, исплату накнада за превоз запослених на посао и друга примања 

запослених у складу са Колективним уговором и Законом о раду. 
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Остала давања запосленима, која се не сматрају зарадом у износу од 255 хиљада 

утрошена су за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених. 

Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима који нису запослена у предузећу 

ислпаћена су средства у износу од 73 хиљаде за неискоришћени годишњи одмор 

запосленој којој је престао радни однос. 

Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања у износу 4.860 хиљада 

намењен је за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у 

складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 

 

53 Трошкови производних услуга 

530   Трошкови услуга на изради учинка 

Трошкови производних услуга у износу од 2.033 хиљаде настали су плаћањем обавеза 

према подизвођачима или члану групе понуђача са којима Завод учествује у 

поступцима јавних набавки, затим плаћањем прибављања услова од надлежних 

органа, организација и институција као и других података и сл. 

 

531 Трошкови транспортних услуга 

Трошкови поштанских услуга у износу од 181 хиљада настали су плаћањем доставе 

пошиљки и слично. 

 Трошкови  телефонских  услуга  у  износу  од  681  хиљада  настали  су  плаћањем  

телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и слично. 

Трошкови интернета у износу од 213 хиљада настали су плаћањем интернета и сл. 

 

532 Трошкови услуга одржавања 

Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме у износу од 1.039 хиљада 

настали су плаћањем одржавања телефонске централе, лифта, рачунарске опреме и 

др. 

 

539 Трошкови осталих услуга 

Трошкови комуналних услуга у износу од 583 хиљаде настали су плаћањем одвоза 

отпада, утроше воде и других комуналних услуга. 

Трошкови за услуге заштите на раду у износу од 107 хиљада настали су плаћањем 

трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивањем микроклиме, 

електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког 

обезбеђења зграде и др. 

Трошкови осталих производних услуга у износу од 107 хиљада настали су плаћањем 

коричења планске документације, студија, анализа, и сличних трошкова. 

 

54 Трошкови амортизације и резервисања 

540 Трошкови амортизације 

Трошкови амортизације у износу од 4.374 хиљаде  настали су израдом амортизације 

зграде и основних средстава за 2016. годину. 

 

55 Нематеријални трошкови 

550 Трошкови непроизводних услуга 

Трошкови ревизије финансијског пословања у износу од 195 хиљада настали су 

плаћањем услуга  вршења ревизије  финансијског извештаја за 2015. годину. 

Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 599 хиљада 

настали су плаћањем обука запослених као и школарина за стручно усавршавање 

запослених. 

Трошкови чишћења просторија у износу од 725 хиљада настали су плаћањем  чишћења 

просторија и опреме у Заводу. 

Трошкови одржавања софтвера у износу од 629 хиљада настали су плаћањем 

одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивањем антивирус 

програма, изнајмљивањем лиценци за графичку обраду података и сл. 
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Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 546 хиљада 

настали су плаћањем одржавањем сајта, прањем аутомобила и сл. 

551 Трошкови репрезентације 

Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 146 хиљада настали су 

плаћањем услуга ресторана. 

-Трошкови репрезентације-поклони у износу од 150 хиљада настали су набавком 

материјала за репрезентацију. 

Остали  трошкови  репрезентације  у  износу од 594 хиљаде настали су плаћањем 

набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 

 

 

552 Трошкови премија  осигурања 

Код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад Завод је осигурао радне машине, теретна 

возила, путничка возила, раднике од незгоде, додатно здравствено осигурање, 

осигурање од одговорности.... Плаћање  се обавља месечно према плану доспећа.  

Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 345 хиљада. 

Трошкови премија осигурања запослених износе 37 хиљада. 

Трошкови осталих премија осигурања (осигурање одговорности) износе 17 хиљада. 

 

553 Трошкови платног промета 

Трошкови платног промета у земљи износе 94 хиљаде. 

 Трошкови за банкарске услуге износе 120 хиљада. 

 

554 Трошкови чланарина 

Остали непоменути трошкови чланарина износе 195 хиљада и настали су плаћањем 

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

 

555 Трошкови пореза 

Трошкови пореза на имовину износе 661хиљада. 

Остали трошкови пореза износе 25 хиљада. 

 

559 Остали нематеријални трошкови 

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

26 хиљада и настали су плаћањем огласа и др. 

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

износе 79 хиљада.  

Остали нематеријални трошкови  у износу од 762 хиљаде настали су  плаћањем РТВ 

претплате, казни за саобраћајне прекршаје, набавке зелених картона, регистрације 

службених аутомобила, паркирања службених аутомобила Завода и сл. 

 
 

56 Финансијски расходи 

562 Расходи камата 

Расходи затезних камата износе 4 хиљаде. 
 

57  Остали расходи 

579 Остали непоменути расходи 

Остали непоменути расходи износе 759 хиљада, а то су месечне  уплате у складу са 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 

 

58 Расходи по основу обезвређивања имовине које се вреднују по фер 

вредности кроз биланс успеха 

585 Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана у износу 252 

хиљаде односи се на потраживање код кога је од рока за његову  наплату прошло  

најмање 50 дана.   
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Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 4.086 хиљада. У овај 

износ укључени су и приходи који се односе на наплаћена потраживања Завода од 

купаца по фактурама издатим у 2014. и 2015.  години, а наплаћеним после 

29.02.2016. године, као и ненаплаћена потраживања чија је наплата извесна у 

наредних 12 месеци, у износу од 17.475 хиљада. 

 

Када се одбије порески расход периода за период од I-XII у износу од 613 хиљаде, 

остаје нето добит у износу од 3.473 хиљада.  

(Трошкови дугорочних резервисања обрачунаће се када буду познати потребни 

параметри за обрачун, те ће се за износ резервисања умањити и остварена добит у 

годишњем финансијском извештају.) 
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2. БИЛАНС СТАЊА 
 

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

остала права 

Завод је у 2016. годинe  набавио софтвер за графичку обраду података на бази CAD и  

GIS технологије у вредности  од 1.702 хиљаде, те ова позиција износи 5.543 хиљаде. 
 

АОП 012 Грађевински објекти 

Улагања у грађевински објекат није било, тако да ова позиција износи 62.766 

хиљада. 

 

АОП 13 Постројења и опрема 

Завод је набавио  рачунарску опрему у вредности од 1.059 хиљада, те она сад износи 

10.873 хиљаде.  
 

АОП 042 Одложена пореска средства 

Ова позиција је настала као последица веће неотписане вредности опреме у пореске 

сврхе од књиговодствене садашње вредности  у износу од 1.151 хиљаде . Када се тај 

износ помножи са процентом (15%) добију се одложена пореска средства у износу од 

173 хиљаде . 

 

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге 

У периоду од I - XII 2016. године Завод је извршио авансну уплату у износу од 238 

хиљаде: за стручну литературу, за гориво и за паркинг. 

 

АОП 056 Купци у земљи 

У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купаца у земљи и припадајућа 

исправка вредности. Ради се о средству предузећа у облику потраживања по основу 

продаје услуга која износе 12.430 хиљада.  

 

АОП 060 Друга потраживања 

На   позицији  друга   потраживања  је   износ  од 5.605 хиљада.  Онa  се  састојe од 

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

претплате пореза на добит предузећа.  

 

АОП 067 Остали краткорочни пласмани 

Након прибављених понуда од банака за орочавање средстава слободна средства у 

износу од 20.000 хиљада су орочена на три месеца. 

 

АОП 068  Готовински еквиваленти и готовина 

На текућим рачунима Завода на дан 31.12.2016. године налази се 10 хиљада. 

 

АОП 070  Активна временска разграничења 

На овој позицији се налазе унапред примљени аванси из ранијих година, а све укупно 

у износу од 2.268 хиљада. 

 

 

АОП 072 Ванбилансна актива 

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 

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

посла у износу од 4.441 хиљада . 

АОП 0406   Државни капитал 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава или 

друга јединица локалне самоуправе-Аутономна Покрајина Војводина. Државни 

капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује 

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

90.955 хиљада  обухвата државни капитал. 

 

АОП 0418   Нераспоређени добитак ранијих година 

Нераспоређена добит из ранијих година износи 12.834. хиљада. 

  

АОП 0419   Нераспоређени добитак текуће године 

Након   израде  извештаја   за  период  од  I- XII  2016. године  Завод  је  утврдио 

остварену  нето добит у износу 3.473 хиљада. 

 

АОП 0429   Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 

Завод је први пут у 2015. години вршио  обрачун резервисања за  потенцијалне 

обавезе према запосленима на основу одласка у пензију, те је стога био у обавези да 

ретроактивно обрачуна резервисања у претходне три године, као да их је одувек 

обрачунавао. Укупан износ резервисања за 2013, 2014 и 2015. годину износи 4.936 

хиљада. 

 

АОП 0450   Примљени аванси, депозити и кауције 

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

обавези да изврши услуге у износу од 3.800 хиљада. 

 

АОП О456  Добављачи у земљи 

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

материјал, робу и услуге у износу од 2.465 хиљада.  

 

 

АОП 0460  Обавезе по основу пореза на додату вредност 

На овој позицији се налази обавеза  Завода за порез на додату вредност за децембар 

месец  у износу од 760 хиљада која је плаћена у јануару 2017. године. 

 

АОП 0462  Пасивна временска разграничења 

На  овој   позицији  се  налази  разграничена  обавеза Завода у износу од 683 хиљаде 

за порезе. 

 

 

АОП 465 Ванбилансна пасива 

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 

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

посла у износу од 4.441 хиљада. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 

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

износу од 120.396 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и 

примљених аванса у току извештајног периода. 

 

АОП 3003 Примљене камате из пословних активности - Исказани су подаци о 

приливу готовине  у износу од 460 хиљада, по основу  орочених слободних средстава. 

 

АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о 

приливу готовине у износу од 5.150 хиљада, по основу рефундације породиљских 

накнада и по основу потраживања од радника за зајам за огрев, зимницу и уџбенике. 

 

АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу 

готовине у износу од 22.653 хиљаде, односно исплате добављачима за набавку 
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материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског 

периода. 

 

АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци 

о одливу готовине  у износу од 79.865 хиљада исплаћених бруто зарада, накнада 

зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода. 

 

АОП 3008 Плаћене камате - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 4 

хиљаде по основу плаћања  затезне камате. 

 

АОП 3009 Порез на добит - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 

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

периода. 

 

АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о 

одливу готовине у износу од 19.770 хиљада по основу плаћања пореза на додату 

вредност, пореза и доприноса по основу исплата превоза запосленима, по основу 

исплата накнада Надзорном одбору, по основу исплата накнада по уговору о 

повременим и привременим пословима, као и трошкова платног промета, банкарских 

услуга, разних такси и других трошкова. 

 

АОП 3016 Остали финансијски пласмани (нето приливи) -  

Завод је орочавао слободна средства код банке на рок од три месеца  више пута,  те 

је зато прилив исказан  у износу од 50.000 хиљада. Истеком периода орочења  банка 

је иста вратила на текући рачун. 

 

АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме 

и биолошких средстава - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 2.761 

хиљада за набавку рачунарске опреме и лиценци за графичку обраду података (GIS). 

 

 

АОП 3022 Остали финансијски пласмани (нето одливи) 

Након прибављених понуда од банака за орочавање и одабира најповољније понуде, 

слободна средства су орочавана више пута на период од три месеца , те је зато одлив 

исказан  у износу 50.000 хиљада. 

 

АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ  176.006 хиљада  

АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  – Износ   178.036 хиљада  

АОП 3042 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ    2.030 хиљада  

АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА -  Износ 2.040 

хиљада  

АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  -   Износ 10 хиљада  

 

 

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

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

исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 

2017. и 2018. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике 

Србије за 2016. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних  места  и  Колективним  уговором. 

Трошак  за  нето  зараде  за период I-XII 2016. године износи 41.798.933 динара.  
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2. Маса бруто I зарада - Трошак  за  бруто I зараде  за период од I- XII 2016. 

године износи 63.506.993 динара. 

 

3. Маса бруто II зарада - Трошак  за  бруто II зараде  за период од I- XII 2016. 

године износи 74.004.746 динара. 

 

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

износу од 2.190.054 динара утрошена су за ангажовање  једног екстерног сарадника 

на изради планске документације, као и три лица преко задруге за повремене 

послове. 

 

17. Накнаде члановима надзорног одбора - Средства у износу од 2.798.582 динара  

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

 

19. Превоз запослених на посао и са посла – Средства  у износу од 1.508.222 

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

складу са Колективним уговором и Законом о раду.  

 

20. Дневнице на службеном путу - Средства  у износу од 667.388 динара утрошена 

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

Законом о раду. 

 

21. Накнаде трошкова на службеном путу - Средства  у износу од 157.904 динара 

утрошена су за трошкове на службеном путу у земљи и иностранству у складу са 

Колективним уговором и Законом о раду.  

 

24. Јубиларне награде - Средства  у износу од 384.760 динара утрошена су за 

исплату јубиларних награда запосленима у складу са Колективним уговором и 

Законом о раду.  

 

26. Смештај  и исхрана на терену - Средства  у износу од 96.180 динара утрошена 

су за  смештај  и исхрану на службеном путовању у иностранству у складу са 

Колективним уговором и Законом о раду. 

 

27. Помоћ радницима и породицама радника - Средства у износу од 277.662 

динара утрошена су за исплату помоћи деци преминулих радника. 

 

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - -

Средства у износу од 255.000 динара утрошена су за набавку новогодишњих пакетића 

за децу запослених. 

 

30. Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена у 

предузећу - ислпаћена су средства у износу од 73.083 динара за неискоришћени 

годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос. 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

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

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

и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања 

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

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

62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-други закон). 
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На дан 31.12.2016. године Завод има укупно 50 запослених. Од тога, једно радно 

место је место директора предузећа, а двоје је запослено на одређено време по 

основу повећаног обима посла.  

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

Мерила и критеријуми за образовање цена за израду просторних и урбанистичких 

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

средине: 
  
Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 

1. Просторно планирање 

1.1. Просторни план подручја 

посебне намене (ППППН) 

Број радних сати ангажованих извршилаца са високом 

стручном спремом (у зависности од броја обрачунских 

јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са 
високом стручном спремом + број радних сати ангажованих 
извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од 
броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата 
извршилаца са средњом стручном спремом + материјални 

трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције 

1.2. Регионални просторни план 
(РПП) 

Број радних сати ангажованих извршилаца са високом 
стручном спремом (у зависности од броја обрачунских 
јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са 
високом стручном спремом + број радних сати ангажованих 

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

1.3. Просторни план јединице 

локалне самоуправе (ПП) 

Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом 

(у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма 

сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати 

ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од 

броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца 

са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) 

помножено са коефицијентом корекције 

2. Урбанистичко планирање 

2.1. Генерални урбанистички 
план (ГУП) 

рачунска површина помножена са бројем норма сати 
извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + 
материјални трошкови (до 30%) 

2.2. План генералне регулације 
(ПГР) 

рачунска површина помножена са бројем норма сати 
извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + 
материјални трошкови (до 30%) 

2.3. 
 

 

План детаљне регулације 

(ПДР) 

 

рачунска површина помножена са бројем норма сати 
извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + 
материјални трошкови (до 30%) 

3. Документи за спровођење просторних планова 
 

3.1 Програми имплементације 
просторних планова 

вредност норма часа извршилаца х време ангажовања + 
материјални трошкови х коефицијент корекције 

4. Урбанистичко-технички документи 

4.1 Урбанистички пројекат 
(УП) према одговарајућем 
планском документу 

рачунска површина помножена са бројем норма сати 
извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + 
материјални трошкови (до 30%) 

4.2 Пројекат парцелације и 

препарцелације 

укупан обим посла по обрачуну помножен са бројем норма 
сати извршилаца по парцели и ценом норма сата 
извршилаца + материјални трошкови (до 30%) 

4.3 елаборат геодетских 
радова за исправку 
граница суседних парцела 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 
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Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 

и спајање две суседне 

парцеле истог власника. 

5. Документација из области заштите животне средине 

5.1 Извештај о стратешкој 
процени утицаја планских 
докумената на животну 
средину 

10%-15% од цене планског документа 

5.2 Студија утицаја објеката на 
животну средину 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

5.3 Елаборати, анализе, 
студије и истраживања из 
области заштите животне 
средине 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

6. Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената 

6.1 Израда планских 
докумената у ГИС-у 

10%-20% од цене планског документа 

6.2. Превођење израђеног 
плана у ГИС 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

6.3. Анализе, истраживања, 
студије, припрема планова 
за Централни регистар 
планских докумената 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

6.4 Информациони систем 
просторних података 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

7.1 Израда топографских 
подлога 

У складу са нормативима дефинисаним од стране 
Републичког геодетског завода 

8. Остали послови из делатности Завода 

8.1 Информације, мишљења и 
обавештења за потребе 
издавања локацијских 
услова 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.2 Програми, студије, 
анализе, стручне основе и 
друга документација у 
области планирања, 
уређења и 
коришћења простора 

вредност норма часа извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.3 Претходни радови за 
потребе израде просторно-
планске и урбанистичке 
документације; 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.4 Координација и сарадња са 
другим предузећима, 
органима и институцијама  

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.5 Стручни послови у вези с 
применом закона којим се 
уређује област просторног 
планирања и изградње 
објеката и заштите 
животне средине  

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.6 Издавање копија планске и 
друге документације (no 
захтеву) 

По ценовнику из поглавља X 
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7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
 

У 2016 години  Завод нема субвенција и осталих прихода из буџета. 

 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

Средства за репрезентацију  и угоститељске услуге планирана су  на нивоу утрошеног 

износа средстава за репрезентацију у 2015. години. 

  

Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације и угоститељске услуге 

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

износа дефинисаних Уговорима о набавци средстава за репрезентацију и 

угоститељских услуга.  

  

У 2016. години настали су следећи трошкови репрезентације:  

 

- Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 146 хиљаде динара,   

   настали  су плаћањем услуга ресторана. 

-Трошкови репрезентације-поклони у износу од 150 хиљада настали су набавком 

материјала за репрезентацију. 

- Остали трошкови  репрезентације  у  износу од 594 хиљаде динара настали су 

плаћањем  набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 
 

У периоду од 01.01.-31.12.2016. године спроведена је набавка рачунарске опреме и  

лиценци за графичку обраду података, и то : 

 

 Сервер машина DELL PowerEdge T130 Xeon E3-1230 v5 4…………....1 комад 

 Сервер машина DELL PowerEdge T110 II Xeon E3-1220V2 4-.………..1 комад 

 PC Office i5 рачунар ……………………………………..…………………………………….3 комада 

 PC Office i3 рачунар …………………………………….……………………………….…….8 комада 

 Монитор ………………………………………………………………..….………….…..………..5 комада  

 Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 com new Multi-User ELD три 

трајне мрежне лиценце за техничко цртање и моделирање графичких прилога  

 

Уговорена вредност рачунарске опреме је 1.059.663,00 динара без ПДВ-а. 

Уговорена вредност Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 com new Multi-

User ELD три трајне мрежне лиценце за техничко цртање и моделирање графичких 

прилога је 1.701.453,60 динара без ПДВ-а. 

 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 

Услови уговарања послова на тржишту за Завод су се драстично променили што се 

одражава на драстичан пад прихода са тржишта. Завод се, и поред изузетне техничке 

опремљености, великог броја лиценцираних инжењера из свих области, велике базе 

просторних података, све  више суочава са великим потешкоћама у уговарању 

послова на тржишту.  
 

О лошој ситуацији остваривања прихода на тржишту израдом планских докумената 

говори то што драстично пада број понуђених послова на тржишту (број планова за 

које су расписане јавне набавке), што пада број послова које је Завод уговорио на 

тржишту, што је значајно пала уговорена вредност појединачног посла све до 
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нерентабилности израде плана, те је тако и укупан резултат, у смислу укупно 

уговорене вредности послова на тржишту, драстично умањен.   

 

Завод је, захваљујући томе што се завршавају послови који су закључени ранијих 

година као и чињеници да се наплаћују раније извршени послови, уз настојање да се 

трошкови пословања сведу на минимум, остварио позитиван финансијски резултат у 

периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године. 

  

Узимајући у обзир негативне трендове на тржишту и проблеме са којима се у 

последње време Завод све више сусреће у остваривању прихода на тржишту, 

присутна је озбиљна забринутост Завода у смислу могућности остваривања  прихода 

потребних за редовно пословање.   

 
 Како Завод нема могућност да самостално утиче на решавање наведених проблема, 

предложено је да надлежни органи АП Војводине размотре могућности да се ово 
питање системски реши како би се заштитио квалитет израде планске документације 
и помогло органима јединица локалних самоуправа, а с друге стране, сачувало ЈП 
"Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад које је основано од стране АП Војводине 
ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања од 
стратешког значаја за Републику Србију, а који се односе на територију Аутономне 
покрајине Војводине и стручне послове од значаја за органе Покрајине, за које је 
Завод  носилац искључивог права за обављање делатности, као и стручне послове за 
органе јединица локалне самоуправе, као и друге органе и организације које му 
својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе. 

  
 
 С тим у вези Покрајинска влада је Закључком број: 35-37/2016, од 07.12.2016.године 

прихватила Информацију о измени статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови 
Сад, са циљем укључивања јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода и 
задужила Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и ЈП 
"Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад да предузму све неопходне активности у 
циљу реализације покренуте иницијативе и измене статуса Завода.  Реализацијом ове 
иницијативе Завод би имао извесније финансирање и стабилније пословање. 
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