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УВОД 
 

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

урбанизам Војводине“ Нови Сад je у 2015. години обављао послове просторног и 

урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2015. 

годину, број: 85/2, од 16.01.2015. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност 

Решењем број: 023-4/2015, од 21.01.2015. године („Службени лист АПВ“, брoj 2/2015) и 

Изменама и допунама Годишњег програма пословања-1 број: 1631/2, од 23.09.2015. 

године, на који је Покрајинска влада, дала сагласност Решењем број 023-59/2015, од 

30.09.2015. године („Службени лист АПВ“, број 41/2015) и Изменама и допунама 

Годишњег програма пословања-2 број: 1832/2, од 16.10.2015. године, на који је 

Покрајинска влада, дала сагласност Решењем број 023-59/2015, од 28.10.2015. године 

(„Службени лист АПВ“, број 45/2015).  

 

Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину утврђени су стални и повремени 

послови које ће Завод обављати у 2015. години за потребе АП Војводине као Оснивача, 

ради којих је Завод основан као јавно предузеће. 

  

Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину планирани су и послови 

пружања услуга из области просторног и урбанистичког планирања за потребе других 

корисника на тржишту, које Завод по правилу уговара након спроведеног поступка јавне 

набавке када му се додели уговор као најповољнијем понуђачу. 

 

Овим Извештајем даје се остварење физичког обима плана за 2015. годину, односно 

преглед послова реализованих у периоду I-XII 2015. године, а затим преглед резултата 

финансијског пословања у 2015. години. 

 

 

 

I ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ) 
 

1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 
 

Сходно Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном предузећу за просторно и 

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

(„Службени лист АПВ“, брoj 4/13; у даљем тексту: Одлука о оснивању Завода), у 2015. 

години је у оквиру сталних послова настављен рад на даљем развоју информационог 

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

урбанистичких планова. 
 

1.1.  РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
 

Све планиране активности у 2015. години, везане за прикупљање, обраду и графичку 

презентацију података и показатеља за мониторинг просторног развоја АП Војводине, 

реализоване су на основу члана 7. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Завода, а у складу 

са Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину. Овим Програмом утврђено је 

да ће се показатељи реализовати у складу са моделом утврђеним за потребе праћења 

просторног развоја у Републици Србији. 

 

У току 2015. године обављане су активности које се односе на усаглашавање показатеља 

реализованих у оквиру послова на развоју информационог система о простору АП 

Војводине са основним моделом показатеља за праћење просторног развоја Републике 

Србије. 
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У том смислу, у оквиру информационог система који води Завод, радили су се послови на: 

1. 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 (у даљем тексту: 

ПП РС), 

2. прикупљању и обради података за израду нових показатеља. 
 

Имајући у виду да је Просторним планом Републике Србије утврђен модел главних 

индикатора за мониторинг просторног развоја Републике Србије, у периоду након 2011. 

године приступило се континуираној разради и имплементацији овог задатка, тако да је  

2015. године тај посао настављен.  
 

Показатељи за праћење просторног развоја АП Војводине, усклађени су са показатељима 

из Програма имплементације ПП РС за период 2011-2015. године, из кога су преузети 

нумерација и назив показатеља. Показатељи су груписани према основним циљевима 

просторног развоја Регионалног просторног плана АП Војводине (у даљем тексту: РПП 

АПВ), у оквиру којих је даље извршено разврставање показатеља према оперативним 

циљевима. Скале вредности показатеља утврђене су у складу са вредностима које су 

препоручене кроз Програм имплементације ПП РС, али ће се у наредном периоду 

прилагодити карактеристикама анализираних појава у АП Војводини.  
 

У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2015. години обрађено је 11 нових 

показатеља који се први пут налазе у Извештају. Поред тога, током 2015. године 

разрађено је и 40 показатеља у складу са подацима који су доступни на годишњем нивоу. 

Прибављени су подаци од различитих институција који се ажурирају и објављују у 

различитим публикацијама сваке године. За потребе прибављања података контактиране 

су следеће институције: 

- Канцеларија за европске интеграције, Сектор за програме прекограничне и 

транснационалне сарадње, 

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Дирекција за националне 

референтне лабораторије, Одсек за органску производњу, 

- Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

- ЈП „Путеви Србије“, 

- Републички завод за статистику, 

- Национална служба за запошљавање, 

- Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, 

- Завод за заштиту споменика културе Панчево, 

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 

- Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 

- Завод за заштиту споменика културе Сремске Митровице, 

- Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, 

- Покрајински завод за заштиту природе, 

- Републичка агенција за становање,  

- Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Влада Републике Србије, 

- Агенција за регионални развој АП Војводине, 

- Народна банка Србије,  

- Републички сеизмолошки завод. 
 

У наредном периоду наставиће се са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом 

података и показатеља везаном за мониторинг просторног развоја АП Војводине, ради 

континуитета праћења сета показатеља урађених до сада. 
 

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у наредном периоду је 

планиран наставак послова на прикупљању статистичких и других података како би се 

наставило са следећим активностима: 

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

формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом 

показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије и  

- прикупљању и обради података за израду показатеља просторног развоја за Програм 

имплементације РПП АПВ 2017-2021. 
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Даљи развој информационог система је од кључне важности за реализацију планских 

решења и стратешких приоритета из РПП АПВ, као и израду Годишњих извештаја о 

остваривању РПП АПВ. Поред тога, ови подаци су неопходни како би се наставио 

континуитет израчунавања показатеља из Програма имплементације РПП АПВ, као и даљи 

развој основног модела показатеља просторног развоја Програма имплементације ПП РС у 

складу са доступним подацима. 

 

 

1.2.  РЕГИСТАР ДОНЕТИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 
 

Послови на вођењу и ажурирању Регистра донетих просторних и урбанистичких планова у 

АП Војводини спадају у сталне послове који се за потребе Оснивача обављају у 

континуитету од 2003. године. 
 

Регистром су обухваћени усвојени Регионални просторни план Аутономне покрајине 

Војводине, просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица 

локалне самоуправе, генерални урбанистички планови и планови генералне регулације. 
 

У периоду I-XII 2015. године извршено је ажурирање Регистра подацима који су 

пристигли након анкетирања јединица локалне самоуправе о планској документацији 

донетој у периоду I-VI 2015. године и у периоду VI-XII 2015. године. 
 

Регистар планова је презентован у форми табела, а садржи и пратеће тематске карте. У 

складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, исти је 

достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине.  

 

 

2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 
 

2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 
 

2.1.1.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ  

 ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ 
 

У 2015. години настављена је процедура припреме Просторног плана подручја посебне 

намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе за усвајање.  
 

Нацрт Просторног плана, који је усаглашен са Извештајем о обављеном јавном увиду, је 

крајем 2014. године испоручен носиоцу израде, Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине, ради прибављања потребних сагласности и 

упућивања у процедуру доношења плана. У првом кварталу 2015. године су прибављена 

потребна мишљења и сагласности, припремљен је Нацрт Просторног плана и Извештај о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину за разматрање на Одбору 

за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, након чега је упућен 

Скупштини АПВ, ради доношења. Просторни план подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе је донет у априлу 2015. године 

(„Службени лист АПВ“, број 14/15). 

 

2.1.2.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА     

 ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ    

 КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана одвијали су се послови на изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину. Израда Извештаја о 

стратешкој процени и стручна контрола пратили су динамику израде и стручне контроле 

Просторног плана, a у складу са процедуром утврђеном Законом о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 
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У складу са чланом 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, орган 

надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, након чега се план може упутити у даљу 

процедуру усвајања.   
 

На Извештaј о стратешкој процени утицаја дата је сагласност Покрајинског секретаријата 

за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежног органа, којом се 

констатује да је Извештај урађен према нормативима који су прописани Законом о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10) и утврђује да реализација Просторног плана не угрожава чиниоце животне 

средине.  

 

2.1.3.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ 
 

У првом кварталу 2015. године настављена је процедура припреме Просторног плана 

подручја посебне намене културног предела Бач за усвајање.  
 

Нацрт Просторног плана је испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине крајем 2014. године, ради прибављања 

потребних сагласности и упућивања у процедуру доношења.  
 

У првом кварталу 2015. године су прибављена потребна мишљења и сагласности, 

припремљен је Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину за разматрање на Одбору за урбанизам, просторно планирање и заштиту 

животне средине, након чега је упућен Скупштини АПВ, ради доношења. Просторни план 

подручја посебне намене Културног предела Бач је донет у априлу 2015. године 

(„Службени лист АПВ“, бр. 14/15). 

 

2.1.4.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА   

 ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ НА ЖИВОТНУ  

 СРЕДИНУ 
 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана одвијали су се послови на изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

културног предела Бач на животну средину. Израда Извештаја о стратешкој процени и 

стручна контрола пратили су динамику израде и стручне контроле Просторног плана, a у 

складу са процедуром утврђеном Законом о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник PC“, бр. 135/04 и 88/10). 
 

У складу са чланом 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, орган 

надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, након чега се план може упутити у даљу 

процедуру усвајања.   
 

На Извештaј о стратешкој процени утицаја дата је сагласност Покрајинског секретаријата 

за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежног органа, којом се 

констатује да је Извештај урађен према нормативима који су прописани Законом о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10) и утврђује да реализација Просторног плана не угрожава чиниоце животне 

средине. 

 

2.1.5.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 
 

Након поступања по Извештају о извршеној стручној контроли, Нацрт просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“ као и Извештај о 

стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, достављени су крајем 2014. године 

Покрајинском секретаријату за урбанизам градитељство и заштиту животне средине. Нацрт 

Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја су упућени на јавни увид у 

трајању од 30 дана, од 10. априла 2015. године до 10. маја 2015. године. У току јавног 

увида одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана у згради општине Тител. 
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Након спроведене даље процедуре, Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој  

процени утицаја су достављени носиоцу израде, Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ради прибављања потребних 

сагласности и упућивања у процедуру доношења плана.  
 

До краја 2015. године Просторни план није био донет. 

 

2.1.6.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана одвијали су се послови на изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе „Тителски брег“ на животну средину. Израда Извештаја о 

стратешкој процени и стручна контрола пратили су динамику израде и стручне контроле 

Просторног плана, a у складу са процедуром утврђеном Законом о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник PC“, бр. 135/04 и 88/10). 
 

У складу са чланом 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, орган 

надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, након чега се план може упутити у даљу 

процедуру усвајања.   
 

На Извештaј о стратешкој процени утицаја дата је сагласност Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежног органа, којом се 

констатује да је Извештај урађен према нормативима који су прописани Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и утврђује 

да реализација Просторног плана не угрожава чиниоце животне средине. 

 

2.1.7. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ  И  

           ЈЕЗЕРА“ 

 

Стручна контрола Нацрта Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре 

и језера“ и Извештaја о стратешкој процени утицаја Просторног плана је извршена 

06.01.2015. године, након чега је извршено и усаглашавање са Извештајем о стручној 

контроли. Јавни увид је одржан у Граду Суботица и општини Кањижа, у периоду од 

01.04. до 30.04.2015. године, у оквиру ког је Завод одржао јавну презентацију ових 

докумената. После јавног увида одржана је јавна седница Комисије за спровођење 

поступка јавног увида на којој је Завод као Обрађивач изнео своје  ставове о поднетим 

примедбама.  

 

Након поступања по Извештају о обављеном јавном  увиду, Завод је 01.07.2015. испоручио 

Просторни план са Извештајем о стратешкој процени утицаја носиоцу израде, ради 

прибављања потребних сагласности у оквиру процедуре доношења Просторног плана (МУП, 

Управа граничне полиције; Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство; Покрајински секретаријат за урбанизам градитељство и заштиту животне 

средине, ради давања сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана) и упућивања у процедуру доношења у Скупштини АП Војводине. 
 

До краја 2015. године Просторни план није донет. 

 

2.1.8.   ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА“ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Израда Извештаја о стратешкој процени и стручна контрола пратили су динамику израде 

и стручне контроле Просторног плана, a у складу са процедуром утврђеном Законом о 

Стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC“, бр. 135/04 и 

88/10). 
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У складу са чланом 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, орган 

надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, након чега се план може упутити у даљу 

процедуру усвајања.   

 

На Извештaј о стратешкој процени утицаја дата је сагласност Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежног органа, којом се 

констатује да је Извештај урађен према нормативима који су прописани Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC“, бр. 135/04 и 88/10) и утврђује 

да реализација Просторног плана не угрожава чиниоце животне средине. 

 

2.1.9. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „СЛАНО КОПОВО“ 

 

У складу са Годишњим програмом ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2015. годину,  

настављене су активности на изради Нацрта Просторног плана подручја посебне намене 

Специјални резерват природе „Слано Копово“. Након стручне контроле Нацрта Просторног 

плана и Извештаја о стратешкој процени, те поступања по Извештају о извршеној 

стручној контроли, оба документа су  упућена на јавни увид који је обављен у периоду од 

20.04. до 20.5.2015. године. У оквиру јавног увида Завод одржао јавну презентацију ових 

докумената у општини Нови Бечеј. 

 

Након поступања по Извештају о обављеном јавном  увиду, Завод је испоручио Нацрт 

Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја носиоцу израде, ради 

прибављања потребних сагласности у оквиру процедуре доношења Просторног плана и 

упућивања у процедуру доношења у Скупштини АП Војводине. 
 

До краја 2015. године Просторни план није донет. 

 

2.1.10.   ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП „СЛАНО КОПОВО“ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

Израда Извештаја о стратешкој процени и стручна контрола пратили су динамику израде 

и стручне контроле Просторног плана, a у складу са процедуром утврђеном Законом о 

Стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC“, бр. 135/04 и 

88/10). 

 

У складу са чланом 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, орган 

надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, након чега се план може упутити у даљу 

процедуру усвајања.   

 

На Извештaј о стратешкој процени утицаја дата је сагласност Покрајинског секретаријата 

за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као надлежног органа, којом се 

констатује да је Извештај урађен према нормативима који су прописани Законом о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC“, бр. 135/04 и 

88/10) и утврђује да реализација Просторног плана не угрожава чиниоце животне 

средине. 

 
2.1.11.   ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  СИСТЕМА ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА 

 

Изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема 

приступило се са становишта потребе стварања планског основа за обнову и изградњу 

регионалног система за наводњавање Срема у складу са смерницама утврђеним у ППРС и 

РПП АПВ. Израда просторног плана има за циљ да утврди планска решења којима ће се 

дефинисати оптимално коришћење постојећег водног потенцијала на посматраном подручју; 

усклађивање свих видова коришћења - обезбеђивање потребне и довољне количине воде за: 
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наводњавање пољопривредног земљишта, снабдевање водом сточарских фарми, снабдевање 

индустрије и насеља водом из отворених водотока и евентуалне потребе рибњака; заштита 

вода и заштита од вода.   
 

Полазиште за интердисциплинарни и експертски приступ изради Просторног плана заснива 

се на израђеној Претходној студији оправданости са Генералним пројектом наводњавања 

Срема, чију израду је координирала Регионална развојна агенција Срем. 
 

Оквирна граница обухвата Просторног плана обухвата у целости јединице локалне 

самоуправе: Инђија, Ириг, Стара Пазова, Пећинци, Рума, Шид и Сремска Митровица, а 

површина обухваћеног подручја износи oкo 3485 km². 
 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2015. 

годину настављене су активности на изради Просторног плана. Припремљени су Нацрти 

Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене наводњавање Срема и 

Одлуке о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН наводњавање Срема на 

животну средину, које је разматрала Комисија за стручну контролу планова АПВ. 

Скупштина АП Војводине је у априлу 2015. године донела Покрајинску скупштинску 

одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање 

Срема („Службени лист АПВ“, број 14/15). 
 

Након доношења Одлуке о изради Просторног плана започети су послови на изради 

Материјала за рани јавни увид, на процедури прибављања подлога за потребе израде 

Просторног плана и прибављања услова од надлежних органа организација и предузећа. У 

поступку израде Просторног плана успостављена је сарадња са Регионалном развојном 

агенцијом Срем, у оквиру које су разматрана питања везана за Генерални пројекат са 

Претходном студијом оправданости, који су од битног утицаја на израду Просторног плана. 

Такође, успостављена је сарадња са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“, као 

пројектантима система. 
 

У складу са Законом о планирању и изградњи израђен је Материјал за рани јавни увид, 

који је испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине, ради упућивања даљу процедуру. Рани јавни увид је обављен у 

периоду од 18. јуна до 02. јула 2015. године, а Материјал за рани јавни увид изложен је 

на увид јавности у граду/општинама које се налазе у обухвату Просторног плана. Јавна 

презентација материјала, у оквиру раног јавног увида, одржана је 23. јуна 2015. године у 

Сремској Митровици. 
 

За потребе израде Просторног плана, од јединица локалне самоуправе, прибављена је и 

анализирана важећа планска документација, која се односи на предложени обухват, из које 

су преузети су графички подаци (намене површина, подаци о природним ресурсима, 

заштити природе, културних добара и животне средине, као и инфраструктурни подаци) у 

складу са усаглашеном методологијом о уједначавању планских намена. Такође, радило 

се на превођењу графичких података из AutoCAD програма у GIS технологију, како би 

Просторни план био урађен у најсавременијој дигиталној технологији у GIS окружењу, 

који би садржао напредну претрагу по слојевима.  
 

Анализом Генералног пројекта интегралног система наводњавања Региона Срема, као и 

добијених услова институција и предузећа, дефинисани су локалитети и фрагменти 

система који имају кључну улогу у одређивању посебне намене, дефинисани су нивои 

неопходне детаљности плана и могућности спровођења планских решења. Нацртом плана 

су дефинисани општа концепција просторног развоја подручја посебне намене, планска 

решења развоја подручја посебне намене са утицајем посебне намене на развој појединих 

области, правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења у оквиру 

подручја посебне намене и имплементација са мерама и инструментима за 

имплементацију планских решења. На основу формиране базе геопросторних података и 

геовизуелизацијом израђен је графички део плана, односно рефералне карте у размери 

1:100 000 и то: Посебна намена простора; Инфраструктурни системи; Природни ресурси и 

заштита животне средине и Заштита природних и културних добара. 
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У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, Нацрт плана је испоручен 

до краја 2015. године носиоцу израде плана, односно Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. 

 

2.1.12.   ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за 

наводњавање Срема је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана 

подручја посебне намене система за наводњавање Срема на животну средину.  

 

У 2015. години, паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, радио се и Извештај о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину, чија израда је пратила израду Нацрта 

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

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, Извештај о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину је заједно са Нацртом Просторног 

плана испоручен носиоцу израде плана, односно Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, до краја 2015. године. 

 

2.1.13.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА   

 САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ HA ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ  

 ПУТА I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА - ЗРЕЊАНИН - КОВИН 

 

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана подручја посебне намене мреже 

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

Суботица-Зрењанин-Ковин је стварање услова за реализацију националних, регионалних 

и локалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у обухвату Просторног плана 

на принципима одрживог развоја. 

 

Посебна намена Просторног плана је мрежа путне инфраструктуре на саобраћајном 

правцу на основном путном правцу некадашњег пута М 24, која представља кључну 

деоницу транспортног система Баната и североисточног дела Бачке. Посебна намена се 

односи на: 

- коридор обрађен у Генералном пројекту магистралног пута М-24 „Банатска 

магистрала“, деоница Суботица-Зрењанин-Ковин,  

- деонице путних праваца које још увек нису покривене пројектном документацијом, а 

детаљније су обрађене у планским решењима, 

- зону непосредне заштите посебне намене и утицаја коридора на окружење (односи се 

на деоницу детаљне разраде: Суботица (петља ''Суботица исток'') – Сента (веза са ДП 

II реда бр. 101). 

 

У 2015. години обављен је поступак стручне контроле Нацрта Просторног плана. Комисија 

за стручну контролу планских докумената разматрала је Нацрт Просторног плана на 

седници 02.02.2015. године и донела закључак да се прибави сагласност ЈП „Путеви 

Србије“ и водна сагласност Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство у погледу његове усклађености са прибављеним условима. Након 

прибављених сагласности Нацрт плана је поново разматран на Комисији за стручну 

контролу 26.11.2015. године и закључком Комисије упућен у даљу процедуру.  До краја 

2015. године није стигао Извештај о стручној контроли Просторног плана подручја 

посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре нa основном правцу 

државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин – Ковин од стране Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, како би се Нацрт 

упутио на јавни увид. 
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2.1.14. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ   

ИНФРАСТРУКТУРЕ HA ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА 

БР. 24 СУБОТИЦА – ЗРЕЊАНИН - КОВИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

На основу Годишњег програма пословања Завода, паралелно са израдом Нацрта 

Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре 

нa основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин – Ковин радило се 

и на Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. Уз 

Нацрт просторног плана, испоручен је и Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана на животну средину. 

 

Нацрт Просторног плана и Извештaј о стратешкој процени утицаја ће заједно бити упућени на 

јавни увид. Евентуалне примедбе на Извештaј о стратешкој процени утицаја ће бити 

разматране са примедбама на Просторни план.  

 

 

2.2.  НОВИ ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА ПЛАНИРАНИ ГОДИШЊИМ 
ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

2.2.1. СТУДИЈА РАЗМЕШТАЈА РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ - III фаза 

 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину реализоване су 

активности на изради Студије размештаја радних зона на територији АПВ, III фаза.  

 

Током 2015. године Завод је приступио оперативном раду на припремним пословима 

поводом израде III фазе Студије размештаја радних зона на територији АП Војводине, а 

који су подразумевали поновно слање Формулара за унос података локалним 

самоуправама, прикупљање и обраду пристиглих података, као и презентовање Студије 

представницима локалних самоуправа по окрузима на територији АП Војводине.  

 

Завод је у току јануара месеца поново послао допуњене и измењене, односно дорађене 

Формуларе за унос података локалним самоуправама, а на основу досадашњег стеченог 

искуства у току израде Студије. Поновно достављање формулара од стране надлежних 

служби локалних самоуправа, било је неопходно због локалних самоуправа које до сада 

нису аплицирале за унос у Студију и освежавања већ обрађених радних зона у првој и 

другој фази Студије (промене које су се десиле у међувремену: усвојена просторно 

планска документација, изграђеност, инфраструктурна опремљеност, итд.). 

 

Дана 29. јануара 2015. године у организацији начелника Средњебанатског округа, у 

Зрењанину је одржана презентација Студије радних зона у АПВ за општине које 

припадају овом округу. Презентацији су присуствовали представници свих општина 

Средњебанатског округа, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, Регионалне развојне агенције Банат и представници ЈКП града 

Зрењанина. 

 

Дана 19. марта 2015. године одржан је састанак са представником Регионалног центра за 

друштвено економски развој – Банат. Том приликом је ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине”представио до сада успешно реализован пројекат „Студију размештаја радних 

зона на територији АП Војводине” – I и II фаза, која представља атрактиван алат у циљу 

привлачења домаћих и страних инвеститора, а усмерена је на подршку локалним 

самоуправама у погледу представљања локалних потенцијала заинтересованим 

привредницима. 

 

У току III фазе израде Студије Завод је био у сталном контакту и са Јавним предузећима 

градова/општина који су аплицирали за унос података у Студију, како би отклонили 

недостатке и допунили документацију неопходним подацима или регистровали промене у 

предметном простору, а све у циљу уноса што већег броја радних зона у Студију. 
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Интензивно се радило на развоју базе просторних података, односно на уносу базе 

података како графичких елемената (слојева) тако и припадајућих атрибута у 

информационим слојевима (картицама) за оне локалне самоуправе које су доставиле 

тражене податке.  

 

Дана 29.06.2015. године у Скупштини АП Војводине, одржана је презентација Студије 

размештаја радних зона на територији АП Војводине. Презентацији су присуствовали 

представници локалних самоуправа на територији АП Војводине, Америчка агенција за 

међународни развој у Републици Србији (USАID/Sеrbiа) и друге заинтересоване 

институције. Представници ЈП "Завода за урбанизам Војводине" су упознали присутне са 

до сада урађеним фазама Студије, а презентација је пре свега била усмерена на 

едукацију представника локалних самоуправа, како би се они што боље упознали са 

савременим трендовима и софтверима који ће им помоћи у привлачењу домаћих и страних 

инвестиција, с обзиром да је кључна улога локалних самоуправа у стварању повољног 

пословног окружења, оног који ће не само промовисати, него и стимулисати и олакшати 

оснивање, раст и развој малих и средњих предузећа, те иницирати, креирати и 

координирати друге предузетничке пројекте и подухвате. 

 

После детаљне анализе пристигле документације у току III фазе израде Студије, односно 

преиспитивања исте, како би се установио квалитет добијених података (формулари и 

важећа просторно-планска документација), уочени су недостаци у великом обиму (није 

достављена просторно-планска документација, непотпуни формулари, неажурност 

добијених података у формулару, подлога на којој је израђен План је неажурна или лошег 

квалитета и сл.), стога је Завод обрадио 10 радних зона за које је постојала могућност да 

се сагледају и на адекватан начин обраде добијени подаци. 

 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је 25.12.2015. године испоручио Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине по један примерак 

израђене Студије размештаја радних зона на територији АП Војводине -III фаза, у 

аналогном и дигиталном облику. 

 

Програмом пословања Завода за 2016. годину израда Студије размештаја радних зона на 

територији АП Војводине уврштена је у сталне послове за оснивача, у делу послова: 

Развој информационог система, као Информациони систем о размештају радних зона на 

територији АП Војводине.  

 

Студија размештаја радних зона на територији АПВ ради се у најсавременијој дигиталној 

технологији у ГИС окружењу, са пратећом базом просторних података која омогућава 

постављање података на web портал, што се планира у 2016. години. Овим се стварају 

услови за формирање јединствене базе података о радим зонама, што захтева и примену 

најсавременијих технологија. 

 

2.2.2.  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА  АПВ  
 

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

Војводине (РПП АПВ) и Програмом имплементације Регионалног просторног плана АП 

Војводине, Годишњим програмом пословања за 2015. годину планирани су послови на 

изради Годишњег извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине 

за 2015. годину. 

 

Законом је утврђена обавеза подношења годишњих извештаја о остваривању регионалног 

просторног плана органу надлежном за доношење плана. У складу са наведеним, 

Годишњи извeштај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. 

годину урађен је са следећом структуром: 

1. Стање показатеља просторног развоја АП Војводине у складу са циљевима 

2. Преглед показатеља за израду извештаја о остваривању РПП АПВ 

3. Реализација стратешких приоритета из РПП АПВ 
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4. Стање просторно-планске документације 

5. Информациони систем за праћење и остваривање имплементације РПП АПВ 

6. Оцена стања развоја у простору 

 

Посао на изради Годишњег извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АПВ 

обухвата две врсте активности: 

- прикупљање података од надлежних институција за израчунавање показатеља 

просторног развоја,  

- комуникацију са ресорним покрајинским секретаријатима који су учествовали у изради 

Програма имплементације РПП АПВ са циљем прибављања података о степену 

реализације стратешких приоритета из области за коју су надлежни. 

 

Део Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ који се односи на израду показатеља 

просторног развоја, подразумева њихову графичку и текстуалну интерпретацију. 

Показатељи израчунати за потребе информационог система о простору АП Војводине 

коришћени су и приликом израде Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ. 

 

Методологијом израде показатеља, утврђеном Програмом имплементације Просторног плана 

Републике Србије 2011-2015. године (Програм имплементације ППРС), за сваки показатељ 

појединачно утврђена је географска покривеност, начин израчунавања, интерпретација, 

извор података, временски интервал, ограничења и будући развој показатеља. 

 

Подаци су обрађени и припремљени за Годишњи извештај на следећи начин: 

- у виду табела, 

- одговарајућих графичких прилога и  

- пратећих текстуалних коментара. 

 

Извештај о остваривању РПП АПВ за 2015. годину даје пресек стања просторног развоја 

АП Војводине, али и одговора изазову просторног развоја у наредном периоду. Извештај о 

просторном развоју за 2015. годину у складу је са предвиђеном фазном реализацијом 

модела имплементације РПП АП Војводине кроз постепено изграђивање система праћења 

и оцењивања статуса показатеља просторног развоја и статуса стратешких приоритета и 

пројеката. 

 

Комуникација са ресорним покрајинским секретаријатима који су учествовали у изради 

Програма имплементације РПП АПВ са циљем прибављања података о степену 

реализације стратешких приоритета из области за коју су надлежни одвијала се у 

сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине. До краја децембра 2015. године нису сви покрајински секретаријати одговорили 

на упитнике који су им достављени, тако да је испорука финалног материјала који треба 

да буде усвојен на Скупштини АПВ одложен за 2016. годину.  

 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, дана  

29.12.2015. године је испоручен Извештај о остваривању РПП АПВ за 2014. годину, на 

основу пристиглих података. 

 

2.2.3.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ 
   

Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ има 

стратешки значај јер се у насељима источног Срема смањује количина и  квалитет 

захваћених вода (услед перманентног опадања нивоа подземних вода на постојећим 

извориштима које се не може спречити). Због тога, изградња овог регионалног система за ово 

подручје представља нужност опстанка. Регионална развојна агенција Срем је координатор 

израде Претходне студије оправданости са Генералним пројектом наводњавања Срема, чија 

израда је у току. Ова документација представља неопходан услов за интердисциплинарни, 

али и експертски приступ изради Просторног плана.   
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Прелиминарна граница обухвата Просторног плана обухвата у целости јединице локалне 

самоуправе: Инђија, Ириг, Стара Пазова, Пећинци и Рума. Површина подручја обухваћеног 

прелиминарном границом Просторног плана износи oкo 2036 km². 

 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2015. 

годину приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене система за 

водоснабдевање „Источни Срем“. У оквиру припремних послова, припремљени су Нацрти 

Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање 

„Источни Срем“ и Одлуке о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну 

средину. Након разматрања Нацрта одлука од стране Комисија за стручну контролу 

планова АПВ, исте су упућене  Скупштини АП Војводине, која је у априлу 2015. године 

донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне 

намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 14/15). 

 

Након доношења Одлуке о изради Просторног плана започети су послови на изради 

Материјала за рани јавни увид.  

 

У поступку израде Просторног плана успостављена је сарадња са Регионалном развојном 

агенцијом Срем, у оквиру које су разматрана питања везана за Генерални пројекат са 

Претходном студијом оправданости, који су од битног утицаја на израду Просторног плана. 

Kонстатована је неопходност ревизије Генералног пројекта, утврђивана je неопходна 

детаљност планских решења, надлежност за имплементацију, итд. Такође, у оквиру 

припремних активности на изради Просторног плана, организована је 

презентација Генералног пројекта регионалног водоводног система „Источни Срем“ од стране 

пројектаната Института за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда, којој су у циљу 

свестраног сагледавања решавања питања водоснабдевања присуствовали представници 

Сремског управног округа, Сремске привредне коморе и Регионалне развојне агенције Срема, 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП „Воде 

Војводине“, као и јавних комуналних предузећа из јединица локалне самоуправе у обухвату 

плана, експерти из области водопривреде и чланови стручног тима за израду Просторног 

плана.  

 

У складу са Законом о планирању и изградњи израђен је Материјал за рани јавни увид, 

који је испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине, ради упућивања даљу процедуру. Рани јавни увид је обављен у 

периоду од 02.јула до 17.јула 2015. године. Материјал за рани јавни увид је изложен у 

Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и у 

пет општина које су у обухвату Просторног плана - Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Рума 

и Ириг. У оквиру раног јавног увида је 03.07.2015. године у Руми одржана јавна 

презентација Материјала за рани јавни увид. Након обављеног јавног увида, Комисија за 

јавни увид је сачинила  Извештај о обављеном раном јавном увиду и констатовала да у 

току раног јавног увида нису пристигле примедбе, сугестије, нити мишљења, као и да 

Комисија нема посебних сугестија и смерница. 

 

За израду Нацрта Просторног плана прибављене су подлоге за израде плана и услови од 

надлежних органа, организација и предузећа. Од јединица локалне самоуправе прибављена 

је и анализирана важећа планска документација која се односи на предложени обухват, из 

које су преузети графички подаци (намене површина, подаци о природним ресурсима, 

заштити природе, културних добара и животне средине, као и инфраструктурни подаци, 

који су превођени из AutoCAD програма у GIS технологију, како би Просторни план био 

урађен у најсавременијој дигиталној технологији у GIS окружењу, који би садржао 

напредну претрагу по слојевима.  
 

Анализом Генералног пројекта система за водоснабдевање „Источни Срем“, као и 

пристиглих услова органа, организација и јавних предузећа, који су законом овлашћени 

да их утврђују, дефинисано је подручје посебне намене, са три функционалне целине: 

- извориште РВС „Источни Срем“; 
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- дистрибутивна мрежа и објекти РВС „Источни Срем“ и 

- дистрибутивна мрежа и објекти локалних система.  

 

Нацртом плана су дефинисани принципи, циљеви и концепција изградње система, 

планска решења са утицајем посебне намене на развој појединих области, правила 

употребе земљишта, правила уређења и правила грађења у оквиру подручја посебне 

намене и имплементација са смерницама за спровођење и мерама и инструментима за 

имплементацију планских решења. 

 

На основу формиране базе геопросторних података и геовизуелизацијом израђен је 

графички део плана, односно рефералне карте у размери 1:100 000 и то: Посебна намена 

простора; Инфраструктурни системи, Природни ресурси и заштита животне средине, 

Заштита природних и културних добара, Карта спровођења. 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, Нацрт плана је испоручен у 

децембру 2015. године носиоцу израде плана, односно Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ради упућивања у даљу процедуру. 

 

2.2.4.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

„ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

У складу са важећим прописима саставни део одлуке о изради просторног плана подручја 

посебне намене је одлука о изради стратешке процене утицаја плана на животну средину, а 

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину је саставни део 

документационе основе планског документа. 

 

У 2015. години, паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, радио се и Извештај о 

стратешкој процени утицаја плана на животну средину, са којим ће бити упућен у даљу 

процедуру. 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, Извештај о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину је заједно са Нацртом Просторног 

плана испоручен носиоцу израде плана, односно Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у децембру 2015. године. 

 

2.2.5.  ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ 
 

У складу са Законом о планирању и изградњи, просторни план подручја посебне намене се 

доноси за подручје које због природних вредности захтева посебан режим организације, 

уређења, коришћења и заштите простора. Уредба о проглашењу Специјалног резервата 

природе „Окањ бара“ донета је 2013. године („Службени гласник РС“, број 39/13), а 

Покрајинска уредба о проглашењу парка природе „Русанда“ 2014. Године („Службени лист 

АПВ“, број 27/14), тако да су се стекли законски услови за израду Просторног плана подручја 

посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“. Израдом просторног 

плана подручја посебне намене наведеног природног добра обезбеђују се плански услови за 

његову заштиту, изградњу, коришћење, унапређење и одрживи развој. 

 

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 

88/10) и Регионалним просторним планом АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11) утврђено је 

да ће се развој, заштита и уређење заштићених природних добара вршити на основу 

просторних планова подручја посебне намене.  

 

Прелиминарна граница обухвата Просторног плана обухвата делове јединица локалних 

самоуправа: Зрењанин и Нови Бечеј. Површина подручја обухваћеног прелиминарном 

границом Просторног плана износи oкo 371,4 km². Површина Специјалног резервата природе 

„Окањ бара“ износи 5480,9 ha, површина заштитне зоне износи 4143 ha, а налази се на 
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територији општине Нови Бечеј (КО Кумане) и Града Зрењанина (КО Меленци, КО Тараш, КО 

Српски Елемир и КО Елемир). Површина Парка природе „Русанда“ износи 1160 ha, површина 

заштитне зоне износи  4482 ha, а налази се на територији општине Нови Бечеј  (КО Кумане) и 

Града Зрењанина (КО Меленци).  

 

У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2015. 

годину приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених 

природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“. У сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту 

природе дефинисан је обухват Просторног плана. У оквиру припремних послова, 

припремљени су Нацрти Одлуке о изради Просторног плана и Одлуке о изради Извештаја 

о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. Након разматрања 

Нацрта одлука од стране Комисија за стручну контролу планова АПВ, исте су упућене  

Скупштини АП Војводине, која је у априлу 2015. године донела Покрајинску скупштинску 

одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара 

„Окањ бара“ и „Русанда“ („Службени лист АПВ“, број 14/15). 

 

Након доношења Одлуке о изради Просторног плана израђен је Материјал за рани јавни 

увид, који је  испоручен  Покрајинском секретаријату урбанизам градитељство и заштиту 

животне средине у даљу процедуру. Рани јавни увид за Просторни план обављен је у 

периоду од 18.06.2015. до 02.07.2015 године у јединицама локалне самуоправе које се 

налазе у обухвату Просторног плана. У оквиру обављеног раног јавног увида одржана је, 

дана 22.06.2015.године, у Елемиру, презентација Материјала за рани јавни увид.  
 

За потребе израде Нацрта Просторног плана прибављене су подлоге за израде плана и 

услови од надлежних органа, организација и предузећа. Од јединица локалне самоуправе 

прибављена је и анализирана важећа планска документација која се односи на предложени 

обухват. Такође, прибављена је и анализирана и друга документација од значаја за израду 

Просторног плана, односно студије заштите, програми урављања и уредбе о заштити за 

Специјалног резервата природе Окањ баре и Парка природе Русанда и др. 

 

У поступку израде Нацрта Просторног плана остварена је сарадња са Покрајинским заводом 

за заштиту природе, Градском управом Града Зрењанина и ЈП „Дирекцијом за изградњу и 

уређење Града Зрењанина“, Општинском управом општине Нови Бечеј и ЈП „Дирекцијом за 

планирање, уређење и изградњу и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“, 

ДП „Горњи Банат“ Кикинда и ВДП „Горњи Банат“ Кикинда везано за давање водног 

мишљења за потребе израде Нацрта просторног плана, као и са управљачима заштићених 

подручја, односно са Специјалном болницом за рехабилитацију „Русанда“ из Меленаца, 

која је управљач за заштићено подручје ПП „Русанда“ и Друштвом за заштиту животне 

средине „Окањ“ из Елемира, које је управљач СРП '“Окањ бара“, везано за програме 

управљача за уређење и развој заштићених подручја. 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, Нацрт плана је испоручен 

до краја 2015. године носиоцу израде плана, односно Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ради упућивања у даљу процедуру. 
 

2.2.6.  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА   

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

„ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

У складу са важећим прописима саставни део одлуке о изради просторног плана подручја 

посебне намене је одлука о изради стратешке процене утицаја просторног плана подручја 

посебне намене на животну средину, а Извештај о стратешкој процени утицаја просторног 

плана на животну средину је саставни део документационе основе планског документа. 

 

У 2015. години, паралелно са израдом Нацрта Просторног плана подручја посебне намене 

заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, радио се и Извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, који ће заједно бити упућени у даљу процедуру. 
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У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, Извештај о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину је заједно са Нацртом Просторног 

плана испоручен носиоцу израде плана, односно Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, до краја 2015. године. 
 

2.2.7.  АНАЛИЗA СПРОВОЂЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ 

 

Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ за 2015. годину 

планирана је израда Анализе спровођења Просторног плана подручја посебне намене 

Фрушке горе до 2022. године (у даљем тексту: Анализa), имајући у виду да је у периоду 

после израде и доношења важећег Просторног плана дошло до измена прописа који 

регулишу област просторног планирања и урбанизма, односно донет 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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), као и низ подзаконских аката из 

ове области, затим Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године 

(„Службени гласник РС“, број 88/10), Регионални просторни план АП Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 22/11), Мастер план одрживог развоја Фрушке горе 2012-

2022. године (усвојен 2011. године) и др. Анализом  је било потребно сагледати све 

настале неусаглашености, проблеме и слабости у имплементацији Просторног плана и тако 

створити основу за усаглашавање Просторног плана са насталим променама, односно за 

израду новог просторног плана посебне намене.  

 

Анализом спровођења Просторног плана су идентификовани конфликти у простору, везани за 

израду планских докумената и њихово спровођење, како би се кроз израду новог просторног 

плана пронашао начин да се конфликти умање и елиминишу, у циљу заштите идентитета 

Националног парка и културног предела Фрушке горе.  

 

Поред подручја обухваћеног Просторним планом, односно подручја обухваћеног 

Националним парком „Фрушка гора“ и његовом заштитном зоном, сагледавано је и шире 

подручје, како би се формирао став према контактном подручју обухвата Просторног плана. 

Подручје обухвата Анализе је површине од ~139.430 ha и односи се на подручја следећих 

јединица локалних самоуправа: у целости општина Сремски Карловци 1 (једна) КО и 

општина Беочин 8 (осам) КО; у деловима општина: Бачка Паланка 2 (две) КО, Инђија 6 

(шест) КО, Ириг 11 (једанаест) КО, Рума 2 (две) КО и Шид 12 (дванаест) КО; у деловима 

градова Нови Сад и Сремска Митровица. 

 

На основу прикупљених података приступило се сагледавању планске документације која 

се односи на подручје обухвата Анализе и то: Просторни план Републике Србије, 

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине, сви просторни планови 

подручја посебне намене донети на анализираном простору, просторни планови општина 

и урбанистички планови које је за наведено подручје израдио Обрађивач. На основу 

урађених извода извршена је анализа утицаја ових планова на планска решења дата 

Просторним планом подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године. Генерално је 

оцењено да највећи утицај на посматрани простор има утицај планских решења у области 

заштите природе, културе и животне средине, експолатације минералних сировина и 

саобраћаја. 

 

Осим прикупљања података о планској документацији која је за предметни простор донета 

после 2004.године, прибављени су и подаци о издатим локацијским дозволама, одобрењима 

за изградњу и захтевима за легализацију, за подручја ван грађевинских подручја насеља, 

који би могли бити од утицаја на заштиту и презентацију Националног парка и културног 

предела Фрушке горе, затим информације о важнијим проблемима у досадашњем 

спровођењу Просторног плана на подручју јединица локалне самоуправе, као и о 

новоисказаним потребама  и тенденцијама у коришћењу простора. 
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У поступку израде Анализе радило се и на изради графичког дела Анализе, на сређивању 

базе просторних података намена површина из планске документације јединица локалних 

самоуправа у подручју обухвата Просторног плана, донетих у периоду после 2004. године, 

као и базе просторних података инфраструктурних система. Процес израде графичке 

припреме карата Анализе и детаљне разраде односио се на контролу графике пре уноса у 

ArcGIS – импортовање података у ArcGIS, на обраду графике у ArcGIS-у 

/геовизуелизација и релационо повезивање просторних података са тебеларним 

подацима. Графички део Анализе се састоји од прегледних карти и детаља, на којима су 

приказани уочени конфликти у простору, везано за спровођење Просторног плана. 

 

За потребе израде Анализе тражени су подаци од надлежних министарстава, секретаријата, 

органа управе, завода за заштиту природе, завода за заштиту културних добара, јавних и 

привредних предузећа, управљача Националног парка Фрушка гора, туристичких 

организација и других организација. 

 

Анализа спровођења Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. 

године је испоручена Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине 30.09.2015. године. 

 

Анализа је разматрана и прихваћена на седници Покрајинске владе одржаној 04.11.2015. 

године, на основу које је донет Закључак и покренута иницијатива за израду новог 

Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе. 
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3. ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ   
 

3.1. ИПА ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА   

       СРБИЈА 

 

У 2015. години Завод је наставио реализацију активности на изради Пројекта извођења 

радова на рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала  

 

Укупно планирани буџет за Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног 

путног правца Тисасигет-Ђала 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 планирани буџет пројект 

партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.  

 

Пројекат је трајао 27 месеци и то од 01.02.2013. до 30.04.2015. године. 

 

У 2014. години спроведена је јавна набавка за извођење радова на рехебилитацији 

прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, по правилима Европске уније. Почетком 

јула 2014. године закључен је уговор са најповољнијим понуђачем: Компанија „Војпут“, 

Суботица. Вредност уговора је  52.638.227,87 динара. Такође је, након спроведене 

процедуре јавне набавке, почетком јула 2014. године потписан уговор за услугу надзора 

над извођењем радова са понуђачем: ДОО „EUROGARDI GROUP“, Нови Сад, чија је 

вредност 26.100,00 евра. 

 

У уговореном року, односно до средине септембра 2014. године, изведени су радови на 

рехабилитацији планираних деоница, и то на стационажама од km 18+935 до km 21+350, 

и од km 0+00 до  km 2+675. Извршено је и плаћање за изведене радове као и за услугу 

надзора. Такође је Министарству финансија поднета потребна документација за правдање 

средстава у петом извештајном периоду (01.06.-30.09.2014. године) у висини од 

477.334,70 евра. Комисија за првостепену контролу међународних пројеката признала је 

све приказане трошкове и крајем децембра 2014. године издала декларацију на цео 

износ. По овој декларацији, од укупно признатих трошкова у износу од 477.334,70 евра, 

Европска унија jе почетком 2015. године рефундирала Заводу 85%, односно износ од 

405.734,49 евра. 

 

У току 2014. године прихваћена модификација (измена) пројекта, од 01.10.2014. године, 

(Addendum No 3 to the Subsidy contract for the implementation on the project no 

HUSRB/1203/111/050, Acronym: Tiszasz-Djala, Title: Rehabilitation of Tiszasiget-Djala cross-

border connecting road), која се односи на одобравање додатних радова на 

рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет Ђала (деонице km 17+925-

18+450;18+875-18+925), у вредности од 160.000,0 евра за додатне радове и 7.688,50 

евра за услугу надзора над извођењем радова. 

 

Такође, на основу декларације број 32/44 од 31.07.2014. године, Завод се одрекао  

неискоришћеног дела планираног буџета пројекта у износу 160.000,00 евра у циљу 

доприноса укупној реализацији програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, 

односно како би омогућио спровођење додатних пројеката из ИПА програма са резервне 

листе. 

 

Завод је почетком фебруара 2015. године поднео потребну документацију за правдање 

средстава за шести извештајни период од 01.10.2014. до 31.01.2015. године. Комисија за 

првостепену контролу пројеката, 27.04.2015. године, издала је декларација о признавању 

трошкова за шести извештајни период у висини од 8.970,63 евра, од којих износ од 

7.625,03 евра (85%) представља донацију Европске уније. 

 

У првом кварталу 2015. године спроведена је јавна набавка за извођење додатних радова 

на рехебилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, по правилима Европске 

уније. Крајем марта 2015. године закључен је уговор са најповољнијим понуђачем: 
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Компанија „Војпут“, Суботица. Вредност уговора је  18.215.750,54 динара. Такође је, 

након спроведене процедуре јавне набавке, крајем фебруара 2015. године потписан 

уговор за услугу надзора над извођењем додатних радова са понуђачем: ДОО 

„EUROGARDI GROUP“, Нови Сад, чија је вредност 7.600,00 евра.  

 

Након извођења додатних радова Завод је извршио плаћање свих обавеза дефинисаних 

буџетом пројекта и закљученим уговорима и поднео је документацију за правдање 

средстава за завршни извештајни период од 01.02.2015. до 30.04.2015. године. Комисија 

за првостепену контролу пројеката, 14.08.2015. године, издала је декларација о 

признавању трошкова за седми извештајни период у висини од 168.245,86 евра, од којих 

износ од 143.008,98 евра (85%) представља донацију Европске уније. 

 

Укупна реализована вредност пројекта је 700.409,51 евра од којих је износ од   

595.348,08 евра донација Европске уније, док је износ од 105.061,41 евра, за 

суфинансирање реализације пројекта, обезбеђен из буџета АПВ на основу Уговора о 

додели бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије, број   104-401-

4358/2013-04/7   од  22.11.2013. године  

 

Завод је, након завршетка пројекта и рефундирања средстава од стране Европске уније, 

поднео завршни извештај о реализацији пројекта Покрајинском секретаријату за 

финансије. У складу са завршним извештајем Завод је 24.11.2015. године извршио поврат 

неутрошених средстава у износу од 14.479,05 евра у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије (што износи 1.748.301,85 динара), у буџет АПВ а у 

складу са Уговором о додели бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за 

финансије, број   104-401-4358/2013-04/7   од  22.11.2013. године  

 

Резултат реализације овог пројекта је рехабилитација 5665 метара пута на деоници Ђала- 

Нови Кнежевац- Чока, од којих је  5090 метара пута рехабилитовано на стационажама од 

km 18+935 до km 21+350, и од km 0+00 до  km 2+675 а 665 метара на деоницама  km 

17+925-18+450;18+875-18+925. Пројекат ће омогућити лакши приступ до насеља. 

Рехабилитовани путеви ће омогућити лакшу и бржу везу између два насеља. 

 

Значајан део саобраћај ће се преусмеравати на овај део пута, са могућностима удобнијег 

путовања. 

 

Пројекат обезбеђује предуслове за даљу изградњу путева и развој путне мреже, као и 

стварање позитивног амбијента за будућу регионалну сарадњу. 
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4. ПОСЛОВИ ЗА ТРЖИШТЕ   
 

У 2015. години Завод је био ангажован на изради просторних и урбанистичких планова, 

које је радио по појединачним уговорима закљученим са: општинама на територији  

АП Војводине, јавним предузећима као што су ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Електромрежа 

Србије“, као и са другим правним и физичким лицима.  
 

У наставку је дат преглед послова на којима је Завод радио током 2015.                         

године, односно чија је израда у току, по врсти посла и фазама израде: 
 

 

4.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

1. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80-Дунав  

 Завод је у току 2014. године радио на изради Нацрта плана и прибављању потребних 

сагласности  пре доношења Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног 

плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80-Дунав (Паневропски 

коридор VII), („Службени гласник РС“, број 14/15 од 04.02.2015. године). 25.03.2015. 

године Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју примерака. 

2. Измена и допуна Просторног плана инфраструктурног коридора граница Хрватске-

Београд (Добановци)  

 Завод је у току 2014. године радио на изради Нацрта плана и прибављању потребних 

сагласности пре доношења Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању 

Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд 

(Добановци) (''Службени гласник РС'', број 147/14). 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

3. Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструкторног коридора аутопута Е-75 

Суботица-Београд (Батајница) 

 Завод је у току 2014. године радио на изради Нацрта плана и прибављању потребних 

сагласности пре доношења Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању 

Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-

Београд (Батајница) (''Службени гласник РС'', број 143/14). У 2015. години Завод је 

извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју примерака. 

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

Сад са елементима детаљне регулације 

 Завод је у 2015. години израдио Нацрт плана после јавног увида за потребе усвајања 

од стране надлежних органа. Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до 

рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне  регулације, усвојен је, од  стране  

Скупштине  Аутономне покрајине Војводине, 08. априла 2015. године („Службени лист 

АПВ“, број 14/2015). У априлу 2015. године Завод је извршио коначну испоруку 

усвојеног плана у уговореном броју примерака. 

5. ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х110 kV Краљево  

3- Нови Пазар 1  

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на стручну контролу 

надлежним органима. Након тога Завод је наставио активности на изради Нацрта плана 

за јавни увид као и Нацрта плана за усвајање. 

 

4.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  
 

1. Просторни план општине Бач 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

2. Просторни план општине Бачки Петровац 

 У 2015. години Завод је наставио активности  на прибављању потребних катастарско 

топографских подлога потребних за израду Плана. Узимајући у обзир чињеницу да је 

општина Бачки Петровац ушла у процес комасације земљишта, Заводу нису достављене 
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потребне катастарско топографске подлоге, те се нису створили потребни законски 

услови за израду Нацрта плана. 

3. Просторни план општине Нови Кнежевац 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на стручну контролу од 

стране надлежних органа. Након обављене процедуре стручне контроле и јавног увида, 

Нацрт плана је упућен на сагласност Покрајинском секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине. 

4. Просторни план општине Сента 

 У 2015. години Завод је реализовао активности потребне за израду Нацрта плана. 

Завод није имао потребне улазне податке за завршетак Нацрта плана. 

5. Просторни план општине Сремски Карловци 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

6. Просторни план општине Темерин 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 
 

4.3. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

1. Генерални урбанистички план града Сремска Митровица 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за усвајање и извршио коначну испоруку 

усвојеног плана у уговореном броју примерака 

2. Генерални урбанистички план Кикинде 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за усвајање и извршио коначну испоруку 

усвојеног плана у уговореном броју примерака 

3. Генерални урбанистички план Вршца 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на стручну контролу 

надлежним органима. Након тога Завод је наставио активности на изради Нацрта плана 

за јавни увид као и Нацрта плана за усвајање.  
 

4.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План генералне регулације насеља Ада и Мол 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је упућен на стручну контролу од 

стране надлежних органа.  

2. План генералне регулације насеља Владимировац 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога и изради Материјала за рани јавни увид. 

3. План генералне регулације насеља Банатски Карловац 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради Нацрта плана за стручну 

контролу.  

4. План генералне регулације насеља Апатин 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради Материјала за рани јавни 

увид и Нацрта плана за стручну контролу. 

5. План генералне регулације насеља Бач 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради Нацрта плана за стручну 

контролу. 

6. План генералне регулације насеља Бачки Петровац 

 У 2015. години Завод је наставио активности  на прибављању потребних катастарско 

топографских подлога потребних за израду Плана. Узимајући у обзир чињеницу да је 

општина Бачки Петровац ушла у процес комасације земљишта, Заводу нису 

достављене потребне катастарско топографске подлоге, те се нису створили 

потребни законски услови за израду плана. 

7. План генералне регулације насеља Бела Црква 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за стручну контролу. 

8. План генералне регулације  насеља Беочин  

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 
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9. План генералне регулације  насеља Бечеј 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради Нацрта плана за јавни 

увид и Нацрта плана за усвајање. 

10. План генералне регулације  насеља Влајковац 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

11. План генералне регулације  насеља Врдник 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

12. План генералне регулације  насеља Житиште 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

13. План генералне регулације  насеља Ириг 

 У 2015. години Завод је изради Нацрт плана за јавни увид, Нацрт плана за усвајање 

као и коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју примерака. 

14. План генералне регулације за насеље Јазак 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за јавни увид.  

15. План генералне регулације за насеље Жабаљ 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога и изради материјала за рани јавни увид. 

16. План генералне регулације за насеље Опово 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана. 

17. План генералне регулације централног дела насеља Кикинда 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за стручну контролу од стране 

надлежних органа и Нацрт плана за јавни увид. 

18. План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради Концепта плана и израдио 

је Нацрт плана за стручну контролу. 

19. План генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

20. План генералне регулације североисточног дела насеља Кикинда 

 У 2015. години Завод је израдио  и испоручио Концепт  плана за стручну контролу. 

21. План генералне регулације за насеље Банатска Топола 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

22. План генералне регулације за насеље Сајан 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

23. План генералне регулације за насеље Иђош 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

24. План генералне регулације за насеље Нови Козарци 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу. 

25. План генералне регулације за насеље Наково 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

26. План генералне регулације за насеље Банатско Велико Село 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

 

 



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД  
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

 24 

27. План генералне регулације за насеље Руско Село 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

28. План генералне регулације насеља Башаид 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање и извршио је коначну испоруку усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

29. План генералне регулације насеља  Сента 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен надлежним органима 

на стручну контролу.  

30. План генералне регулације насеља Сечањ 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога и изради плана. 

31. План генералне регулације насеља  Ковин 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана који је испоручен на јавни увид, Нацрт 

плана за усвајање. Завод је извршио и коначну испоруку усвојеног плана. 

32. План генералне регулације насеља  Ковачица 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога, изради Материјала за рани јавни увид и Нацрта плана за 

стручну контролу. 

33. План генералне регулације насељеног места  Кулпин 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања потребних катастарско-

топографских подлога и изради Материјала за рани јавни увид. 

34. Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места  Пландиште 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид и припремним активностима за израду  Нацрта плана. 

35. Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места  Нови Кнежевац 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид и припремним активностима за израду  Нацрта плана. 

36. План генералне регулације насеља Љуково 

 У 2015. години Завод је радио на активностима израде и прибављања потребних 

катастарско-топографских подлога, изради Материјала за рани јавни увид и Нацрта 

плана за стручну контролу. 

 

4.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу   

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради Нацрта плана за стручну 

контроли и Нацрта плана за јавни увид. 

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

      У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и      

изради плана. 

3. План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиоративног канала и 

секундарне мреже за наводњавање у К.О. Адорјан  

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и 

изради плана. 

4. План детаљне регулације комплекса за производњу и складиштење експлозивних 

материјала у КО Беочин  

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана. 

5. План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци 

      У 2015. години Завод је радио на активностима у вези са израдом Нацрта плана за      

стручну контролу и јавни увид. 

6. План детаљне регулације зоне центра у Бечеју  

 У 2015. години Завод је радио на активностима у вези са израдом Нацрта плана. 

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

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана. 
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8. План детаљне регулације радне зоне локације 10 у К.О. Инђија 

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана. 

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

Баваништа  

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за стручну контролу. 

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

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

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

 16.02.2015. године Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

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

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради  и испоруци Нацрта плана 

за усвајање након чега је извршио и коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

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

 23.02.2015. године Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака.  

14. План детаљне регулације за акумулацију "Србобран" 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Нацрта плана 

за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид и Нацрта плана за усвајање. 

31.07.2015. године извршена је коначна испорука усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

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

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Нацрта плана 

за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид и Нацрта плана за усвајање. 

27.10.2015. године извршена је коначна испорука усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

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

Сланкамен" у општини Инђија 

       У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података и       

изради плана. 

17. План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора     

       у К.О. Шајкаш 

 У 2015. години Завод је израдио Нацрт плана за стручну контролу, Нацрта плана за 

јавни увид и Нацрта плана за усвајање. 09.06.2015. године извршена је коначна 

испорука усвојеног плана у уговореном броју примерака. 

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

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Нацрта плана 

за стручну контролу и Нацрта плана за јавни увид. 

19. План детаљне регулације за реконструкцију ДВ 110 kv број 142/1 Србобран-Бечеј 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Нацрта плана 

за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид и Нацрта плана за усвајање. 

19.08.2015. године извршена је коначна испорука усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

20. План детаљне регулације зоне за изградњу објеката за складиштење 

пољопривредних производа  на потесу "Церие", у К.О. Јазак Село 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Нацрта плана 

за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид и Нацрта плана за усвајање. 

01.12.2015. године извршена је коначна испорука усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 

21. План детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко-рекреативним 

садржајима на обали реке Дунав у К.О. Бешка  

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Нацрта плана 

за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид и Нацрта плана за усвајање. 

08.10.2015. године извршена је коначна испорука усвојеног плана у уговореном броју 

примерака. 
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22. План детаљне регулације за изградњу мотодрома „Србија Ринг“ Бела Црква 

 У 2015. години Завод је радио на припремним активностима на изради плана. 

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

 У 2015. години Завод је радио на припремним активностима на изради плана. 

24. План детаљне регулације система за одводњавање Србобрана  

 У 2015. години Завод је радио на припремним активностима на изради плана. 

25. План детаљне регулације комплекса марине у Бачком Новом Селу  

 У 2015. години Завод је извршио коначну испоруку усвојеног плана у уговореном 

броју примерака. 

26. План детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин   

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид, Нацрта плана за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид и 

Нацрта плана за усвајање. 26.11.2015. године извршена је коначна испорука 

усвојеног плана у уговореном броју примерака. 

27. План детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови 

Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700   

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид, Нацрта плана за стручну контролу, Нацрта плана за јавни увид. 

28. План детаљне регулације за далековод 110kv Ђердап 2 -Мосна 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података 

потребних за израду плана. 

29. План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут другог реда у Србобрану 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Концепта 

плана  и припремним активностима за израду  Нацрта плана. 

30. ПДР магистралног канала К1 и црпне станице "Крстур" на територији општине Нови 

Кнежевац 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података 

потребних за израду плана. 

31. ПДР за изградњу канала Мали Иђош-Његошево-Чик подсистема за снабдевање 

водом "Мали Иђош" на територији Б. Топола 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података 

потребних за израду плана. 

32. ПДР ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала М.Иђош-Његошево и 

акумулације Мали Иђош на територији општине Мали Иђош 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид и припремним активностима за израду  Нацрта плана. 

33. План детаљне регулације канала К-1 подсистема "Нови Кнежевац" регионалног 

система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид и припремним активностима за израду  Нацрта плана. 

34. План детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне 

енергије на територији општине Бела Црква 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид и припремним активностима за израду Нацрта плана. 

35. План детаљне регулације дела блока 24 у Кањижи 

 У 2015. години Завод је радио на активностима на изради и испоруци Материјала за 

рани јавни увид и припремним активностима за израду  Нацрта плана. 

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

 У 2015. години Завод је радио на активностима израде топографских подлога и 

прибављања података потребних за израду плана. 

37. План детаљне регулације за комплекс ветрогенераторског постројења „ДУЊА“ на 

територији општине Бела Црква 

 У 2015. години Завод је радио на активностима прибављања подлога и података 

потребних за  израду плана. 

 

 

 



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД  
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

 27 

4.6. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Извештаје о стратешкој процени утицаја планова на животну средину Завод је радио  

упоредо са фазом израде Нацрта плана. Такође су испоручивани заједно са фазом Нацрта 

плана у процедуру стручне контроле, јавног увида и доношења плана. 

 

У 2015. години Завод је имао активности на изради следећих Извештаја о стратешкој 

процени утицаја планова на животну средину: 

1. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН инфраструктурног коридора 

високонапонског далековода 2х110 kV Краљево 3 - Нови Пазар 1 на животну средину 

2. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације јужне радне зоне 

Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на животну средину 

3. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Сента на животну 

средину 

4. Извештај о стратешкој процени утицаја План детаљне регулације нове радне зоне у 

К.О. Беочин на животну средину 

5. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Нови Кнежевац на 

животну средину-усклађивање 

6. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу 

система за наводњавање "Безубица" код Баваништа на животну средину 

7. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за приобалне зоне 

у Бачкој Паланци на животну средину 

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

на животну средину 

9. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Силбаш 

на животну средину 

10. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насеље 

Ковачица на животну средину 

 

4.7. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОЈЕКТИ… 
 

1. Програм имплементације Просторног плана републике Србије за период 2016. до 

2020. године 

2. Просторно економска анализа постојећих и планираних радних зона на територији 

општине Србобран 

3. Урбанистички пројекат за изградњу зграде РТВ-а и Студије процене утицаја пројекта 

на животну средину 

 

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

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

парцелације и препарцелација, урбанистичке информације о локацији по захтеву органа 

који издаје информацију о локацији и др. 
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5. КАДРОВИ И НАГРАДЕ 
 

5.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ 
 

Завод спада у мала предузећа и у децембру 2015. године Завод је имао 50 запослених. Дужи 

низ година уназад број запослених у предузећу се није битно мењао због спровођења 

политике забране запошљавања, односно 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 и 142/14). Такође, у 2015. години донет је Закон о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 

68/15), као и подзаконска акта на основу овог закона, у складу са којима се утврђује тачно 

одређен број запослених на неодређено време које организациона јединица система може да 

има.  
 

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

сарадничке институције (факултете, институте и др.) и појединце. Због великог обима 

послова које Завод обавља, с једне стране послове за Оснивача планиране годишњим 

програмима пословања, а са друге стране послове чијим извршењем Завод стиче неопходне 

приходе са тржишта, потребно је одржати тај број запослених, чија је ангажованост на 

извршавању послова максимална.  
 

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. Зато је Завод водио такву политику запошљавања којом се одржава повољна 

структура запослених, односно да се у складу са могућностима побољшава квалификациона 

и старосна структура, запошљавањем млађих високообразованих стручњака различитих 

профила. Завод има добру квалификациону и старосну структуру запослених.  
 

На дан 31.12.2015. године, Завод је имао 50 запослених, а структура запослених по 

стручној спреми је била следећа: 
 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
стање 

31.12.2014. 
стање 

31.12.2015. 

1.  Доктори наука 2 3 

2.  Магистри 2 3 

3.  Висока стручна спрема 30 28 

4.  Виша школска спрема 2 2 

5.  Средња стручна спрема 14 14 

6.  Неквалификовани радници / / 

               Укупно 50 50 
 

Брига о људским ресурсима у предузећу из ове делатности је од изузетног значаја и зато 

Завод улаже у стручно оспособљавање свих запослених и посебно у стручно оспособљавање 

младог кадра за самосталан рад у овој специфичној области, као што је израда просторних и 

урбанистичких планова, израда студија и сл., посебно имајући у виду да оно нужно траје 

неколико година до стицања услова за добијање лиценци за руковођење израдом планске 

документације. Образовање и усавршавање свих запослених у складу са потребама 

пословања је трајан задатак, са циљем да се обезбеди континуирано стручно усавршавање 

запослених и усвајање нових знања и технологија. Стручно оспособљавање младог 

високообразованог кадра у циљу стицања потребних знања и вештина за самосталан рад 

траје неколико година, да би се тек након тога могла постићи очекивана продуктивност у 

раду. 
 

Завод је дужи низ година уназад успешно развијао тржишно пословање и много улагао у 

стручни и технички развој ресурса. У складу са потребама пословања периодично се 

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

софтвера који се примењују у области урбанистичког планирања, како би се пратили 

савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга 

на што вишем нивоу.  
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Од инжењерског кадра, у 2015. години, 17 запослених је имало лиценцу одговорног 

планера, 14 запослених лиценцу одговорног урбанисте, три запослена су имала лиценцу 

одговорног пројектанта, а  два запослена геодетску лиценцу првог реда.  
 

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

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

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

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

последњих година добио као признање за свој рад.  
 
 

5.2. НАГРАДЕ 
 

Истичемо да је Завод и његов стручни кадар последњих година добио велики број награда 

и признања за свој рад, а у 2015. години  истичемо следеће: 
 

На XXIV Салону урбанизма у Нишу, који је одржан 06. новембра 2015, Удружење 

урбаниста Србије је доделило: 

 

 ТРЕЋУ НАГРАДУ у категорији Регионални просторни планови и ППППН за рад: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА   

ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 

 
 ТРЕЋУ НАГРАДУ у категорији Генерални урбанистички планови за рад: 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 

 

 ТРЕЋУ НАГРАДУ у категорији Публикације за рад: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  ОД 2003-2013. ГОДИНЕ У АП 

ВОЈВОДИНЕ   

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштита животне средине 

ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 

 

Удружење урбаниста Србије је у Крагујевцу 14.05.2015. године доделило: 

 

 ПОВЕЉУ поводом Јубилеја 60 година Удружења 

ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 

 

 НАГРАДУ НИКОЛА ДОБРОВИЋ 

Јасни Ловрић, дипл.инж.арх. 
 
 

Универзитет у Београду, Географски факултет је поводом обележавања дана 

факултета доделио: 

 

 ПЛАКЕТУ ФАКУЛТЕТА за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос развоју науке 

и наставе 

ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад 
 

Удружење урбаниста Србије, Војвођанско удружење урбаниста је  у октобру 2015. 

године доделило: 
 

 ЗАХВАЛНИЦУ за учешће на 6. годишњем скупу урбаниста Панчево 2015 и 

дугогодишњу подршку раду удружења 
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II  ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1. ФИНАНСИЈСКИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ПОСЛОВАЊА  ЗА 2015. ГОДИНУ   
 

1.1.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА 
 

Одлуком о оснивању јавног предузећа регулисано је да средства за обављање делатности 

Завод остварује из буџета АПВ Завод за обављање послова од општег интереса ради којих 

је основан, у складу са годишњим програмом пословања Завода, из прихода које оствари 

пружањем услуга на тржишту за друге кориснике и из других прихода које оствари у 

склaду са законом. 

 

У складу са тим постоје две основне групе послова које Завод обавља и сагласно томе два  

основна извора прихода и то: 

 

 Послови за потребе Оснивача - који се односе на извршавање сталних и повремених 

послова за потребе Оснивача (за АПВ), ради којих је Завод основан као јавно 

предузеће. Ови послови се планирају Годишњим програмом пословања за које Завод 

стиче приход из буџета АПВ и 

 

 Послови за остале кориснике на тржишту, са којима Завод закључује појединачне 

уговoре и тако стиче приход.  

 

Имајући у виду природу услуга које Завод обавља, односно да се услуге односе на израду 

просторних и урбанистичких планова, наручиоци ових услуга су претежно општине на 

територији АПВ и јавна предузећа, те се ови уговори закључују у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

На закључивање уговора за израду планске и друге урбанистичко-техничке 

документације за остале кориснике на тржишту примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89 и 

''Службени лист СРЈ'', број 31/93) 

 

Осим наведеног, Завод учествује на међународним пројектима у оквиру ИПА програма 

прекограничне сарадње Република Србија–Република Мађарска. На основу закључених 

уговора за пројекте у којима Завод учествује, Европска Унија путем донација обезбеђује 

финансирање тих активности тако што рефундира 85% од укупно утрошених средстава за 

њихову реализацију и та средства се воде као приходи од донација.  

 

У 2015. години Завод је наставио реализацију активности на изради Пројекта извођења 

радова на рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала у оквиру трећег 

позива ИПА програма прекограничне сарадње Република Србија–Република Мађарска. 
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1.2.  ПЛАНИРАНИ  И ОСТВАРЕНИ  ПРИХОДИ 
 

По Годишњем програму пословања Завода за 2015. годину, планирани приходи из буџета 

АПВ за 2015. годину износили су 45.166.666,67 динара за вршење послова које Завод 

обавља за Покрајину као Оснивача, приходи које Завод треба да оствари на тржишту 

планирани су у износу од 96.597.643,34 динара, приходи од камата су планирани у 

износу од 1.000.000,00 динара, а приходи од донација (приходи за потребе реализације 

међународних пројеката) планирани су износу од 22.627.336,50 динара, односно укупно 

планирани приходи су  142.764.310,01 динара.  

 

Табела планираних и остварених прихода за 2015. годину 
 План 

за 2015. год. 

Остварено 

у 2015. год. 

Однос 

планирано- 
oстварено 

3/2   (%) 

1 2 3 4 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  45.166.666,67 45.166.666,67 100,00 

ПРИХОДИ СА ТРЖИШТА 96.597.643,34 71.694.471,57 74,22 

ПРИХОДИ ОД КАМАТА     1.000.000,00 799.966,21 80,00 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ - 1.048.029,41 - 

УКУПНО: 142.764.310,01 118.709.133,86 83,15 

 

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА -  

ПРИХОДИ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

22.627.336,50 

 

21.902.122,18 

 
96,79 

ПРИХОДИ - СВЕГА УКУПНО: 165.391.646,51 140.611.256,04 85,02 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину, планирано је остварење добити 

из прихода са тржишта у износу од 2.000.000,00 динара. У Билансу успеха за 2015. 

годину исказана је остварена добит у износу од 4.405.526,81 динара (бруто), односно 

2.832.114,39 динара (нето). 
 

 

1.3. ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 
 

У 2015. години планирани  су расходи и инвестиције у износу од 163.391.646,50 динара, а 

извршени расходи у 2015. години износе 140.164.096,30 динара, (85,78%). 

 

Табела планираних и извршених расхода за 2015. годину 
  

 
 

Планирани 

расходи за 
2015. год. 

Извршени 

расходи 
у 2015. год 

Однос 

планирано-
извршено 
3/2    (%) 

 1 2 3 4 

1. РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА  

 
 45.166.666,67 

 
45.044.269,99 

 
1,00 

2. РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА СА 

ТРЖИШТА И ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА 

 

90.647.643,34 

 

71.074.050,38 

 

0,78 

УКУПНО 1+2 

 

 
135.814.310,00 

 
116.118.320,37 

 
0,85 

3. РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА ОД 
ДОНАЦИЈА 

 
22.627.336,50 

 
20.087.408,86 

 
0,89 

УКУПНО 1+2+3 
 

 
158.441.646,50 

 
136.205.729,23 

 
0,86 

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА 

 
- 

 
- 

 
- 

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА СА 
ТРЖИШТА 

 
4.950.000,00 

 
3.958.367,07 

 
0,80 

УКУПНО 1+2+3+4+5+6 163.391.646,50 140.164.096,30 0,86 
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1.4. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА  ЗА 2015. ГОД. 
 

 

 

Еконо- 

мска 
класи- 
фика- 
ција 

Назив План 2015. 

године 

Извршење 

2015. године 

Индекс 

512 Трошкови осталог материјала 

(режијског) 

 

4.950.000,00 

 

4.343.038,34 0,88 

5120 Трошкови потрошног материјала који се 
монтира на машине 

 
1.300.000,00 

 
928.252,00 0,71 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 2.800.000,00 2.697.583,20 0,96 

5123 Трошкови средстава за одржавање 
чистоће 

 
400.000,00 

 
302.768,95 0,76 

5129 Трошкови осталог непоменутог материјала 450.000,00 414.434,19 0,92 

513 Трошкови горива и енергије 4.100.000,00 2.884.766,71 0,70 

5130 Трошкови нафтних деривата  1.600.000,00 960.941,99 0,60 

5133 Трошкови електричне енергије 900.000,00 598.413,41 0,66 

5135 Трошкови паре 1.600.000,00 1.325.411,31 0,83 

514 Трошкови резервних делова  1.800.000,00 372.366,00 0,21 

 
5140 

Трошкови резервних делова утрошених за 
текуће одржавање средстава 

 
1.800.000,00 

 
372.366,00 0,21 

515 Трошкови једнократног отписа алата 

и инвентара 

 

91.000,00 

 

75.300,00 0,83 

 
5159 

Трошкови једнократног отписа осталог 
непоменутог алата и инвентара 

 
91.000,00 

 
75.300,00 0,83 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 

(бруто) 

 

62.086.514,00 

 

55.780.471,64 0,90 

 
521 

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

 
 

11.113.486,00 

 
 

9.984.704,36 

 
 

0,90 

 

524 

Трошкови накнада по уговору о 

привременим и повременим 
пословима 

 

 
2.820.000,00 

 

 
2.735.086,61 0,97 

526 Трошкови накнада члановима 
управног и надзорног одбора 

      
2.968.210,00 

 
2.845.813,32 0,96 

      529 Остали лични расходи и накнаде 11.372.000,00 8.369.379,46 0,74 

  5290 Остала лична примања запослених  2.392.000,00 1.163.714,17 0,49 

 5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 2.159.662,87 0,55 

5292 Остала давања запосленима која се не 

сматрају зарадама 

 

400.000,00 

 

270.000,00 0,67 

 
5294 

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

 
 

180.000,00 

 
 

180.000,00 1,00 

5299 Трошак зарада и накнада зарада по 
основу кориговања 

 
4.500.000,00 

 
4.596.002,42 1,02 

530 Трошкови услуга на изради учинака 3.500.000,00 2.075.428,67 0,59 

531 Трошкови транспортних услуга 1.500.000,00 979.250,67 0,65 

5311 Трошкови  поштанских услуга 250.000,00 161.951,00 0,65 

5312 Трошкови  телефонских услуга 1.000.000,00 731.193,05 0,73 

5313 Трошкови интернета 200.000,00 75.310,32 0,38 

5319 Трошкови осталих транспортних услуга 50.000,00 10.796,30 0,22 

532 Трошкови услуга одржавања     2.900.000,00 1.537.183,33 0,53 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 

постројења и опреме  

        

2.900.000,00 

 

1.537.183,33 

 

0,53 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 650.000,00 0,00 - 

5350 Трошкови рекламе и пропаганде у 
писаним медијима 

 
50.000,00 

 
0,00 - 

5351 Трошкови рекламе и пропаганде у 
електронским медијима 

 
50.000,00 

 
0,00 - 
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Еконо- 
мска 

класи- 
фика- 
ција 

Назив План 2015. 
године 

Извршење 
2015. године 

Индекс 

 
5353 

 
Трошкови штампања проспеката и другог 
рекламног материјала 

 
500.000,00 

 
0,00  

- 

5359 Остали  непоменути трошкови рекламе и 
пропаганде 

 
50.000,00 

 
0,00 - 

539 Трошкови осталих услуга 1.100.000,00 762.515,60 0,69 

5390 Трошкови комуналних услуга 250.000,00 369.969,60 1,48 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 500.000,00 199.976,00 0,40 

5392 Трошкови осталих производних услуга 300.000,00 192.570,00          0,64 

5399 Остали непоменути производни трошкови  50.000,00 -              - 

540 Трошкови амортизације 7.500.000,00 7.512.667,38 1,00 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
0,00 

 
1.296.324,59 - 

550 Трошкови непроизводних услуга 8.270.000,00 4.037.629,37 0,49 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја 

 
490.000,00 

 
190.000,00 0,39 

5501 Трошкови адвокатских услуга 250.000,00 - - 

5502 Трошкови консалтинг услуга 50.000,00 - - 

5503 Трошкови здравствених услуга 50.000,00 - - 

   5504 Трошкови стручног образовања и 
усавршавања запослених 

 
1.810.000,00 

 
779.530,70 0,43 

5505 Трошкови чишћења просторија 2.000.000,00 1.629.551,47 0,81 

 5506 Трошкови обезбеђења 120.000,00 - - 

 5507 Трошкови одржавања софтвера 2.000.000,00 840.500,00 0,42 

5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

 
1.500.000,00 

 
598.047,20 0,40 

551 Трошкови репрезентације 1.063.100,00 1.041.125,71 0,98 

5510 Трошкови  репрезентације-угоститељске 

услуге 

 

198.300,00 

 

180.195,00 0,91 

5511 Трошкови репрезентације- поклони 398.800,00 396.392,40 0,99 

5519 Остали трошкови репрезентације 466.000,00 464.538,31 0,99 

552 Трошкови премија  осигурања 1.200.000,00 469.014,00 0,39 

5520 Трошкови премије осигурања некретнина, 
постројења и опреме 

 
1.000.000,00 

 
436.233,00 0,44 

5525 Трошкови премије осигурања запослених  200.000,00 32.781,00 0,16 

553 Трошкови платног промета 400.000,00 239.435,18 0,60 

5530 Трошкови платног промета у земљи  300.000,00 143.624,40 0,48 

5532 Трошкови за банкарске услуге 100.000,00 95.810,78 0,96 

554 Трошкови чланарина 300.000,00 299.520,00 1,00 

5549 Остали непоменути трошкови чланарина 300.000,00 299.520,00 1,00 

555 Трошкови пореза 800.000,00 683.640,00 0,85 

5550 Трошкови пореза на имовину 750.000,00 658.296,00 0,88 

5559 Остали трошкови пореза 50.000,00 25.344,00 0,51 

559 Остали нематеријални трошкови 1.630.000,00 874.987,02 0,54 

 

5590 

Трошкови огласа у штампи и другим 

медијима (осим за рекламу и пропаганду) 

 

150.000,00 

 

31.752,00 

 

0,21 

 
5591 

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

 
580.000,00 

 
102.003,04 

 
0,18 

5599 Остали нематеријални трошкови 900.000,00 741.231,98 0,82 

562 Расходи камата (према трећим 
лицима) 

 
1.000.000,00 

 
694.554,74 0,69 

5620 Расходи камата по  основу кредита и 
зајмова 

 
900.000,00 

 
694.492,92 0,77 

5623 Расходи затезних камата 100.000,00 61,82 - 

563 Негативне курсне разлике 1.600.000,00 1.490.766,37 0,93 
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Еконо- 
мска 

класи- 
фика- 
ција 

Назив План 2015. 
године 

Извршење 
2015. године 

Индекс 

5630 Негативне курсне разлике по основу 
готовине и готовинских еквивалената 

 
1.600.000,00 

 
1.490.766,37 

0,93 

564 Расходи по основу ефеката валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 

 
300.000,00 

 
- - 

 
5644 

Расходи по основу ефеката валутне 
клаузуле у вези са примљеним кредитима 
и пласманима 

 
 

300.000,00 

 
 

- - 

569 Остали финансијски расходи 50.000,00 - - 

5690 Расходи у вези са обрадом кредита 50.000,00 - - 

 
570 

Губици по основу расходовања и 
продаје немат. улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

 
0,00 

 
1.338,90 - 

5704 Губици по основу расходовања опреме 0,00 1.338,90 - 

579 Остали непоменути расходи  750.000,00  731.809,00 0,98 

5799 Остали непоменути расходи  750.000,00  731.809,00 0,98 

 
585 

Обезвређење потраживања и 
краткорочних финансијских 

пласмана 

 
 

0,00 

 
 

 4.000.203,40 - 

5850 Обезвређење потраживања  0,00  4.000.203,40 - 

  
УКУПНИ РАСХОДИ: 

  
135.814.310,00 

 
116.118.320,37      0,85 

 
Еконо 

мска 
клас. 

 
 

Назив 

Инвестициона 
улагања из 

прихода од 
послова са 
тржишта 

  

012 Софтвери и остала права 450.000,00 348.000,00 0,77 

0120 Рачунарски софтвер 450.000,00 348.000,00 0,77 

023 Постројења и опрема 4.500.000,00 3.610.367,07 0,80 

0231 Опрема 4.500.000,00 3.610.367,07 0,80 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 4.950.000,00 3.958.367,07 0,80 

  
УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 
140.764.310,00 

 
120.076.687,44 

 
0,85 
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Образложење ставки чије је извршење веће од планираног износа  
 

 

Позиција 5299: Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања  

Извршење средстава која су уплаћена у Буџет Републике Србије је веће него што је 

планирано из разлога што се запослена Симичић Наташа вратила са породиљског 

одсуства раније (октобар) него што је првобитно било планирано (децембар). 

 

Позиција 5390: Трошкови комуналних услуга 

До повећаног износа ове позиције дошло је због тога што, због квара на водомеру, 

потрошња воде није добро очитавана, па је након поправке водомера дошло до корекције 

очитавања утрошка воде и до повећаних рачуна. 

 

Позиција 540: Трошкови амортизације 

У складу са сугестијама Државне ревизорске институције, Комисија за процену вредности 

основних средстава је извршила процену односно повећање вредности основних 

средстава чија је књиговодствена вредност била 0,00 динара, а која су још увек налазе у 

употреби. Имајући у виду ту чињеницу дошло је до повећања набавне вредности 

основних средства  те самим тим и  висине амортизације на коју Завод није могао утицати. 

 

Позиција 545: Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  

Завод је обвезник МСФИ за МСП и у обавези је да  врши резервисања за потенцијалне 

обавезе према запосленима по основу одласка у пензију што је и урадио. Стога је дошло 

до настанка овог трошка који није био предвиђен Годишњим програмом пословања за 

2015. годину. 
 

Позиција 5704: Неотписана вредност расходоване опреме  

По попису од 31.12.2015. године, Комисија за попис је констатовала су Клима уређај 

HISENSE 12, и Скенер EPSON PERFECTION 2400 PHOTO набављени 2003 покварени и да их 

није могуће поправити. Такође је констатовано да лиценца MICROSOFT SBS CAL 20 WIN 

2003 није више у функцији , а набављена је 2008 године. Књиговодствена вредност 

климе на дан 31.12.2015. године је 183,33 динара, Скенера – 188,90 динара и лиценце - 

966,67 динара што укупно чини 1.338,90 динара. 
 

Позиција 5850: Обезвређење потраживања  

По попису од 31.12.2015. године, Комисија за попис је констатовала да потраживања 

Завода према купцима износе укупно 4.600.203,40 динара. За потраживања код којих је 

од рока за њихову наплату прошло најмање 50 дана Надзорни одбор је донео одлуку да 

се  изврши исправка у износу од 4.000.203,40 динара. У току израде годишњих 

финансијских извештаја за 2015. годину Општина Кикинда је уплатила 216.000,00 динара 

(27.01.2016.године) а општина Инђија 384.000,00 динара (26.02.2016. године), што 

укупно износи 600.000,00 динара тако да, након наведених уплата, исправка 

ненаплаћених потраживања износи 4.000.203,40 динара.  
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1.5. ФИНАНСИЈСКО ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ 

Економска 
класифи-
кација 

 
Назив 

 
План 2015. 

године 

 
Извршење 

2015. године 

 
Индекс  

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

 
35.791.735,93 

 
35.791.735,93 

 
1,00 

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

 
 

6.406.720,73 

 
 

6.406.720,73 

 
 

1,00 

526 Трошкови накнада члановима 

управног и надзорног одбора 

 

2.968.210,00 

 

2.845.813,32 

 

0,96 

 УКУПНИ РАСХОДИ  45.166.666,67 45.044.269,99 1,00 

 

 

1.6.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ ЗА 
2015. ГОД. 

 

Еконо- 
мска 

класи- 
фика- 

ција 

Назив План 2015. 
године 

Извршење 
2015. године 

Индекс 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

 
4.950.000,00 

 
4.343.038,34 

0,88 

5120 Трошкови потрошног материјала који се 
монтира на машине 

 
1.300.000,00 

 
928.252,00 

 
0,71 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 2.800.000,00 2.697.583,20 0,96 

5123 Трошкови средстава за одржавање чистоће 400.000,00 302.768,95 0,76 

5129 Трошкови осталог непоменутог материјала 450.000,00 414.434,19 0,92 

513 Трошкови горива и енергије 4.100.000,00 2.884.766,71 0,70 

5130 Трошкови нафтних деривата  1.600.000,00 960.941,99 0,60 

5133 Трошкови електричне енергије 900.000,00 598.413,41 0,66 

5135 Трошкови паре 1.600.000,00 1.325.411,31 0,83 

514 Трошкови резервних делова  1.800.000,00 372.366,00 0,21 

5140 Трошкови резервних делова утрошених за 
текуће одржавање средстава 

 
1.800.000,00 

 
372.366,00 

 
0,21 

515 Трошкови једнократног отписа алата и 
инвентара 

 
91.000,00 

 
75.300,00 

0,83 

5159 Трошкови једнократног отписа осталог 
непоменутог алата и инвентара 

 
91.000,00 

 
75.300,00 

 
0,83 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

 
26.294.778,07 

 
19.988.735,71 

 
0,76 

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

 
4.706.765,27 

 
3.577.983,63 

 
0,76 

524 Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим пословима 

 
2.820.000,00 

 
2.735.086,61 

 
0,97 

529 Остали лични расходи и накнаде 11.372.000,00 8.369.379,46 0,74 

   5290 Остала лична примања запослених  2.392.000,00 1.163.714,17 0,49 

  5291 Накнаде трошкова запосленима       3.900.000,00 2.159.662,87   0,55 

  5292 Остала давања запосленима која се не 

сматрају зарадама 

         

400.000,00 

 

270.000,00 

 

0,67 

  5294 Награде, солидарне помоћи и друга давања 
лицима која нису запослена у предузећу 

 
180.000,00 

 
180.000,00 

 
1,00 

 

5299 

Трошак зарада и накнада зарада по основу 

кориговања 

 

4.500.000,00 

 

4.596.002,42 

1,02 

530 Трошкови услуга на изради учинака 3.500.000,00 2.075.428,67 0,59 
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Еконо- 
мска 

класи- 
фика- 
ција 

Назив План 2015. 
године 

Извршење 
2015. године 

Индекс 

531 Трошкови транспортних услуга 1.500.000,00 979.250,67 0,65 

5311 Трошкови поштанских услуга 250.000,00 161.951,00 0,65 

5312 Трошкови телефонских услуга 1.000.000,00 731.193,05 0,73 

5313 Трошкови интернета 200.000,00 75.310,32 0,38 

5319 Трошкови осталих транспортних услуга         50.000,00 10.796,30 0,22 

532 Трошкови услуга одржавања              2.900.000,00 1.537.183,33 0,53 

5321 Трошкови одржавања некретнина, постројења 
и опреме  

       
2.900.000,00 

 
1.537.183,33 

 
0,53 

535 Трошкови рекламе и пропаганде       650.000,00 - - 

5350 Трошкови рекламе и пропаганде у писаним 
медијима 

 
50.000,00 

 
- 

 
- 

5351 Трошкови рекламе и пропаганде у 
електронским медијима 

           
50.000,00 

 
- 

 
- 

5353 Трошкови штампања проспеката и другог 
рекламног материјала 

 
500.000,00 

 
- 

 
- 

5359 Остали  непоменути трошкови рекламе и 
пропаганде 

 
50.000,00 

 
- 

 
- 

539 Трошкови осталих услуга 1.100.000,00 762.515,60 0,69 

5390 Трошкови комуналних услуга 250.000,00 369.969,60 1,48 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 500.000,00 199.976,00 0,40 

5392 Трошкови осталих производних услуга 300.000,00 192.570,00          0,64 

5399 Остали непоменути производни трошкови  50.000,00 - - 

540 Трошкови амортизације 7.500.000,00 7.512.667,38 1,00 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
0,00 

 
1.296.324,59 

- 

550 Трошкови непроизводних услуга 8.270.000,00 4.037.629,37 0,49 

5500 Трошкови ревизије финансијских извештаја 490.000,00 190.000,00          0,39 

5501 Трошкови адвокатских услуга 250.000,00 - - 

5502 Трошкови консалтинг услуга 50.000,00 - - 

   5503 Трошкови здравствених услуга 50.000,00 - - 

5504 Трошкови стручног образовања и 
усавршавања запослених 

 
1.810.000,00 

 
779.530,70 

 
0,43 

 5505 Трошкови чишћења просторија 2.000.000,00 1.629.551,47 0,81 

 5506 Трошкови обезбеђења 120.000,00 - - 

5507 Трошкови одржавања софтвера 2.000.000,00 840.500,00 0,42 

 
5509 

Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга 

 
1.500.000,00 

 
598.047,20 

0,40 

551 Трошкови репрезентације 1.063.100,00 1.041.125,71 0,98 

 

5510 

Трошкови  репрезентације-угоститељске 

услуге 

 

198.300,00 

 

180.195,00 

0,91 

5511 Трошкови репрезентације- поклони 398.800,00 396.392,40 0,99 

5519 Остали трошкови репрезентације 466.000,00 464.538,31 0,99 

552 Трошкови премија  осигурања 1.200.000,00 469.014,00 0,39 

5520 Трошкови премије осигурања некретнина, 
постројења и опреме 

 
1.000.000,00 

 
436.233,00 

0,44 

5525 Трошкови премије осигурања запослених  200.000,00 32.781,00 0,16 

553 Трошкови платног промета 400.000,00 239.435,18 0,60 

5530 Трошкови платног промета у земљи  300.000,00 143.624,40 0,48 

5532 Трошкови за банкарске услуге 100.000,00 95.810,78 0,96 

554 Трошкови чланарина 300.000,00 299.520,00 1,00 

5549 Остали непоменути трошкови чланарина 300.000,00 299.520,00 1,00 

555 Трошкови пореза 800.000,00 683.640,00 0,85 

5550 Трошкови пореза на имовину 750.000,00 658.296,00 0,88 

5559 Остали трошкови пореза 50.000,00 25.344,00 0,51 

559 Остали нематеријални трошкови 1.630.000,00 874.987,02 0,54 

5590 Трошкови огласа у штампи и другим 

медијима (осим за рекламу и пропаганду) 

 

150.000,00 

 

         31.752,00 

 

0,21 
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Еконо- 
мска 

класи- 
фика- 
ција 

Назив План 2015. 
године 

Извршење 
2015. године 

Индекс 

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

 
580.000,00 

 
102.003,04 

 
0,18 

5599 Остали нематеријални трошкови 900.000,00 741.231,98 0,82 

562 Расходи камата (према трећим лицима) 1.000.000,00 694.554,74 0,69 

5620 Расходи камата по  основу кредита и зајмова 900.000,00 694.492,92 0,77 

5623 Расходи затезних камата 100.000,00 61,82 - 

563 Негативне курсне разлике 1.600.000,00 1.490.766,37 0,93 

5630 Негативне курсне разлике по основу 

готовине и готовинских еквивалената 

 

1.600.000,00 

 

1.490.766,37 

 

0,93 

564 Расходи по основу ефеката валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 

 
300.000,00 

 
- 

 
- 

5644 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 
у вези са примљеним кредитима и 

пласманима 

 
300.000,00 

 
- 

 
- 

569 Остали финансијски расходи 50.000,00 - - 

5690 Расходи у вези са обрадом кредита 50.000,00 - - 

 
570 

Губици по основу расходовања и 
продаје немат.улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

 
0,00 

 
1.338,90 

 
- 

5702 Губици по основу расходовања опреме 0,00 1.338,90 - 

579 Остали непоменути расходи 750.000,00 731.809,00 0,98 

5799 Остали непоменути расходи 750.000,00 731.809,00 0,98 

585 Обезвређење потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 

 
0,00 

 
4.000.203,40 

- 

5850 Обезвређење потраживања  0,00 4.000.203,40 - 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 90.647.643,34 71.074.050,38 0,78 

Еконо 
мска 
клас. 

 
 

Назив 

Инвестициона 
улагања из 
прихода од 
послова са 
тржишта 

  

012 Софтвери и остала права        450.000,00 348.000,00 0,77 

0120 Рачунарски софтвер 450.000,00 348.000,00 0,77 

023 Постројења и опрема 4.500.000,00 3.610.367,07 0,80 

0231 Опрема 4.500.000,00 3.610.367,07 0,80 

 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 4.950.000,00 3.958.367,07 0,80 

  
УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 
95.597.643,34 

    
75.032.417,45 

 
0,78 
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1.7.  ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ИПА ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПРОГРАМУ 

РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 

Пројекат извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца 

Тисасигет-Ђала  

Еконо 
мска 
класи 
фика 

ција 

 
 

Назив 

 
План 2015. 

године 

Извршење  
2015. године 
из добијеног 

аванса за 

реализацију 

Активности 01 

 
 

Индекс  

 

530 Трошкови услуга  на изради 
учинка 

 
21.631.816,50 

 
19.128.157,14 

 
0,88 

5509 Трошкови осталих непоменутих 
непроизводних услуга  

 
312.000,00 

 
        312.000,00 

 
                1,00 

525 Трошкови накнада физичким 
лицима по основу осталих уговора 

 
577.920,00 

 
541.651,72 

 
0,94 

5359 Остали непоменути трошкови 
рекламе и пропаганде  

 
105.600,00 

 
105.600,00 

 
1,00 

 Укупно: 22.627.336,50 20.087.408,86 0,89 

 

Износ од 20.087.408,86 динара утрошен је из добијеног аванса за реализацију Пројекта 

извођења радова на рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала.  

Режијски трошкови су плаћени из средстава остварених на тржишту.  

 

Завод је након завршетка пројекта и рефундирања средстава од стране Европске уније 

поднео завршни извештај о реализацији пројекта Покрајинском секретаријату за 

финансије. У складу са завршним извештајем Завод је 24.11.2015. године извршио поврат 

неутрошених средстава у износу од 14.479,05 евра у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије (што износи 1.748.301,85 динара), у буџет АПВ а у 

складу са Уговором о додели бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за 

финансије, број   104-401-4358/2013-04/7   од  22.11.2013. године  

 

 

2. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину извршена је 

куповина основних средстава приказаних у наредној табели: 
 

Ред.бр. Назив основног средства Количина Вредност 

1.  Геодетска опрема 1 2.716.399,67 

2.  Фотокопир апарат IRA C5240L 1 630.744,20 

3.  Штампач LBP-6780X 1 111.673,20 

4.  Монитори 10 151.550,00 

5.  Licenca Microsoft Office Standard 2016 OLP GOV 8 348.000,00 

                                                              Укупно   3.958.367,07 
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА КОЈА СУ РАСХОДОВАНА У  
2015. ГОДИНИ  

 

Током 2015. године по одлуци Надзорног одбора извршен је отпис основних средства која 

нису у употреби због застарелости или оштећења и то: 
 

НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА Инвентарни 
број 

Количина Година 
набав. 

Књиговодствена 
вредност 

HP 4300 729 1 2003 0,00 

Телефаx Panasonic 783 1 2005 0,00 

Телефони (лок.) Panasonic 7/1,2,3….17 17 1999 0,00 

Windows GGK (XP PRO) 826/1,2,3…30 30 2008 0,00 

Софтверски програм MAP INFO 726/1,2,3 3 2003 0,00 

Софтверскa надградња MAP SOFT 744 1 2004 0,00 

Софтверска надградња MAP BASIC 788 1 2005 0,00 

Клима уређај HISENSE 12 733/1 1 2003 183,33 

Скенер EPSON PERFECTION 2400 
PHOTO 

 
727 

 
1 

 
2003 

 
188,90 

Лиценце MICROSOFT SBS CAL 20 
WIN 2003 

 
831 

 
2 

 
2008 

 
966,67 

Лиценце 4 SBS EDITION STANDARD 872 5 2010 0,00 

УКУПНО ЗА ОТПИС    1.338,90 

 

 

4.  ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ Стање имовине 
- књиговодствена вредност - 

 31.12.2014.  31.12.2015. 

1. Зграда 65.050.168,09 63.908.197,17 

2. Возила 5.341.317,40 4.536.719,07 

3. Канцеларијска опрема и софтвери 13.457.824,28 12.349.754,32 

4. Новчана средства на рачуну 8.937.535,41 2.039.970,00 

8. Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD) 2.436.748,49 305,66 

9. Орочена  авансна средства са тржишта 20.001.000,00 20.000.000,00 

       Укупно: 142.896.958,44 102.834.946,22 
 

 

5.  ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНУ  У ОДНОСУ 
НА ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 ПЛАН 2015. ОСТВАРЕЊЕ 2015. ИНДЕКС 

НЕТО ЗАРАДЕ 43.686.620,00 39.735.077,36 0,91 

БРУТО I 62.086.514,00 55.780.471,64 0,90 
 
 

5.1.  ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У 
2015. ГОДИНИ 

 

Просечна зарада 
по запосленом у 

2015. 

Просечан 
планер  
у 2015. 

Просечан 
техничар у 

2015. 

Највиша зарада  
у 2015. 

Најнижа 
зарада  

у 2015. 

Нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто 
94.865 105.589 79.451 111.710 54.296 75.827 121.947 172.333 48.788 67.969 
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5.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ  

 ОДБОРА, У 2014. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2015. ОСТВАРЕЊЕ 2015. ИНДЕКС 

НЕТО НАКНАДЕ 1.875.909,00 1.618.704,00 0,86 

БРУТО НАКНАДЕ 2.968.210,00 2.845.813,32 0,96 
 
 

Чланом 12. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 4/13) је регулисано 

да председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада, а чланом 17. 

Одлуке да висину накнаде за рад утврђује Покрајинска влада. Покрајинска влада је на 

својој седници од 09. јула 2014. године Решењем број:023-45/2014 именовала Надзорни 

одбор Завода, а Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на 

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

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

накнада исплаћује. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 

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

(„Службени гласник РС“, брoj 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и 

надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга 

стална примања у нето износу умањују се за 10%. 
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III  ПРИЛОЗИ 
 

 
 

 
1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ  
 
1.1. Извештај независног ревизора 
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2015. године 

1.3. Биланс успеха  од 01.01. - 31.12.2015. године 
1.4. Извештај о осталом резултату за период од 01.01. -  31.12.2015. год. 

1.5. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.  - 31.12.2015. год. 
1.6. Извештај о променама на капиталу за период од 01.01. - 31.12.2015.  
1.7. Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2015.годину 
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РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
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Извештај независног ревизора          1-2  

 

Биланс стања 

 

Биланс успеха  

 

Извештај о осталом резултату 

 

Извештај о токовима готовине 

 

Извештај о променама на капиталу 

 

Напомене  

 

 

 



 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

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

 

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа за 

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови 

Сад (у даљем тексту ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, или Предузеће), који 

обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2015. године и одговарајући биланс успеха, извештај о 

осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се 

завршава на тај дан, као и напомене, које садрже преглед основних рачуноводствених политика и остала 

обелодањивања. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле 

које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално 

значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Одговорност ревизора 

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије. 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и Међународним стандардима 

ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и 

извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и 

обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском 

просуђивању, укључујући процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, 

ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских 

извештаја, ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не 

у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође 

укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и разумност (оправданост) 

рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације 

финансијских извештаја.  

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и обезбеђују основу за 

изражавање нашег ревизијског мишљења. 

  

 

KAPITAL REVIZIJA DOO, Novi Sad 
Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad 

Matični broj: 20096179     PIB: SR 104117601 

Tel/fax: 021/4754-292; 021/4754-293 

www.kapitalrevizija.com 

 kapitalrevizija@gmail.com 
Tekući račun:  355-1075987-36 

                    205-182642-18 

                         205-182643-15 
                         205-182639-27 

205-199936-31 
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0462)

0442 68668 65413

42 0443 It6 0 317',72 0

420
1. kp.r'@pors ryeBrB oa hanqw r
saBro{,0l np.Bxllr nrqa

471
2. Kparxopoc|r4 xreffIll oa ocrana
rc€e3aHu npaNxx Brl. 0445

422
3. Kp€noporhB xpeam , sj o€x y

0446
3\772

423 4. &aflopo+rl xpeAnx N !.Jr4oB, y

0

L KPAIXOPOIHE (MTIA}IO,UOG O6AAB€
(0414 + 0+15 + 0446 + 0447 + O+A +
0{49)



Kp.jE€ crdlle _ 20-. no€Dlo cE6e 01,01,20_.

73 5 6I 2

0448427

5. O6.se no ooro€y cr.r{r .peacr.e x
eelcr.sa o6yo.s €s lEJoaE

424, 425, 426 N 429
6. Clrare ipanopoqHe O.ENqroG

r. tpIMrL€Hu aBAHCX, AEnO3(Tr4 h
t(lvu4rE

0,{50 t9 5790 15698

329 81

lll. o6a8E3€ t,Et llocJloBAr6 (0452 +
0453 + 045,4 + 0455 + O4L6 + olt +
0458)

Msl

431
1. E@.Ecr - saflcha x sqoia np€Ba

0452

132
Z IL6.3E$ - ffiqH. ,3aBB€ tD.a€ 0ts3

<33 l. tL6.6,6a!N - ocr&a .E6€3}la .rEBr€
0454

434
4. lP6.Brhacu - ocrar. no6eaE npasE

0455

435 5. !o6aB,baq, y seMrv 0456 329 402 81

436 6- Ao6as^av y,flooparrBy

439 7. Oclane o6.Be* |l3 rEio€aE 0458

IV- OCTA'IE KPATXOPoI]HE O5A8BE M59
123

v. o6AaE€ ,10 octto8y noPBA HA

AOAATY EPIAHOCA
0460

678 265

.t8 VI. OI,AABE 3A OCIIJE nOPEE,

AONP'fiOCT M APfi A^X6I4HE
0461

?1 1886 8.12

VII. IIACI1BHA OPEMEHCKA
0462

27 824 18930 27581

a. ryEfiak lr3H A aIcflHE
kanrlM^(o/rt2 + tl16 + o42l -
o42o - 0417 - 0{15 - 0414 - tX13 -
O41t'0402) >0 = (1N41+0424 +
tx42 - oo71) > 0

0a6l

i, yl(,nH trAotB (0424 + o4rt2 +
02t41 + 0ir01- 0463) > o 0464

117888 r74939 !6/973

89 E BATI6II'IAIICHA NACT{BA 0465 13 4)36 49173

,^,,-D-*v

M.n.

O6t.3.q nponrca8 npaaxrHuro,4 o GapMrn , ooP8r o6pBaqa o{H!r'.rjo('1)( rcBaurdra 3a npmpeaHa apyrr8., 3arpyre s npeay3erHsxe PC , 6p, 95120\4 s l44l20l4)

no3[urua

36521430

20 402

126

** le. c6 ,04-k-,**



flonyrsaea npaBHo nhqe - npeAy3erHhK
ft BcHs 6poj 0A0683r,3 UJrOpa lsa]ffi ,1u nq6 100442355

Hss rav o PrErr02E6E 7il pnosronlo t ueelttsntxo PLA'{!R t{rE t PRotExroval{rc zavoD za uRlaN&aair vojvoDtnE Novr saD

C€ryue HB, C.a, l(ci.!.rql.. 6/m

5I4flAHC YCNEXA
- y xxJba,qaMa ar,rHapa -

I 2 3 5 5

nPrxoal! H:t PEAoBHoT nocnoB^lSl

a nocnolHlt nB{xoata

(1002+ 1009 + to16+ 1017)
1001 214846

60
L nPrxoalr oa nPoa lf PoSE

(!003 + 1004 + rm5 + t@6 + !007+ 1(p8)
1002

c

600
1. rBdqA, oA nroIale po6e E
np.ssx nvurxa Hi aoliah€H rf,My tm3

601
2. npmoAu oa npqAaJe po6€ aflq
npa$H rsqrE H. vdocrpaHoH rp)lo{rrry

1004

642
3, norqan oa nlo&le po6. o<ran'r| nd€axlti
npaBHr{ nrqeNa Ha ro.raheM rprrury 1005

603
a. np.noar oa nFraje po6e ocrar$ fl(De3aHs{
noasr.x ,vqrxa Ba xroc.parci rpsutry r006

5. np|rroal, oa npo&le po6€ Ha roBalrar lpxxuYy 1007

605
6. np,(.ol,t oa npolaie po6e Ba f,locrF.s

10m

61
Il. nPrlxoau oa nPoa .rE nPorgmaA x vorvf
(1010+ 1011 + 1012 + l0t3+ l01l + 1015)

1009 100311 151481

610
l. npiiloAk qa npoa.je nIsBorF r lr'iyra
mrvtHrl r 3alx(,ux npaBrM nnut{a Ha ad€i€n 1010

611

2. npmoAn oA npoAale npd{3&!a x ycnyra

Ra qHxB , 3aEuosH npaBHur4 ,Il.t4f,. rla 1011

612
3. nDrrxqax or nDoaa,e n9og3Eoaa 3 ycntr? ocrarri
no@airn npasHur n,ur a H.IoEi€H rpxruiy 1012

613

a. nFtoa{ qa npoarl. tpo,sola x t.ntr. cr.Bx
nee..Hs np@sts rM$.M {a ,ioctP.lEr. 1013

5. nD.doAr qa npolare npo€ior. r yoyrd x.
1014

100311 150922

6. nDlxoa, oa nDoaaje rdcq nFo.r3.oAa u ysra
Hn kio.rpanotr rpxrurry

1015 559

[t. r']Pl,txoarl oI nPEMmA cvE8Ehqlll4
aorAl.[l]a, aoHAr.I4rA l,l cJ.

1016
26 ?1902 63t65

65 ry. apyrv nocloaHx nPxxolx 1017

3a neproA oA 01.01.2015. Ao 31.12.2015. roAhHe

no3ltltt a

1222t3

604

615



no3l,lqr{lA

1 2 3 6

PACXOAX n3 PEIOBHOT nOaJtOB l!

E. nocloBHL P^qoa{

{1019 - 1020.1021+ 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + tO26 + tO27 + 10:8 + 1029): O

1018
129247 I 167160 l

50 I. HA6ABIIA BPEAI1OCT NPOTAIE PO6E 1019 I ::::
62 I! nPt o]qx oa NovBxpArS,q ylltHAxA x po6E 1020

630
Il], noBEFAt+E BPEAHOCn4 3MI,4XA
HEIOBPIIIEHI,IX !l TOTOBI4X nPOUaEOIA l,!

HEAOEPL]IEHUIX YCTYTA
1021

631

IV. O,lAtb€r6€ 8PEArcCfl4 rCrI,4XA
HEAOCPIIT€HI4X I TOTOBXX npOU3sOAA l,!

HEAOBA]EHI,IX YcrMA
t022

5l odH 511 V, IPOIIII(oBI,I MATEPI4]A'IA 10r3 27 a arq a i {900 l

513 VI, TPolllKOBl TOPh&C I,{ EHEPTruE t024 28 zaei 2943

52
VII. ]POIUXOBI' 3APMA, HAI(HAAA 3APMA I,{

ocaAn,r lu'rHu PAooatl
1025

r. . ?:.
44257 79913

53 vIIl. TPOllrrcEU nPoX3BOAHI,iX vCrMA 1026 i 24588 61516

90 u,IPolut(oB, axoPII3AutltE 1021 7513

5.l1ao 5.19 x. TPOUJKOAI A]TOpOgHr{X PEEPBXCATbA 1028 1296 679

55 )q, HEMAIEPI{MHI,I T?OU]KOBI4 1029 32 7957 . : 9632 .

B. nocrorHr,r aoEnT K (1001- 1o$) r 0 1030 476A6

r, nocJlotHl4 ryE[T t((1018- to01) > o 103r J074

66 a. oxH Scxtcx, nPrfioall (1o3:t + 1034 +
1039)

1032
33 2924

66, ocfl{ 662, 653 , 554

I. OIIHAHO,UC(h nPrXOAu OA nOAEAHl,fi nlUA
I OCrNlU O1.{HAHCIIJC(H nPrlxoAr.r (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)
1033

660
1. OrHaHcsloo npxxoAu or i|ary

1034

661
2. rDeHaHorloor npxoAx oa ocfar!0( noBe3aHm

1035

3. nB.xqax qa \aelha y ap6nry nDrIDrGxx
rpa8H x nnra v 3aiea{xqnfi noAyE ra

1036

669 4, ocEn! O,Hafl€,jou npvxoa, 1037

662 I nPuxoal4 oa KAIATA (oa I?Ehlx nlqA) 1038 800 24gO

663 t 664
llt. no3l,lTvBHE KvPCHE Pt3nt(E u ItO3IT]tBHl,l
EOEKIV B,AJYIHE KNA!3Y']E OPEI'4A TPE6I,IM

nuuuMA)
1039 34

55
I. Ot{ll^Hcl{rcl(ll PAO(oAII (10a1+ ,.6+
ro47)

1040 2009 i

56, o(xx 562, 563 tl 564

I. OI4HAHC[r&i PAC(OAI,I l,t OAHOCA CA

nOBB,qHl{'4 nPAaHxH lllllll,lMA l{ OCrMll
ollHAHollcK.{ PAO(OIII (1042 + t0t3 + 1044 +
104s)

1041

560
1. OxHauorj@ paoloan ,G oa
3.ecHxx npaBHuH nuquHa

tM2

5

50 ao 55, 62 x 63

30

75n

0 0

655

138

2\86

0



no3lutt A

I 2 3 5 6

561
2. tDxnalro{j@ padoA, E qA

[BeaHx!{ npEr B rrqAa 1043

565
3. Pdo.oAx oA !i@tB y Murxy npxapF€xxx
np.B8r,o( fiqa , ljeax{em .oayraara

tM4

566 c 569 l. ocrdr O,H3Ho.lqH p.doa, 1045

562 u. PAqo.qu kax4TA (UPEMA I?EFllM ngqllHA) 1046
695

563 r 564
ITI. BETAT'IBI{E KYrcHE PNNI{<E I.I EETA]X8H'I
t{D€(TU BA'IYTHE K'I!JEYff @PEMATPEMM
nl,{l'l!tMA)

tu7 1ir9l 1005

E. AOEIi'A|< rG' Or]tA]tCXP rh (1Or2 -
1040)

1048
919

,l( ryErtax 143 rd4HAHctaP lb (ltao-
1032) lM9

1352

6a3 u 685
3. nPltlxoalt qa vosr^EllEr}h BPf{Hocrx
ocTME LHo6l,lltE XOJA CE rcxttvtE nO
oEP BPf{XOCIll rDO3 Stt | NC ycno( 

1050 35 165s0

583 v 585

ri P^qoal,l oavool El/l rSa EPEAtiocTll
OCTA,IE IIHOBHHE Xoj'A 

'E 
IIC&E'yJE NO

oEP BPEAHOCTIT XPdt Ett l HC vmflA
1051 4000 35892

67 , 5a, ooa| 683 ,685 l. (,cIMt nPBXOIX 1052 3) 152

57 x 58, @H 583 s 585 K, OCrMt! P O(qAr 1053 33 479

,t. ao6l{rax lGt PE[oBHol nooloB^tCA nPE
onoPE3lttatba (1030 - 1031+ toaa - 1049 +
1050 - 1051+ 1052- 1053)

1054 3904 12386

,b. ryErr x lt3 ?taoBEor noc,lol^tb^ nPE
onoPElDll^tt (1031- 1030 + 1Oa9. rrra +
1051-1050+1053-1052)

1055

69-59

x. HETO Ao6r.fr X nOCrOl lb rOlE CE

oEvcr^arEr, EoExrt n?orE8E
PAi{YHOBOACTIEBE N(M'ITI{(' IIIiC1IPA'IG
t"Ell^r tl3P XI{,XX nEPTOA

1056
39 501 235

59{9

H. HEIO ry6]lt^l< nOC,IOBAISA XOIE Ct
o6vcr BrL 

" 
PACXOAX nPOrEHl

P {vroBqadEEHE no.,lr,rIurc l,l IcnP al(
I"EUrlr(A 5:t P^titt rx nEPuoa

1057

tb. AOEfiAX nPEOnOPBXB tt (1054'
10s5 + 1056 - 1057)

1058 4445 12621

o. rvE[T r nPE oIIoPETH!A]bA (!.O55 - 109r
+ 1057 - 1056)

1059

n. noPE HAAOEXi X

721 L noPEOs PAO(OA nEprOAA 1060 3611

u, oa4oxEHrl noPEoor PAo(oAx nEPxoaA 1061

IlI. OA,IOXEHU nOPEC(' nP[XOAll nEPrlOA 1062 23 186

121
P. t{ctr,lltEHl .nrqHl nPlrMA}L
nocJloa Eq

1063

36

513

733

1759

258



ll03llLlt{ra

I 2 3 6

c HElo aoErtak

(105a - 1059 - 1060 - 1061 + 1t 52 - 1063)
10&

9264

T. HEIO TYErIAX

(1059- 1O5S + 1060 + 1061-1062 + 106!)
1065

,, HETO AO6{TAX l(OlU nPrnAAA MA}bXHO<l.tM
1066

ll. HETO AOMIAK t(OlU nPl/lnAAA EEhl,tHC(OM
8,lAc,Mt{v

1067

III, HEIO ryEl,lTAK KOJT NPUNATA MAIU4HS<XM
,068

M HEIO ry6fitJ< XO]r nPUnAAA 8EhU8O@r{
Brao{ll(y 1069

v, 3,clAAA no AKq{lr4

1. Oo'Bs rpaAa m .huj, 1070

2. vrcEHa (pa:BoaBeH.) rpalqa no axlrjr 10r1

_n.** 22.06. *lliz-,*"*

O6p.rq npoiEH np.MB@ o GrpsHq y .Dopay o6pa3aua OsH6{orjoo1x r,rlEaurdF 36 rprip.Afla ApyunBa, i4qpyre c .peA3erHfie rrBolr* f,6p. 95n01. , l,ll201a)



flonyruaea npaBHo nilLle - npeAy3erHuK
n,16 1004a2355tlll4lDpa asaEoctv 7111M.Bqiv 6rEj 0a068313

N SADURAANTzAXZA voJvoD!tEPRO'TKIOVATIJEIaE ! urseusrtd<oPREDUZE

C&vue Hdr C.r , )l(odriq.. 5/uI

l43BEI.I]TAJ O OCTAJIOM PE3YfiTAry
3a nepuoA oA 01.01.2015. Ao 31.12.2015. roAuHe

- y xHrbaaaMa AxBapa -

no3raur{r aon

2 3 6

A HEIO PE3Y.,TIAI }t:I NOIJ1OBA}6^

I. HETO AO6rfrA( (AOfl 106e) 2001 2832 9268

n. HEro ryEfiAl< (AOn 1065) 2002

E Ocr^,llt @EOEyXBATHL AOSTT Xl{[L
rvEl{TAX

.) c'.!x€ xorc EChe 6m, pa(,l.(t.OrxoE r. y
srDBca ydr!, y 6yAynxi n€pxoarx.

3t0

1. nFd4* pesaroFt€aqrF gaeprFne
,{o6rHe, Helaenr(E, n(rpolee v op$e

a) ll@nale pelaroflala'rrdn p€.pos 2003

6) daff peHopelau@nx peepe, 2001

331

2. AkD€poo, Ao6.!q, ft .)6ylli no ooro.y w'aHo.3
a.o!fl{6Hu nptisEa

?005

6) ry6r,uv 2006

332

3. Ao6xrrv M, .y6ru no oo,oy yraE$. y
.r.o{{tx€ r{€rP/H€rfrc {rnlrdm

2007

6) rr6l11.M 2008

333

a. Iooeln M. ryt{q, rlo oor6y yaera y ocrdrE {
G€o6y8artor Ao6srry llnr ry6..rxy .rprapfra{rx

2009

6).y6xu, 2010

6) cE!x. xol! rrxr.axo xory 6fl
p.uaoi.lrro!.tsc y 6m cy yorcl. y
6yAytxx lr.pxoAxxt

33r

1. Ao6e'rr M, ry6rqr rc ool6y nFp.$1ia
(,iHaNoijoG!'€s€unaja $Hocrpa

a)rc6vur 2011

6) ry6rqq 2012

I 5



no3rault A

553, 2

2. Ao6rru ur q6,ur qa sFPyxecara }urft
Eo YDraE y .Hocrp4o nou'osaE

2013

2014

335

3.llo5r,ue uv rv6xql io oo€y xNctplteEr-a
suffe D..B'E (torffi) ffic.rio. ]e

2015

2016

336

4. Ao6uqn Mc ry6eu, no oo,o.y )6Fela oa
sperEfl p.ouogs{x 3. nDorBiy

2017

2018

337

2019

I OCtAnt4 EPvrO CaEOSyXB IHl,! !06l,rIAI< (2003

+ 2m5 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
201a+2016+2018)>0

II. ocrMl 6P/ro c6Eo6D@cTH[ fv6t rA|( (2004

+ 2006 + 2@ + 2010 + 2012 + 201a + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

rI. noPE3 HA OCTAII' CEEO6yXBATHI4 [O6l,fIAK
l,t lu ryE[TAx nEBnoa

2021

ry. HErO OCT^nr.r CBEOSTG THX !O$nT k (2019

- 2020 - 2021) > 0
2A72

v. HETO OCTArl.! CAEOSD(BA...-IHU ry6nrr( (2020 -
2019+202D>0 2023

8. yxvn^fl xETo cSEo6yxtlTit!{ PETyTII T
NEPIIOAA

L v(ynaH HETO C8€OEyX&qTHX A06(TAI< (2001 -
2002+2022-2023)>0

2a24
2831 9264

,t. y(lllaH HETo (SEO6yXBAIHU D6fiAX (2002 -
2001+2023-2022)>0 2025

r. ron^H SEro aBao6vxtalHta ao6rrax
l{r'1, TEI(IAI( (202, + 2024) - AOn 2024 a 0
Mx lon 20:15 > 0

1026
0

1, nPrnrcaH sehrHcxrs Maoiuqrxa rcnma,la 1027

2. npxnvcac llao qr|a xolli H€raly rcnrpo^y

6
2028

fin,12,06
y /v/L4L\ ttDu

O69axq npo.,(aH npaa,nHyxG o GApxrHc u OoO4N o6Daeqa Okkhcrjodi ,*rraF ia nFsFJu€ ApyunB,3arpy,.e y npe!\l3€}src 9'n01a a tal2ot4)

W*/



Ilonyruaea npaBHo nrqe - npeAy3erHrK
nr6 1004a2355t!(bpa asr.Boctu 71llMaBih 6roj 0ao68313

NOVI SADI EuRBAxrsnaxoIPtEDarzEd!

cellure tlog c5a, )rcr€Er{r. 6/Iu

I43BEI.IITAJ O TOKOBI4 MA 1'OTOB]4 H E
3a nep!.roA oA 01.01.2015. Ao 31.12.2015. roarse

- y xxrbaaaMa a[Hapa -

1 2 3

^. 
TOXOal. fOTOB9IHE l,3 nooroBHl.lx AKT'iBXOCTIi

1001 rn297 145244

L nprnxu roros,He €.o.i6axx ae$cn (1 ao 3)

l. npolala , ntr4x$€H, aBaHcv 1002 t16744

2. npy|rE€ kanare E no.nosHvr afirc8ocB 3003 800

3. OcraB nprnee 6 pe,cp€ao. nooB6. 53641 6050

II. Oarre MdseBn@xr aflEBocB (l ao s) 3005 t{9871 190681

1, tlouae Ao6.Ne6Ma e aa aEBd 3006 75086

2.3apaae, Beraft }paaa , ocrar, ncq*v pao(olx 3007 80257 19913

1008 595

3009

5. oanB rc dBy cErrx Fefi npitoAa 3010 16842 )lu5

Irl. Hero npir,B roro€#e ,3 nE,l@r amffi (l-[) 3011
27426

IV. Hero oArr. rorcere rc @Hsr aflffi (II-l)
45399

A TOKOAT TOTOBI,IHE II' AKTXBHOCTII UhAECTTPAIS 

3013 42t 500r
l. npxrue roroere B amaoc rHKrxpab. (1 m 5)

l. npoaal. anrl1F , yaeia (!ero nperrBe) 301{

2. npoaaja Bare9.ijanHe xro8 H€, {€eerxxBa, ncrFie6a, pdie u
3015

3. ocrax Oll'l.sjo<e n la N.Hr (Eo.puea) 3016
1 50cr

4. nprlJtr 6Me tr] a@Blilt} ehB€cBp.E 3017

5. npvxn€l€ arcrrerAe 3018

ll. oanxa l!l6m B ams6B xH..crrpa6. (l Io 3) 1019 1958 ll15

1. kynBrHa a&da , yAem (Hero oanmr) 1020

2. qnryxa h€r,iareFiJ.nHe ,lldxrc, Ha(pe-n*+€, no<rpoje+5a, d|pe|le x
3021

3953 :315

3. ocrar| Or|aHcxjo<, nla@aHx (Hero oanrBe) 3022

IU. Hero npcn.B rdsHe |! amo€cn BBecBpaBa {l-II) 3023
1686

N. Hero qAnva Eroa4re ,3 aMBocry c$€cnpa6. (ll-I) 3024
35:17

122816

2490

1004

1004

3505

3012



AOn

2 31

B. toxoEv roroarHE lt3 AKlllBHocTlt allNANctlPAlSA
308783025 0

L npM,s .d@E hr a@4(B $edaH@p.6a (1 ao 5)

30261. Y8ehae oaroBHd €nmara

10272. Ayropo{B laea!fl (Bso np'{rrd)

3047830283. &a oporH" l9eA.tu (hft np+rnve)

1029a. crcrua AY.oporre.6a@

30305. O(u€ xpdBopoik o6a.4

50603031 3r766u. OanB8r ror(Bxe B ao.36, OeE8dpae (l ao 6)

1. onyn co<.B€Hd ar!4a ! ynsa 3032

2. Ayropocks kpeArtu (oAnh4)

3. {pdft@oru |9ealrr (oa,MU) 3034 11766

{. ocrare oSaBe} (oarr )

3036

6, r,Lnnat*e ArBvAeqAe 3037 5060

IU. Bso npvruB rn@Ne rc a@u6r OsHafl@paEa (I-II) 3038 25818

N. nno oa.e. Er6!N€ tr3 aodocr, $rMkoiDaea (II-D 1039 31766

r. caEra nP||,l|.B mToBtiHE (3001 + 30rl + 3025) 1040
1717rA t8l16l

A| caEr qarr{a roToBl,iHE (1005 + 3019 + 3031) t041 185595 199058

E XETO nPWlrtE TOTO6]|HE {3040 - 3041) 3047

c. HE O OA,XB rOTOtltHE (3041 - 3040) 3043 1AD 17895

xc roloBtlll HA no|{Ello oSPAqyHcxor nEPlloaa 10,t4
11374 29816

3. no3lllt'llHE lCrFlCllC PA3rlrfE nO OC,lOBy nPEPAqytlA
rotoBltHE 1045

34 43u

Iti. HEIAT||IHE IC'PCIIE P'E ,ITKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
roTogt{}tE 3046
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Hanotrene yt $unancu.lcxe u)seamaJe )a iuHy tasplae !' 3l deqeu6w 2015 
'od1He

CACTABJbAI6E U nPUKA3IIBAII'E OI{HAHCI'IJCKI4XOCHOBE 3A
T{3BEIIITAJA

2.1. Ocuoge ra casran,rarbe Q[HaHc[jcKltx E3Beurraja

flpflnoxeHu r[uuaucnjcru x3Berxrajl.r cacraBJ],eHLI cy y crsraay ca 3aKoHoM o paqyHoBoacrBy
("C,ryx6eun r,racuux PC",6p. 6212013 y mJreu rexcry: 3axoa) r.I Mefyuapoanuu craHAaproM

Qu uancrjcxor [3BerrrraBan a 3a Mz[Jla I cperlba npaBHa n flua ('tcn. nracnr,rx PC", 6p. I 17 /2013 - y

raJBeM reKcry: MC@I4 ra MCII).

Caapxrua a Qopua o6paraua r[uxaucujcxr.rx u:aeuraja t,t ca,{pxnHa uo:nuuja y o6pacurMa je
trpotrxcaHa flparr,ruarolr o carpxxHx r-r Qopruu o6paraua Quuaucajcrux u:aeruraja :a
rpuapelna flpeay:eha, 3a.{pyre a npeay:eruare ("C,r. r,racurr PC", 6p.95/2014 u 14412014\.

KoHrHfl oKBr.rp t-l ca,{pxrrHa pavyaa y Koxrxon oxBflpy nponucaHa je Ilpaelr-nruxol,t o KourHoM

oKBr.rpy n ca,trpxl.rHr.r paqyHa y KoHrHoM oxBr.lpy 3a fipfiBpe,qHa rlpe,uyreha, 3a.qpyfe x
lpeay3erHrrKe ("C,r. macunr PC", 6p. 95/2014 - y rra,BeM TeKcry: npaBlrnHxl( o KoHrHoM

oxaupy).

Oaaj cer Quuanclrjcrrlx u:ejeLrraja flpxnpeMr.beH y cr(rany ca MebyuapoaHnM craaAapaoM

$auaacujcror r,BBerrrraBana 3a Mara H cpeara apaBHa ruua. Ocnonue paqyuoBoacrBeue
noJ,rr4TlKe flp!{Me*eue 3a cacraBJr,arhe orux Qnxaucujcxux u:reurraja HaBeaeHe cy y Hanoueulr
3, Ose norrlrure cy aocneaHo npr{MeneHe Ha cBe npt-lKa3aHe rorr]He, ocl4M aro uuje apyravuje
Htl3saqeHo.

[Ipuroxeuu Quuaucr{cru rreeurrajr npeacraa,rajy penoBHe (flojenlHavne) Qnnarcajcre
u:aeurraje flpegy:eha 3a 2015. ronnHy. Ilpeay:ehe HeMa 3aB[rcHa Ilpeay:eha t-r He cacraB;La
KoHconxtroBaHe 0Huaucrjcxe lreeruraje.

@auaacujcru rcaeurrajr cy npuxa3aHr.r y PC[, xojn je ) lrcro BpeMe u r[yaruNoxarna sa.ryra
flpeay:eha. [.{:noca cy ucr.a3alv y PC[, :aoxpyxeun Ha Haj6nnxy xlr,,uay ocuu aro nuje
apyravlje xa:aareuo.

l. OCHOBHI,I NOTAUI,{ O TIPEAY3EhY

Jaero npeay:ehe 3a [pocropHo a yp6aHucrnsxo nnaHupane *3aBoa 3a ]?6aHn3aM Bojeolune"

Hos, Cu,r (y ,{a,'beM r;Kcr} ln "3ano-a :a yp6antl:aM BojBonune" Hosr Ca4 xnu npeay3ehe) ce

6aau yc,ryrana rc flpocropHor u yp6aHucrxqxor tulaHrpalsa' y oKBHpy peracrpoBaHe flperexHe

,qe,rarxocrr.r: apxlrrexroncxa .{eJlarHocr - urlQpa aeaarnocrr je 7l I I llpe'uyrehe je ocuooaxo

paar rpajnor o6agJbaBa crpflHllx locnoBa npocropHor r Yp6auncrt{'rKor fl]IaHEpa6a oA

trpur"r*t. :navaja :a Peny6,rnry, a roju ce oaHoce Ha reprropujy AyroHoMHe florpajlne

Bojeo.uuae crp1^lue rocnoBe oa :nalaja :a Ayroxonay florpajnuy Bojeolnre, :a xoje je 3aeol

HocuJqau [cxrbyqxBor npaBa Ha o6aa,larue aenarHocrl4' Kao 14 crpy{He [ocJIoBe, Kao u crpyqHe

[ocJroBe 3a opraxe jeauuuue JIoI€JIHe caMoynpaBe, Kao u flpyre opraHe I.r oprarur3aulje xoje uy

crojuu o,u,,ryxaua, yroBopoM r.r,'Iu cnopa3yMoM Te flocroBe noBepe' oaHocHo ycryne'

Jn "3aBoa :a yp6auu:au Bojaoarne" Hoer Caa (uaravun 6poj 08068313, ropecKu

r.{earuQnrauaonu 6poj 100482355) je oprauuroaauo xao jaauo npeuy:ehe r yrrcaxo je y
Perflcrap [plope,lnlrx cy6jerara rol AresuNje 3a npuBpeaHe per]Icrpe [o peruerry 6poj E,{

55133/2013 oa 21.05.2013. JII "3aBo.{ ra yp6aar:au Bojaoarlne" HoBIr Car je ocuoaaxo

O,u.:ryrou CxynutrrHe AyroHoMHe florpajuxe Bojaoarue o.u 14. Qe6pyapa 2013. ro.quse o

ocauaaruy Jaeuor npeay:eha ra rpoctopao u yp6antcruvxo npojerrorau,e

CeaHUre ftpery3ehaje y Hoaoru Caay y yrtluu Xene3HlrqKa 6Poj 6/lll.

Opraar.r flpely:eha cy na,l:opxa o,l6op H atlpeKTop.

JIl "3aaol ra yp6ana:au BojeoaltHe" Hoara Caa, je npeua rpureplljytlttlMa 3a pa3Bpc'raBathe H]

3aroxa o pa,iyHoBo,4crBy, Ha ocHoBy peaoBror ro,ttutulser Qr.ruaxoljcxor n:eeuraja :a 2015.

roIEHy, pa3BpcraHo y Malla [paBHa JII{ua.

flpocevan 6poj 3arocreHl{x y roKy 2015. roaune 6uoje 50 (y 2014. ronunu 49).
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Peaogax ronr4rtrrbl.t Quuauctjcra r:aeurraj :a 20[5. roatry oao6peH je oa crpaHe Haa:opxor
ol6opa flpeay:eha Ha ocHoBy Oa,ryxe 6poj 18l/6 oa 28.01.2016. roauue, a Kao .{aryM
oao6paaara oape!eH ie 29.02.2016. roaraHe.

2.2. Itopnruhetr,enpouebrlBarta

Cacrag,Barbe Sr.rxarcujcxrx lr3Beuraja y cKJrary ca MC@I,I 3a MC|I 3axreBa rrpfiMeHy x3aecHrlx
rjEyqHxx paqyHoBo,[crBeHrrx npoueHa. OHo, r'aro!e, :axteaa aa pyKoBo,[crBo KoprlcrH cBoje
upocylaaane y npltMeut,t paqyuoBoncrBeHnx fioJrnrt,lxa flpeay:eha. O6,racru roje :axrerajy
npocyfurarre Beher crefieHa a,ru gehe c,]oxeHocrrr! oaHocHo oonacrx y rojr.rua npernocrarre u
npoueHe xMajy Marepaja,rnu :uauaj :a {unaucujcre r:aeurraje o6eaoaarreau cy y uanouenu 4.

2.3. Hacrasarnos'rosaga

<DaHaHcrjcxr-l x3Beurajlr :a 2015. roar-ruy cacraBJBeHr cy y cKjra.uy ca Haqe.JroM HacraBKa

trocJloBarba, rojr npernocraa,'r,a Aa he flpe.qy3ehe HacraB[Tl,r ca noc]'roBarheM y aor,reauoj
6yayhuocra.

2.4. Ynopernn nonaur

Ilpeayrehe je cacraeu,ro @uuaucrjcxu r,raeunaj y cx,,ra,Ey ca MC@14 :a MCll Ha aaH xoju ce

3aBpuaBa 3 [. aeueM6pa 2015. roaflHe, a aaryM rrpeJracKa Ha rrpBy [ptIMeHy MCOI4 3a MCfI je l.
jaHlap 2011. rorxHe. Kao aar) M oa Kojer floql{tby aa ce npnra:yj1 ynopenHx nonaux )
Sur.rancujcrou u:eeurrajy cacma,reHoM y cKna,[y ca MC@H ra MCfl.

Ilpeay:ehe je [3MeHlJro noqerHo cra]r,e uepacnopelenor ao6rrr(a 3a 2014. A 2015. ro.q[Hy, aa
6lt oapa:r,uo Koperunje [3BprxeHe tro ocnoBy yrBpbeHr,rx a HexopnfoBaulix rpeulaKa, Kao ruro
cleiln:

Y xr.r,raaaua PC,II

Hepacnope!euN
ao6urax

8.149

E$exar npepauyna paau ropexunje rope HaBeaeHnx rpeuaraje 6no xao ulro cJleatl:

Y xu,raaarua PCA

l0.l2l

1 .213
(3. l8s)

| .213
l0.r2r

- (r.213)

r.213 (3.185)

t.2t3 (4.398)l 1.33.r 8.t 49

i.185
l0. t2l

Ilpeay:ehe je r:ueuu,'lo roqerHo cralr,e uepacnopeleHor ao6lrrlo 3a 2015. roaany' aa 6r
olp:utlno xoperurlje [3BplIeHe tro ocHoBy yrap$enrlx a HeKopEroBaH{x rpeuaKa, Kao uro
cJre[].1:

--lu!ir
3.185

6.936

,t

Hepacnopelear.r ao6nrax rprxa:ar y 6lt,raHcy crana
ca cra$eM Ha ,[aH 3 I . .leueu6pa 2013. roarne
Koperuaje:

-yKxaarce pe3epBx y xopucr uepacnopefeuor ,[o6rlrxa
-Qopnrupan e pe:epaucau,a ra 6exet[uullje :anocnenux

Hepacnope[enn ao6[rax HaroH KopeKu[ja ca cratr,eM Ha

aar l. jauyapa 2014. roarrHe

01.01.2014.
31.12.2013. flogeha*e CvaEet6e (rpepaqyHaro)

E[,'raHc craII a
-Pe:epae

-HepacnopebeHr.r 106tIraK

Vxyruto nacuea

EEnaHc ycl!exa

TpoutKosu paep6ucaha

A06]|T 3a roa[Hy

8.149
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Hanolreua

V x rl,,r,aaaua PC,{
Hepacnope!err

lo6urax

Koprroaanr nepacnopeleal .{06HraK ca crabeM Ha aaa

0t. jaryapa 2014.r.
Kopexunja nope:a na ao6urax
Pacnotrera,406xrlr I'I3 20 I 3. 3a,[xBt,r,[e HAe ocHrrBaq l'IMa

Pac[oaena 3a pe3epBe

YKx,uarbe pe3epBI.I

KopriroaaHu uero ao6u rar ra 2014.

HepacrtopebeHtr ao6urar tarou KopeKu]tja ca cralteM
na.qax l. jaHyapa 2015. roaune

9.917

8. t49
(e3e)

(s.060)
(4.122)

4.122
9.268

l l.4lE

E$exar npepavyaa paan xoperunje rope HaBe:leHry rpeuraxaje 6uo Kao turo cJleax:
Y xtuuaaanra PC,{

0 |.0r.2015
31.12.20t4 IIoBehaBc CuarLcrl,e ( lrpepaq-'"Hat o)

EruraHc crarsa
-Pe:epae

-HepacrlopebeHx ao6araK
Vxynno nacuaa

6a,ranc ycnexa
-Tpou KoBr.r pe3epBrrcarsa 3a

6eue$ruuje :anoc,reurx

.(o6ur ra ronruy

(4.122)

8. 1,19 11.418

E.l{9 t7.512 (14.243) l1.,ll8

679

9.268

4.122

13.390 l0l2t

6',79

___(672)

2.5. flpepaqyHaBa*ecrpaHlxBaJryra

Caa cpeacrea u o6aae:e y crpannv cpeacraaua rurahaba ce Ha ruH u3BeurraBaba npepa,ryrasajy
y BaxoBy llr.rHapc(y npornBBpe.qHocr [prrMeHoM 3BaH[rrHor aeBx3Hor Kypca Hapoaae 6anxe
Cp6uje aaxeher ua raj aan. Tparcarur.rje y crpaaoj Banyrr.r ce rpepavynaeajy y Qyurur.rona:ruy
Baryry npxMeHoM reBfi3Hr-rx xl4ceaa eaxehnx aa aax rpancaxuuje t-r.Jl-i BpeaHoBaba no KoMe ce
crarre nouoao oauepasajy.

flosrlrueue u HerarrrBHe KypcHe p:BJlnxe Hacralre t-l3 fl3Mrrperua taxaul Tpancarutja I ll
flpepa']yHa MoHsrapHr-rx cpeacraBa h o6aaera H3paxeHt-rx y crpaHt-lv B:L,,t) TaMa ua lpajy roatte.
npN:uajy ce y 6vtatcy ycnexa, Kao aeo {urnnorjcrux [prixo.[a, olHocHo Quaaucnjcrux
pacxoaa.

Kypcern npuuerreHu Ha .[aH 6lr,rancnparsa cy cle,lehu:

EUR
USD

3l. leuenSap 2015.
t2t.6261
I I 1,2468

31. leueM6ap 2014.
120,9583
99,464t

5
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3.

3.r.
IIPETJIEA 3HATIAJHHX PAqYHOBOACTBEHI,IX TIOJIT{TI,TKA
Heuarepuj aLrHa y,rararua

Heuareprja,rna ynaraba cy nuuuaja,rao [pr.{3Hara no ua6aaaoj apeatocra. Haxraauo
BperHoBabe ueruarepujaatnx ynararba H3Bprxeuo je no aa6aaaoj BperHocrll yuarceuoj ta
[c[paBKy Bpe,qHocrr.t u eBeuryanHe KyMynflpaHe ry6lrrre no ocaory o6*ape!ena.
Auopru:auuja aelrarepaja,lHlrx yl,ara,*a ce o6pa.ryHaBa nptrMeHoM nponopuaoHiurHe Merone
raro 6u ce n uxoBa Ha6asHa BpenHocr pacnopenl.rra roKoM rbr-lxoBor npouegeuor aera rpajara
roju u:uocr.r fler ro.(rHa (crona auoprBauuje 20,00%).

3.2. HeKperHtrHe, nosrpojera n onpeua

IIpxBpenHo tlpealrehe rcxaryje craaxy ua noruuujN HeKperHrlHe. nocrpojerua x onpeMa
yroJl.rKo oHa r4ctrytr,aBa trBa rpurepujynaa: oreryje ce aa he ce ropucrr..nr ayxe oajeaHe roarne
fi [aje floje,(r.rHaqHa aa6aana apennocr y MoMeHTy Ha6aexe seha oa 5.000,00 rulnapa.

Craexe aerpernura, fiocrpoje$a x onpeMe. oarvepaaajy ce nprur{KoM flor{erHor trpx3HaBarr,a no
cBojoj Ha6aBHoj BpeaHocrr.r orHocHo! ueHx Korrrarla.

Ha6aaua epeanocr yx,rylyje rraarre xojr ce [upeKrHo npNnncyjy Ha6aBu[ cpe,[craBa, ulro
yx,ryvyje Oa*rypry BperHocr (yr,.syvyjyhr uaprHcre aax6rHe u flAB), cne rpouxore rojr ce
.[t,tpexTHo npanucyjy aoaobe*] cpe.ocraa Ha ,roxaurjy r.r y crau,e xoje je reonxoauo aa 6r
cpencrBo Morno 0)HKuHoHHcar[ Ha HaqrH Ha roju plxoaoacrao o.rer1je.

Ocnoarqy ra auopru:auujy HehperHlHa. nocrpoje*a x onpeMe 'rt,rHtl Ha6asHa Bpe.rlHocr
yMabeHa 3a ocraraK BpetrHocrr.r. Axo je ocrarar BpetrHocrri cpeacr8a 6e3HaqajaH HJrx axo cy
KopucHH u Qa:lrvxr aer rpajana cpeacraaa 6,racrrl, na cy oqexuBarba na ce Ha Kpajy KopxcHor
BeKa cpeacrBo eBeHTyanHo flpo,Ilaje caMo Kao orrra4 He yrBpbyje ce npeocra]Ia BpeaHocr.

O6pa.rya auoprrl:a(llje noqflrr,e HapeaHor Meceua oa Meceua Kara je cpencrBo pacnonoxxBo 3a

ropruhe*e. aoK ce ca o6pa,rlHov aMoprx3auxje npecraje Kaaa je canaurrua epearocr jeauaxa

Hynr4, Kaaa ce cpercrBo pacxonyje E'Ix orybfl.

Alroprr:auuja HeKperHxHa, nocrpojera x onPeMe Bpuli ce 3a cBaKo noce6ao cpe,[crBo

[pr.rMeHoM MeToae [ponoputioH?L]IHor oTlrucuBaba, c uruheM,4a ce cpeacTBa y noTrlyHocTx

orrrrlrxy y ToKy t6rxoBor KopncHor Bexa rpatbalra! IIp[lMeHoM cre,[ehHx aMoprl,I3auroHr{x croIIa!

yrap!enr.rx [oce6HoM o,o;ryKoM:

Crora auoprurauuje
(%)

I. HEKPETHT{HE (TPAREBI,IHCKI,I O6JEKTI,I)
Iloc,roena (ynpaa ua) rrpa.ua

2. TIOCTPOJEIbA I,I OTIPEMA
Pauynapcxa onpeva
flyrxa,rra ao:n,ra

Kauue,rapujcra onpeMa, Te,'rer(oMyHlr(aufl oHa o[peMa

1.50

20,00
15,50

10,00-18,00

Kop[cHu BeK ynorpe6e cpe.{crBa ce peBl,ttrHpa tl [o norpe6x ropnryje ua aaq,'a csaror 6u,'laHca

crilrba.

3.3. yMarbebe Bpe,[Hocru HeQlrnauctrjcKlrx cpeacraBa (ocnM 3aJruxa)

Ha cBaK[ :aryu 6u,rarca cra$a. ia HeKperHHHe. nocryojeba I onpeM] x Hevarep jalHa

ynararsa BpuH ce npoBepa aa ,rr nocroje t-rHttl-rxaropx ra je brxoBa BpenHocl yvart,eHa.

Yxorrrzxo nocroju r{H.{riKarop Moryher o6e3Bpebeba, Bplrr}t ce fipoueHa rhllxoBe HaaoKHaaaBe

Bpe.[Hocru xoja ce norov nopeax ca blrxoBoM KttllroBoacrBeuoM BpeaHocr]r. Vxo,rr-rxo je
Ha.IoKHaItlBa BpenHocT Huxa, K$HrOBoAcTBeHa BpeAHOCT ce cBonH Ha Ha,{oKHa,qI{By BpeTIHOCT l'i

ry6rrar :6or yuarcett,a BpeaHocrr.r ce npr.r:naje y reryheu 6u:rancy ycnexa.

6



.J!i lllaao )'t . p1tldl tt\ ttqaoottt? llaar ( 40

ittrtuttcttt,'<t u*ettnutt )tl !'kt)tr ]uclrue4\ -f ieu!'\1iDu :tt | : (\)tt t

HaroxHanlrsa Bpe,tlHocr je r[ep apeanocr cpeacrBa yMz beEa 3a TpouxoBe

BpeaHocrx y ynorpe6fl, y ,urn"toat, xoja oa oBl'Lt( Bpe'[HocTlt je ariua' 3a

yMarbelba BpeaHocrll, cpe[cTBa ce rpy[[luy Ha tlajH9'I)(XM HHBOfiMa Ha KojHMa Mo

oaroje", npeno:"urJbttBI{ HoBqaHI'I roKoBa (ieAxHI'Iue Koje reHepnuy roroBfiHy)'

npola]e, xnu
cBpxy [poqeHe

ry Ia ce yrBp.[e

HeQuHancnjcra cpetrcrBa Koa xojr'rx je ,uourao ao yManerba Bpeauocrl'I peBn'[[paJy ce Ha cBaKI't

u3BeurajHn aaryM 36or uoryher yxuAaEa e(DeKara yMarberba BpeAHocrI'I'

3.4. OcrornuQnxarcfijcKnnHcrpyMeHTIr

Ocaoaun r[uuaxcujcKlr xncrp),ueHTr nperpeha yKJh]"{yjy roroB}iHy, treno3nre no Blterry t,t

ae[o3rTe ca OuxcHtlM poxoM, rlorpiD(ItBar6a t-r o6aBe3e [r: flocJloBana r,t flpxMJbene KpenflTe'

ITompatrcueana no octosy npodqie u ocmcua nompqJruaatbtt u3 noc:tooaftct

Ilpoaajy csojax ycnym, npeay3ehe Bpur Ha ocHoBy yo6uqajeHlrx ycJIoBa npoaaje Ir rarBa

trorp&rttlBarba Hlrcy l(aMaroHocHa. V c,ryvajy Kara ce flpoaaja Bpun y3 ayropoqHn flepuo'q

Kperu.Irtlpa$a, norpaxl'IBan a ce rcra.:yjy no auoprn:onanoj Bpe,[Hocrl'I ropuurhen'el'r uero4e

eQexrnane KaMarHe crofle. Ha caaru aaryu 6t-tnaaca crarba, xrb[roBoncrBeHa BpeAHocr

IroTpaxrlBatba ce aHa,'Ix3lrpa ca ur4J'beM aa ce yTBpau aa la nocroje o6jexruanl piBJ'lo3x aa

KrsnroBo,[crBeHa Bpeauocr uehe 6nru uaaoxnaleaa y uelnnll.

npoueHa xcnpaBKe Bpe.[Hocrlt [o'TpaxxBa]ba Bptlltl ce Ha ocHoBy crapocHe aHa]IrBe l-I

ucropujcxor {cKycrBa, I,r Ka,aa flalulara ueJror BnH.[eJIa rlorpaxflBal6a auue rtlje BepoBarHa'

Kn [roso,rcraeHa Bpe,[Hocr norpa{[Barra yua*yje ce flpeKo ncnpaBKe Bpeanocrl4, a I'I3Hoc

),Irarberba ce npn:raje y 6uarcy yc[exa y ottBllpy ocriull,tx pacxo.ua.

O6aeese npaua do6a*;bctqtlvct u ocmcue o646e3e u3 noc.toaatbq

O6aae:e npeua ao6ae,ra,rlrl'4a aacrajy ra ocnoay yo6n'rajexrx ycJroBa x He Hoce KaMary.

O6aae:e npetua ao6as,'baql4Ma fi ocrajle KparKopoqHe o6aBe3e l{3 flocJloBalba HaKHa.4Ho ce

apeanyjy no Homuxa,ruoj ({arrypnoj) BpeaHocrx. ,(yropovue o6aBe3e t,t3 nocnoBarba HaKHa.uHo

ce o,[MepaBajy no auopru:orauoj BperHocru xopruherseu lrero,[e etberrasHe xaMarHe crorle.

O6oeerc rut ocaoey Rpeoumd u rqj.uo6q

O6as e no ocHoBy Kperlrra r:ajuoaa ce Ncxaryjy no auop,u:onanoj Bpeanocrl', ropuurheu,eu
ueroae eQerrasxe xaMarue crorre. Pacxoa rauara ce ucxa:yje y oxrupy QrnarcnjcK[x pacxo.{a

reryher 6rrrarca ycnexa.

3.6, Pe:epBricarla, norexunja.nHe o6aaere u norenunja"lHa cpensrBa

Pe:epeNcarua ce npr:uajy y H3HocHMa xoju npeacrae,,rajy uaj6o,ry npoueHy rn,[araKa
3axreBaHrx -tta ce [3Mr.lpr ca,aaulr,a o6age:a Ha,{aryu 6r,ranca crara. Tporuax pe3epB[caH,a ce
nprcHaje y pacxoarMa rrepuoaa.

Kaaaje eQerar apeMeHcKe BpeaHocrlr uoaua rualajar. lt3Hoc pejepBHcattaje caaautta BpeaHocr
oqexuBaHrx rl3aaraKa 3axreBaH[x [a ce o6aae:a u:unpn, ro6[jen ,urcKoHTooarceu nouohy
crone fipe nope:a roja o,{paxaBa rexyhe rpxuurue lpoueHe BpeMeHcKe apeaHocrr HoBua r4

prl:nxe cneurQrvue:a o6arery. Kana ce ropNcrr axcKoHToBzrr[e, Knr{roBoncrBeta Bpe.qHocr
pe3epB[cat a ce noaehaaa y ceaxou flepxony] Taxo aa o,[paxaBa nporox BpeMeHa. oBo nogehalse
ce r-rcra:yje Kao rpouaK norajv,uNaart,a.

Pe3epBxcarba ce noHoao pa:uarpajy Ha cBaK[, aaryu 6nrauca crarua n ropnryjy pa.ru
oapaxaaana raj6o,ue rexyhe npoueue.

Kana st,tttre xuje aepoaarno aa he o,n1t,t8 pecypca roju npe,tcraatajy eKoHoMcKe xoprlcrn 6nru
3ixreBau, pe3epBr-rca6e ce yKr-raa y ropucr 6r,raxca ycrexa rexyhe roluxe. Pe:eprucarra ce ne
npra:najy :a 6yayhe uoc,roeue ry6rrxe.

1

3.5. Bau6u,rancxa cpencrea ll o6agere

Bas6mascxa cpeacrea/o6aee:e yr,'ryuyjy norpaxrran a./o6anere no rHcrpyMeHr[Ma
o6e:6e!erra n,raharba xao ruro cy MeHuue :a ao6po x3Bprrrelbe noc,'Ia.
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lTomeu4ujanue o6aeqe u nome quja\Hq cpedcmaa

fl_oreuuaja,rae o6aBe3e ce ue npu:najy y $aaaacljcxrl.r l:aerurajtua. IloreHu[janHe o6aBe3e ce
o6enoaan yjy y HaloMeHaMa y: etHaactjcxe l:aeurraje, o"r* u*o je aepoaarnoha oa,ruaa
peclpca rojt caapxe eroHoMcKe xopltcrr aeoMa Mara.

llpeay:ehe ae lpa:aaje noreuuujanua cpetrcrBa y @araxcrjcxrur N:aeurajaua. florenutjaaaa
cpercrBa ce o6eaoaarryjy y Ha[oMeHaMa y: Qunancrjcxe a:reurraje, yxoanxo je ninrna
exoHoMcKr.tx xoplrcTrr BepoBaTaH.

3.7. [Ipnuarraranooreullx

Omnpewruue u jy6utapae aazpade

Y crcra.qy ca 3axonou o pary u Ko,rerruBMoM yroBopy, flpeay:ehe je y o6are:a aa flcnrarr,t
HaKHaAy 3afiocrea[Ma rrpl-rJlxKoM o.aracKa y nenrajy, y Bxcl_tHrr rpx rrpoceqHe MecerrHe 3apaae
ucn,raheae y llpeay:ehy. Iyropo.rHe o6aBe3e no ocHoBy pBepB[carLa 3a or[peMHnHe x
jy6u,rapae Harpaae, HaKoH xcq/rleHxx ycJroBa, npencraBJbajy caaarun y BperHocr orteKrBaHr.tx
6yAyhnx acn,rara 3anocJreHxMa yrapleuy aKryapcxr..rM oaMepaBarleM y: xopaurhen e
npernocraBrn xao turo cy: ar.rcxonTHa crofia. npoueHar ro,(firx[6e peirnHe crone noseha$a
3apara. npoueHar 3anoc,'reHrrx xoja he aovexart neaujy y llpeay:ehy r apyr.o.

3.8. .llpxaauaaoao'r'raarua

IpxaBHa ,{otre,'b[.rBau,a cy aoMoh trpxaBe y o6lury npenoca cpe,lcraBa llpely:ehy no ocHoBy
xcnyuer6a olpebeHrix ycnoBa KojE ce o,aHoce Ha rberoBo rroc:roBarge. ApxaBHa aotre,BxBalba
8e3aHa 3a noxplrhe pacxora rura ry6urxa npt:aajy ce Kao np[xoa o6palyucror nepflo,{a y xoM

cy Hacralru ,t noBe3aHx pacxoat. rj. ua ocuoay nplHut-lna cyqer'LaBarca npxxoaa fl pacxora.

ApxaBHo ,{oae,'blBabe Be3aHo :a norpuhe pacxoaa Kojt-t he ce,{ecr.lr[ y Hape,[HoM nepxo,qy
npu3Haje ce Kao on;roxeHr nprlxoa, rj. o&flaxe ce Ha paqyHy rrac[BHt-rx BpeMencKxx

pa3rpaHriqerta fi npr.{3Haje Kao flpr{xoa y Hape,aHrlM o6paqyHcKt.rM rrep14oar4Ma.

,npxaara aanarua Be3aHa Ja cpelcrBa eBh,teHr xpajy ce Kao olnoxeHu [prrxo[. rro uor'r u ua,r uoj
BpenHocrt-r t,l flpxjHajy ce ] flprrxone ua cucrevarrvroj t-,t nponopuxoHalrHoj ocHoBl,r loKoll
ynorpe6Hor aexa cpelcrea Ha 6a:r cyqeJbaBaba ca pac\oar-rr'ra ra auoprt.:aurj5.

3.9. npE3EaBalLerIplrxoAa

flpeayrehe npu:xaje nprxoa Ka,[a ce fi3Hoc npuxotra Moxe noy3naHo lr3Meprfix a xaaa je
BepoBarHo aa he y 6yayhHocru flpeay:ehe rMarfl rlpEjrr{B exoHoMcxnx roplrcru. flprxoa ce

npra:uaje y orcruu r[ep BpeaHocrr.r [puMJhetor r.r3Hoca lrrla norpaxuBaba no ocuoay npoaaje
ycryra y roKy HopMalrHor flocnoBarha [Ipe,qy3eha. flpflxoa ce ucxa:yje 6e: II[B-a, u flonycra.

TaKobe, cneneh[ c[eunQ[qHE rprrepNjyruu ]a npH3HaBaBe vopajy aa 6y;ty [crryBeHlt flpe Her-o

urTo ce [Ipxxo,[ npH3Ha:

flpwod od npodaje yc.tyea

npe,4pehe apoaaje ycnyre flpocropHor r.r yp6arrcrrvror nJTaHupalba. Oae yc,ryne ce npyxajy
lyTeM yfoBopa ca 0llKcHoM ueHoM, ca yo6t,l,]ajeHo neo[H[caHrrM yroBopeHnM yciroBflMa.

llpuxod od rauama

npl{xo,{ oa xaMara [orr{qe oa KaMara Ha ae[oHoBaHa cpeacrBa Koa 6aHaxa. flprxonr oa xalrara
ce aplBHajy y flepuoAy y KoMeje npeayrehe crex,ro flpaBo Aa ce KaMara ITpLIMI.

3.10. Ilope3 Ha ao6rr

TpoLuroeN lope3a Ha tro6ur nepxoaa o6yxBarajy reryhr u o&loxeHn flope3. Ilope3 ce npr.r:raje
y 6rurancy )cnexa. ocxv no BHcHHe Koja ce oaHoctl Ha craBKe Koje c) nxpeKrHo npx3Hare )
xanxrany. Y ron c,'ryvajy nop* ce raxole rIpI43Haje y Kaflr{rany.
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TexThu nopes

nope3 Ha ao6tjraK ce o6paqyHaBa 11 nnaha y cuary ca onpe'[6aMa 3axoxa o nope:y Ha ao6lr
npaBHru( JIflUa !I peleBaHTHt{M rro.q3aKoHcx[M aKr[Ma' nope3 Ha no6xTaK o6pa'ryHaEa ce

npnueuou crone o,4 l57o Ha flopecKy ocHoB[iuy [cxa3aHy y [opecKoM 6l4naHcy'

fy6fiux t.'I3 rexyher repnoaa Mory ce flpeHers Ha paqyH ao6xrlt yrBpbeHe y ror{tu}beM

flopecr(oM 6tulaHcy rc 6ylyhtlx o6pa'ryHcxt{x flep[o.(a! alltl He,[yxe oa fler rotrxHa'

Odtotcexu nopez

O,uroxenu nope3 Ha ao6tjr ce ytarxynficaBa y rryHoM ll3uocy, xopuurhe*'eu Merotre o6aBe3a, 3a

npxBpeMeHe parar,lxe xoje xacrauy n:uefy nopecxe ocuoB[ue cpetrcraBa x o6aB*a [! BtlxoBl{x

KrsrroBoacrBeHEx rl:noca y QunaacujcxxM u3Beuraj[Ma.

O.u.noxenr nope: ua ao6ur ce oaMepaBa fipeMa fiopecrxM cronaua (n:axoxy) xoje cy Ha cHa3ll

ao aaryua 6r.r,rauca craea fi 3a xoje ce overyje aa he 6uru trplrMetreue y nepnony y KoMe he ce

o,u,'roxeHa nopecKa cpeacrBa pearl-l3oBarn lrrrl o&rloxeHe nopecre o6aBe3e x3Ml-lpHTIt.

Oa,noxese nopecre o6aae:e ce flprcHajy 3a cBe o[ope3[Be [pl'rBpeMeHe pa3nn(e. O,uroxeHa

nopecKa cpeacrBa npu:najy ce :a o.r6urue npr'IBpeMene palll{xe t,t neacxopr'rruheue u:noce

npeuoolBrrx nopecrlrx Kpe,4ura r nopecKxx ry6araxa, tro Mepe ao xoje je n:aeoro na je HtlBo

oqexfiBane byayhe onope:nae ,4o6fitlt aoao,LaH aa ce cBe ol6urHe npuepeueHe pa3JIIrKe,

flpensrr HelcKoplllhenn nopecxa xpeaaru u nencxopnruhenn nopecrn ry6aun uory
I.Icxopr-rcTxTrr.

O,a.noxeua flopecxa cpeacrBa roja Hrcy nprrnara npoue*yjy ce Ha cBaKI.l t:aeurajur aaryu u

npr:xajy ao uepe y xojoj je rocm,ro BepoBarHo aa he 6yayha orope3r'lBa tro6fir ao3Bo,'Irru
noapahaj oa,roxeuor [opecxor cpeacrBa.

4. K.,bYI{HE PAqYHOBOACTBEHE NPOUEHE I,I IPOCYDI4BAIbA

Pa,ryuoroncraeue flpoueHe E npocylnaarca ce KoHrnHyupaHo Bpe.aHyjy t,r 3acHxBaJy ce Ha

ucropujcrou lcxycrBy r,r apyrr4M Sarropuua, yr.ryvyjyhr o.rexaaan a 6yayhNx ,aoralaja ra xoje
ce aepyje aa he y aarru oxo,rsocraua 6urt-l pa3yMHa.

Ilpeayrehe fipaax npoueHe u flpernocraBxe roje ce oauoce xa 6yayhxocr. Pey,rrupajyhe
paqyHoBorcrBeHe npoueue he, no .ueQrur.rurju, perxo 6urrjeguaxe ocrBapeHt-rM pey,rrarrua. O
apoqeHaMa [r operrrocraBKaMa roje caapxe pu:ux aa he flpoy3pol(oBarx uarepuja,ruo rnarajne
ropexurje KH,xroBoitcrBeHrx Bpe.[Hocrlr cpe,lcraBa r{ o6ase:a y rohJ Hape]IHe r[r.uaxcrjcxe
roaase 6lrhe pert-l y,[aJr,eM TeKcry.

4.1. Kopncnu BeK yrrorpe6e neuareplja,ruux ynararba, HeKperH[Ha,
uocrpojeu,a E orrpeMe

Heruareprja,rHa ytata+,a u HeKperHxHe. nocrpojersa H oflpeva ce anroprtrljt roKoM t+llxoBor
KopxcHor nera yuorpe6e. Kopuculr aer ynorpe6e ce 3acHr4Ba Ha npoueHx ayxxHe neplro,4a y
rone he cpe4creo reHep{car[ npuxoae. llpoueuy nepuorriqHo opurt Pyroaoqcreo Ilpeay:eha a
epurN o,rrorapajyhe u3MeHe, yxon[Ko ce :a rau jaan norpe6a. Ilpouene y npoueHaMa Mory ,{a
[oBe]] -lo rra,rajHlrx npoveHa ] caaauru,oj BpenHocm u tlHocuMa xojt c1 eauaenrxpauu 1
6nraucy ycnexa y oapebeHuM flepno/lr]Ma.

4.2. O6erapefere neQnHanclrjcre EMoBllHe

Ha Aan E:aeurasa6a, pyKoaoacrBo llpeay:eha ala ll:upa BpelHocrn no rojrva cy np Ka3aHa
ueuarepnja,lHa ylrararla fl HeKperHr{He, uocrpojerua r oflpeMa flpe.ly:eha. Yxo,rtro nocrojr
uHarraunja ,ua je uexo cpeacreo o6e:apefeHo, HaaoKHaa[B rr3Hoc re tlMoBriHe ce npoueruyje
Kaxo 6x ce yrBprl-to t-r'trroc o6erepefert,a.

Pa:varparue o6e:apelerra :axreBa or pyr(oBoncrBa cy6jexnraao npocy!uearue y norJreny ror(oBa
toroBr4He. crona pacra t-t.qrcKoHTHl4x crona u jeaunrue roje reuepluty roxoae roroerae. a roje
cy fipeaMer pa3MarparLa.
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,1.3.

1.1.

1.5.

./ll 3d6oO to tp5artujatl Botso()we JtosuCao
ano.ve e B ,u1arclicKe $eumd|e 

'a 
?oduh), nspuen 3 t deqevajtju :0tj zan He

O6etepe[erue lorpaxllBatf,a on Kynaua n ocraJltlx rrorpaxnBat+a

flpeayrehe o6pavyuaaa o6e:apelerue cyMrraBrix norpaxfiBa6a Ha ocHoBy npoqettenux ry6uraxa
xoju uacrajy jep Kop{cHrlrr}r ycJryra tl ocriurn ayxHlu], Hxcy y woryhHocrt ra lt3Bptue .rpaxega

oaa.harua. Y npoueHrr oat-oBapajyher u:uoca ryoxrKa oa o6e:epeflraat5a 3a cyMrrxBa
norpax[Barsa, Ilpexy3ehe ce oclraua Ha clapocr florpaxflBarba, paxlrje ucrycrao ca orrrr.tcoM,
6oHxrer Kynaqa x npoMeHe y ycnoBuMa nraharca. Ogo 3axreBa [poueHe ae:aue :a Oyayhe
floHau]atee Kyfiaua a ruve r:a:aane 6yayhe Hannare y foroBt-rHr-t.

[4cnpaara Bpe,qHocrl norpax[Baua rro ocHoBy npoaaje Bpulr ce Ha ocHoBy par{yHoBoncrBeHe

lorTlrruKe flpeay:eha t,I To 3a rroTpaxrBarca crapuja on 50,qaHa, ocEM 3a norpax[Barua crapuja
oa 50 aasa:a roja nocroj a ,aoKyMeHToBaH .[ora3 (c[opa3yM, aHeKc yroBopa t-t cn.) raje Haruara
[3BecHa, Kao lr 3a norpaxnBarLa Kon Kojr{x nocroje nlarraropr HeHaruraruBocrr. O,u,'ryxy o

l.rH.[trpeKrHoM orrrr{cy florpaxEBaba .[oHoct{ Haa:opar o,(6op npe.{yjeha. AxpeKraH orrlllc Ha

Teper pacxona Bprrrfl ce caMo y c:ry'rajy raaa je xeuoryhrocr Harrrare nolpaxuBaba [3BecHa I,t

,goKyMeHToBaHa, a o,4rryKy o ltt{pexTHoM ornucy norpalt<rjBatra .rroHocu Haa:opuu oa6op

llpeay:eha.

Pe3epBllcarr'a rlo ocHoBy orflpeMEEBa r| jy6unapHrix Earpaaa

Ilpeay:ehe Kao o6Be3HfiK MC@h:a MCII rpsr flyr EpIUtl pe3epBficaua ra norenu.lja,lre

o6aB$e [peMa 3anocreHrMa no ocHoBy oarTacKa y neu:rjy rurr flpecraHxa pa,llHor oaHoca tro

ltpyr-oM ocHoBy. Crora je o6pa.ryaaro pe3epBflcaBe y rlperxoAHe 'rpll roAl{He , xao aa ux je yaer

o6paqyHaBa,'ro.

Y xruraaana PCA
2015. 2014. 2013.

P*epBlrcari,a flo ocHoBy o.UlacKa y nen:r-rjy

IlIrfi npecraHKa paaHor oaHoca flo
ApyroM ocHoBy 4-936 3.864 3. 185

O6paryuararueu pe3epBl-rcarba rlo ocHoBy otrracKa y nenrNjy u,rl flpecraHra pa,4Hor o,llHoca no

ApyroM ocHoBy 3a2Ol3.u2Ol4. ro&rHy I.r y3 OuIyKy Haa:opnor oAoopa flpe.aFeha cMaH'yje ce

rro3r.ruxja Hepac[opebeHe ao6lrrlr ur panr'rjr.tx ronuHa. Pe3epB[cabe 3a 20l5 roauuy lpa:uajy ce

y 6u,raucy ycnexa.

Pe3epBucar6e tlo ocHoBy cy,[cKtlx cnopoBa

Ilpely:ehe HeMa cy,(cKxx cnopoBa ca flocJIoBHtrM naprHepuMa, oaHocHo ca KynuI{Ma tr

ro6aB,'!a.rr{Ma. Kao Hl, ca 3anocJleHrMa.
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5. HEMATEPI,IJA,'THAYIATAII'A

KoHqecxje,

naTeHTll,

_rrueHue

Ocrala

Co$rreP n HeMarePu_

ocTa,la flpaBa j&]Ha yilararsa

Y xr;La.uaMa PC/l

ABaHcu 3a yKynHo

HeMaTe- HeMaTe_

pnJarrHa

vjlararta
plrjaurHa

yraralsa

Ha6rBEe Bpeafiocr
CraE€ L jasyapa 201'1.

KopeKunja norsrHor craBa 2014.:

-npeHoc H3MeDy r?yna

-npeHoc ca onp€ve

-npeHoc ca ocra,rlr( HllO
Iiop[roBsHo [o.rerHo cralLe

HoBe Ha6aaKe

OryiuBaB€ H pacxo,aoBaEe x
o6paqyH aBaxca

Cralbe 31. aeueM6pa 2014.

flpoqeHa spetHocru HeMarepuj&rHe
IIMOBtlHE

OrybxBa&€ u pacxo,toEa&e

CreEe 31. aeqerrop, 2015.

IIcnprB*a Bp€rHocrfi
Cral6e 3 1 . .le ue MSpa 20 1 L
Kopexuuja noverxor c rarr,a 2014

-npeHoc ,3Mei) rp) na
-npcHoc ca onpeve
-npefioc ca ooranxx lll l()

Iiopxt oB{Ho noqerfio craH,e

AvoprBauula 3a 201.1 ronxHy

OrylxBars€ x pacxoAosar6e

CmlGe 3l. reuru6p, 2011.

AMoprBaurja,a 2015 ronHHy

Ory!llBaH,e x pacxo,roBahe

CraI}e 3l..reuen6pa 2015.

Caaxlllr6a Bpe^[osr 31,12,201{.

CeJrurt6s Bp€Jsogr 31. l2:015.

4.624

1.201

1.099

I 201

1.099

158

8.7t6

t 3.340

(13.340)

t .116 r5 5l,t

9.17{ 6.92t

1.965

t.716 t7.&{
r 965

(l6l ) r7l6) 12019)
E.lt I I 8.889

3,lll
t7,700

348

3.337

(3ll7)

l.ll7

I337
t.l9l 1.881

1.099

3 272
r 099

4,72E 2.980

t.905 1.289

(363)

1.10t
3 I 9,1

(363)

6270
L017
(3r8)

1.269
|.,104

gl2)

10.539

2.4EI
(750)

1.029 5.2{l 12.270

2.5J1 1.620 1-t6l

l.{70 5.035

Ha ocuory or;ryr(e HamopHor oa6opa 6poj l'17512 on 9. oKro6pa 2015. roange x3BpueHo je
floBehaEe BpenHocTt-t [oTnyHo aMopTl-t3oeaue teuarepuja,rHe l,rMoBrHe, nyTeM rpo(eHe oI
crpaae rourcuje tz3 pe,[oBa 3anocJreH[x. CaAaruga BperHocr HeN4arepxjiuHe lrMoBxHe je
[oBehaHa 3a PCA 8 xr4,rbaAa.

l1

7t8
(3r9)(432)--(75r)
t.499 t.E(b l7J{15





JII llsoo 3a yP5aHu1L.t Bolsodu e Ho'ju Cad

Hanuuexe vt $uuctuculcxe Bsewnaje ]a ?o!,u+y nepuen'- 3l de4e'u6pa 2015 
"oou+e

Y xa,'uaaarua PC/l
20 t5. 2014

Kyrur y :eu,rtl
Munyc: ncnpaara BpenHocr!{ I(ylaua y 3eMJbx

KynuN y l.ruocrpaxcrey
Mnnyc: ucnpaara epe,[Hocrlt Iryflaua y xHocrpaHcrBy

Teraha (noc,roaxu) pa.ryur.r

E,raraj na

,{eau:nu pavyu

29.388
(22.783)

39.1',76

(35.333)

6.605

559
(s59)

6.605 3.8,13

I,I3Hocr Kr6xxeHx y Kopr-rcr 6c[paBKe BpeaHocrl llcx]SlxaBajy ce Ka,ua ce He oqeKyje aa he 6[TIt
naII,rahega.

9. APvrA norPAXr,rBAtt A

2.920
2.001

5

127 333

5.053 JJJ

IO. KPATKOPOTIHU (DI,IHAHCTTJCKI,I N./'IACMAHI,I

Y xu,,r,alaua PCA
2015. 2014

Ocra,ra rparxopovau Qrrancnjcrx rrJracMaHlr - ae[oHoBaHa
HOBqaHa CpeacTBa:

-,,Banca Intesa" a.[ Eeorpaa
-,,Bojaofaxcra 6aHKa" aa HoB[ Can

-,,Societe Generale Srbija" aa Beorpaa

10.000 10.000
10.00r

10.000

20.000 20.001

Ocra,rr rparxopo.rHr rrJracMaHr-r yuLy.lyjy aenoHoBaHa cpeacrBa KoA noMahtix floc,'roBHrlx
6auaxa. Cpeacraa cy renouoBaHa Ha flepnoa oa 3 Meceua y3 xaMarHy croly roja ce xpehe y
pacnory ol2,0oz ao 3,50 70 Ha foar.ru.llbeM HllBoy.

I I. IOTOBI4HCK}I EKBI4BAJIEHTII II TOTOBI,IHA

Y xu,raaana PC[
2015. 2014

2.040 8.874
64

2.436
11.3742.0.t0

13

E. IIOTPAX]IBABA NO OCHOBY NPOAAJE

norpaxxBalba o.{ 3anocreaux (:ajau :a orpeB, 3xMHlruy
r yu6eHuKe)

florpaxraBarua 3a Buue nrahea nope: Ha ao6(Tax
norpaxnBalsa 3a nperonaheHe flope3e Ha [rMoBr-rHy

llorpaxtlBaH,a 3a HaxHaae 3apaaa Koje ce peQyuarpajy

3.843

559

Y xr,,uaaaua PC,[
20 t5. 2014.



Jll :ja6oa ta lp5aHu3cLu BoisoO He tlatuCdd
Hono eHe !3 QuHaHcuJcKe ulse&maie tu:adu , Ja,paery 3 ! oelevdpa )AIj zobtlHe

12. AKTT,IBHABPEMEHCKAPA3TPAHT{qEIbA

V xa-ralaMa PC!
2015. 20t1

Ynanpea o6pavynarlr rpoluroBri oc[rypalba
Vuanpel o6pa.ryaarlr flprxoA
Pa-:rpaurveau rpourroau no ocuoey o6aae:a
Ocra,ra yuanpea nrahenr rpourxoeu
Ocra:ra axrlrena apeMeHcra pa3tpaHr.{qetra:

BaH6rl,raHcHa arrusa
- I43Aare MeHrue Kao rapauurje :a

Ao6po u3BplueE e [ocna

3axoHcKe pe3epBe

Craryrapue x rpyre pe3epBe

67
49.077

30
73

5.',l 53
2.597 54.927

Y 2014. roaaHlr, yaanpe4 o6pauynara rprxoA y rr3uocy oA pCI 49.0j't xruaaa, o6yxaara
rBBeAeHe pa,[oBe no npojerry "Pexa6rurmau.tja [pexorpaHflrrHor rryrHor rrpaBua Tucaclrrer-
taaa ro nporpauy I4IIA 2 flperorpanrrqHa caparma MaiapcKa-Cp6rja XV-CpE (EI{,. xoju je
QrHaHcupan t-l: Ooraosa EBpo[cKe ynrje. Paaorrl cy [p[.Bgar[ y 2014. roar.rur.r, a naruraheqn y
2015. roaunu.

13. BAHEI.IJIAHCHA AKTI{BA }I IACI,IBA

4.'136 49.t73
4.736

Ban6[,rancna nacl,rea
- O6as*e :a ra:aare MeHrrue 4.736 49.173

4.736 49.173

11. OCHOBHI,I(AII,ITAJI

OcaosH[ xarlrra,,r Jn "3aBon ra yp6anr.r:av Bojeoarue", HoBu CaA, y rr3Hocy oa PCA 90.955
xwata (2014. roauua PC! 90.955 xa,'uaaa) o6yxaara apxaBHr.r Karrrzrr.

flpxanuu t<anxrirlr [pencraBsa Karrurzllr jaaror npeay:eha Kora je ocHoB ra Ayroaouua
floxpajana Bojroavua. ,{pxanun ranlrra,r o6e:6e!yje ce m jaBHrix [ptlxoaa tl ca rieroBr{M
paclo,rararleM o[nyuyje Ocnr.raa,r.

Koa Areuurje 3a rrprrBpeaHe perncrpe, ynncaur lr yruahenrr HoBqaHrl ranNra,r perncrpoear je y
x3Hocy oa PCA 40.021 xa,,raaa, Ha aaH 30. jyHr.r 2002. rorune.

I5. PE3EPBE

Ha ocnoBy o.LryKe Haa3opHor oa6opa 6poj 531/2 oa1. uapra 2016. roaune, rrcepureno je
yKrrrarbe pe3epBr,r ncKa3aHl.rx Ha aaH 31.,4eueM6ap 2014. roAr.rHe y r{3Hocy on PCA 5-335
xr{Jba,rla! rrpeHocoM y Koplrcr Hepac[opefeaor ao6nrra pannjnx roauna (raroueHa l6):

I .',7 t9
3.616
5.335

14

Y xrzr,aaaMa PCA

2015. 2014.

49.173

Y xu,tra.[aMa PCA
2015. 20t4.



JI ]asoo ta yp6aHuruu Bol6oduHe'' HoeuCdd

tano.vette -vt tltuuauculcKe Bseunaje ja ?oouHy ncpruen 3l de4exSpa 2015

I6. HEPACTIOPEhEH I,I NOE}'ITAK

HepacnopebeEu toSurar( paHxjux roarlra-crarGc l. jaHyapa

Hcnpaara uareprjarHo SHaqajHrx rpeual(a

- floBehartc rro ocHoB) ) t(l.r,qaua p$epBrl ll I paHxj \ I o-lxHa

Kop&roaaHo noqerrro craIse HepacflopeDenor 106urKa
paHsj[x roarHt t a r.H l. jaHYaPa

Hero,to6urar nperxo,tse ro,ttiHe-cra*e l. jaHyapa

I4cnpaara vareprjanHo SlaqajHl,rx apeuaKa

- CMarLeBe no ocHoBy pe3epBxcalsa 3a or[peMHHHe

KopuroBa o noqerHo cra*e Hero ro6rrKa nperxoaxe rorrHe
Hepacnopeierlr,r06rraK
Kope(urrja nope3a Ha,[o6xraK

I4cnrara !xBtr,4eH,{e ocHI-rBa.ry

Pacflorena y pBepBe

Yr(IlrlatLe pBepBLr

HepacnopebeH, rooxraK p.Hxjux rorxn!
Hero ro6raraK TeKyhe ror lle

flucxonrna crona
flpoue*eaa crona pacra trpoceqHe 3apare
flpouexar Q,ryrryauaje
I4:xoc ornpeunuae y MoMeHTy pe3epB[calba
H3Hoc ornpeMHxHe y flperxoaHoM trepxolty
Yrynax 6poj 3arrocJreur,rx Ea.(aE 31. [2. rexyhe roarue
Tpourar reryhe yc,ryre paaa
TpouaK xaMare
Axryapcxr (ao6araK) / ry6r.rrax

Y xr,'r,aaaua PC,{
2015. 2014.

1.2t3

2.150

9.947

(6'Ie)

1.213

10.121

(3.185)

9.268 6.936
I t -418 E.149

(e3e)
(5.060)
(4.122)

4.122
I I-4t8 2.150

9.941

14.250

Ha ocHoBy oanyKe Ha.[3opHor or6opa 6poj 53112 ot7. Mapra 2016. roauHe, y 2015.

n3Bp[reHo je yxraau,e pe3epBl{ y tfHocy on PCA 5.335 xl4,'baaa, npeHocoM y
uepacnopeleHor ao6arra paaujnx ronuHa.

t1. IyroPoqHAPE3EPBI,ICAISA
Y xu,raaaua PC,{

2015. 20t4.
Perepancatba ra HaKHatre r| rpyre 6eEeorlurje 3anocneHlrx
Crare 01. jaayapa

,{o1arxa pe:eparcau,a r-i3BpueHa y roKy neptlola
I,Icxopuurhena pe:epBrrcaba y rorq flepuora

t2.091

1.864
I.296
(221)

folj-IHIl
KOpr,lcT

3.t85
6',79

,1.9J6 3.864

Haraaae n apyre 6eHe0nulrje 3a[ocneHllx

P*epB[caH,a 3a HaKHa,[e r lpyre 6eueQruuje :anooreunx o6yxnarajy pe3epBxcar$a ]a
oropeMHHHe ra oJ.Jr?uaK y neurlrj1. roje ce oavepaeajy no canaurnoj Bpe,[Hocrll o']eKrBaHrx
6yayhlx oa,rxea [p]rMeHoM aHcKoHTHe crone roja o,lpaxaBa KaMary Ha ar{coxoKBnr'r[TerHe
xapruje oa BperrHocrr xoje cy lrcxa:aHe y B&ryru y Kojoj he o6aBe3e:a nen:uje 6urrl rt,rahene.
I4r'rajyhn y Bxay aa y Peny6:ulua Cp6lrjn He nocroju pa:aujeno rpxrlttrre 3a oBaKBe o6Be3Hr4(e,
roprurheHaje aucxoHrHa crona HEC.

Ocuoaue axryapcre npernocraBxe xoje cy roprurheue cy:
Y PCA

2015.

4,500/o

2,50vo
5%

315.040,00
304.386,00

47
4t7.'7t2,85
163.784,12
7 t4.828,1 I

l5

2.150

2.832



.Jfi hsoo tl ypfuHBaq BoJsoduHe , llosu Cad
llano,veqe B luHaHculcKe Be male .n .iodutry tusry.e4 3I _ deye.u6pa 2015 .oduHe

IE. KPATKOPOTIHEO1IHAHCHJCKEOBABE3E

Y xnr,a4anra PC,{
20ts. 2014.

31.772Kparxopolun rpearrrr.r [r 3ajMoBt.i y 3eMJbrr

I9. NPTMJT,EHI,IABAHCI.I

IIpnrr,,r,eHn aaancn
- oa apaBHr{x nErla y 3eMj}[r

Vnanpea o6paryuarx rpouIKoBx
O&qoxexr [prrxoau r.r npru,r,eue aonauuje
Ocrana nacuBHa BpeMeHcKa pa3rpaHr.rqeEa

npoMeHe Ha o,r,'IoxeHxM npuxo.{uMa t,I tlpt MJBeHttM ,qoHaux.JaMa:

Crame ua noretry rogrue
flpr.rr'l,,r,ere aolauaje y roKy roauHe
floBpar ocHxBaqy HeyrporueHl,Ix cpe,[craBa
Cuamen e y xoplrcr nprxora
Cran e na rcpajy roarrue

31.772

Y xu,raaaua PCI
2015. 20t4.

5.790 15.698

5.790 15.698

20. OEABE3E TI3 IIOC,'IOBA}['A

,{o6aa,ravr y:eur,.ru

Y xr,,uaaanra PC,{
2015. 2014.

129 402
129

O6aaere npeua lo6aBr'baq{Ma He Hoce KaMary u uuajy ea,ryry nnaharua Koja ce xpehe y pacnory
oa 8 ao 15 aaHa.

2t. O6ABE3E 3A OCTAJIE NOPE3A, AONPHHOCE I,I APYTE AAXEHHE
Y xn,,uaaaua PC!

2015. 2014

O6aae:e :a nope: I-t3 pe3ynrara 1.886

22. NACHBHA BPEMEHCKA PA3TPAHI,III ETI,A
Y xr,,uaaaua PC,(

20t5. 2014.

824

63
l8.ll4

753

E21 18.930

Y xr.r,uaaaua PC,(
2015. 2014

I 8.1 l4
5.536

( 1.748)

26.352
6.050

1.902
l8.ll4

t6

r02

-,Lq!6

( r4.288)



Jtl ]ssod 31'p6a{ulltu llaqoouHe Hoeu Cud

H a na tteue v QuuatculcKe utsetu male ja :oou tt) tosprue H!- 3 l oeqevdpa 2l)15 ?odHe

23. NOPE3 HA AOEI,IT

23.1. KounoneHre r|ope3a Ha 1()61rT

I-,raBHe KoM[oHeHTe rlope3a Ha no6HT cy c,'leaehe:

,(o6nr upe onope:unata
Ilope: o6pauynar ro rponacauoj ropecKoj cronx l57o

Ycx,ra!uaan e pacxola

Y xnraaaua PC,[
2015. 2014.

1.759 3.61I

186 (258)

1.945 3.353

ycar,"rauaBarse rropecror pacxoaa E paqyHoBoacrBeHe ao6rlrn npe onopeuearua

O6pa,ryuaru flopecrn pacxo/I (npr.xo,l) ce pa:nuxyje oa reopujcxor n:aoca rojn 6l ce ao6a,lo

np{MsHoM Baxehe nopecKe crofie oI l5%o Ha paqyHoBo,{crBetry ao6tlr npe o[ope3r,BaB,a, Kao

uro cnellx: 
y xrl'r,a,[aMa PCA

2015.

4.405
661

7 .327
I I .732

1.759O6pauyuarr nope:
EQexmuena nopecra cmona

23.2. Oa",roxeHa uopecxa cp€acrBa n o6agere

flpoMeHe Ha paqyHy o,[roxeHa nopecxa cpetrcrBa r o6aae:e y rory roaLIHe 6u,re cy rao utro
cJ,le,[t4:

Y xu-raaaua PC/l

Pa:r.rrra r:uely
ocHoBEua YkynHo

Oa,roxeua nopecxa cpeacroa
CraBe L jaH)apa 2015. ro.txHe
Y xopxcr 6rcraHca ycfiexa
(hroxcne nopecxe o6aoere-npe6raja*e
Crare 31. aeuen6pa 2015.r.

r86
( Il)

Y xrl-la,rava PC.II

Pa:,ruxa u:vely
ocHoBxua Yk)'nuo

Oa,roxene nopecre o6aoele
Crarue 1. janyapa 2014. roauae
Y Kopxc_r 6xnaHca ycnexa
3aorpyxeue
Crarre 31. aeuerrr6pa 2014.r.
f)rJroxeHa rropecka qpeacrBa -[pe6ujar6e

Cra16e 31. aeueM6pa 2015.r.

l1
( l4)

21. YCATIAIIIABAIf,E TIOTPA'{(I,IBAISA 14 ()6,{BE3A

Ilpe.ly:ehe je r3Bprxruro ycarraruaBarce lrorpaxflBatta u o6aBe3a ca crarceM Ha mH 30.11.2015
fo.[xHe:

. Heycar,rauega norpax[Barla x3Hoce PCA 5.87'7 xuJbua t,t oaHoce ce Ha Kynue Kojx Hxcy
epara,'lr,l 3aao,ry l4roon oraopeuux crasxa. Osa no'rpaxnBana cy y ueJroxyrHoM [r3Hocy
rr3Hocy xclpaBJEeHa.

. HeycauaueHe o6aaere:a npru,reae aBaHce r:noce PC,{ 1.540 xu,T aaa.
3aaoa je uxnuupao yca rarxaBarhe o6ase:a :a npfiMr,eHe aBaHce [axo cy Ky[u]r Kao aaBaou
Hoar{aHr-rx cpe,[craBa 6mn y o6ane:n,la uuruapajy ycarrauaBarce. 3aeo,[ n aa,re riHriuupa aa

186
(14)
t12 112

21t
(258)

1

271
(258)

I

l4
(14)

t1

llopecKu pacxon flepflotra
llopecxr pacxoa o6pavynar na,{o6ur reKyhe roaxHe

Oa,roxexN nopecKn (pacxo.q) ttpltxo,(
HacraHaK r.l yKl-r,[arbe nprIBpeMeHItx piL]JIxl(a

_ )2!8%



J ' ]asad Jcl\p6u|B(v UotsonuHe. t/osuCao
Hdnovek ,, ),PlthdHcutcke Eseutmqg |tl .\hun ,aspruea 3 t oeue\!6p.t :t)tj .rnrtle

perrrx [po6neM y Be3x ca rlpt,tMJbeHHM aBaHcoM o.q Marucrapcraa x[BorHe cpennne rr
rrpocropHor nnaHr,rpat a y a:uocy oa PCA 1.540 xr.uba.{a.

25. npllxoAl,t oa npoAAJE npoLI3BOIA 14 yCJ.ryrA
Y xrr,'6aaaMa PCA

2015. 2014.

flprxoau oa npoaaje npor:noaa u yc,ryna aa aouaheu
rpxr{rrry

llpr.rxo,tr,r oa npoaaje flpon3Bo,aa fl ycnyra Ha r.rtocrpanoM
T?,(rrtxry

nPrIxoAtI oA tIPEMUJA, CyEBEHrlr,tJA,
AOTAUITJA, AOHAqI.|JA I,I C.,[!tIIHO

flprxolu no ocxoay ycroBJbeHux ,qoHaurja (nanor'rena 22)
flpu,ronr no ocuoay ycxoB,'r,eHr{x ,[oHaulija (HanoMeHa l2)

27. TPOIIIKOBI,I MATEPI,IJAJTA

Tporuroau narepajana 3a rrpyxame ycryra
TpouKoB[ ocraror uarepr{a:ra (pexrjcxor)
Tpouroau jeauorparlror orrrlrca elJrara fl r-.rHBeHTapa

Tporuxorr pe:epsarx,4eJIoBa

Tpourxoou ropNaa
Tpouroeu e,rexrpruxe eueprnje
Ocranl-r rpourKoBx ropuna r eueprrje ([apa 3a 3arpeBarbe)

100.3 l l

26.

100.31 I l5t.4El

21.902 14.288
49.017

2t.902 63.36s

Y xn,,LaaaMa PCA
2015. 2014.

4.343
75

2.153
2.699

48

4.',791

V xr,ralaua PC!
2015. 2014.

961

598
t 326

l 021
729

1.193

2.885

18

2E. TPOIIJKOB}I I-OPI,IBA I,I EHEPTI4JE

t50.922

559

Y xu,saaalra PC!
2015. 20t4.

,1.900

2.943



29.

ill lLu.on \DiuHuntr itt)taal'uE lloau i' t1o

TPOIIIKOB!T 3APAIA, HAKHAAA 3APATA T{ OCTAJ'II'T JIIIqHI'I PACXOA'I

Y xu,'r,aaaua PCI
2015. 2014.

TpouKoBn 3apaaa u HaKHaaa 3apaaa (6pyro)
TpourxoBr.r rrope3a u aonpxHoca Ha 3apare rj HaKHaae Ha reper

[ocJrolaB lla
TporuKoBr{ HaxHaaa IIo yroBopy o neJly

TpourxoBl, HaKHaaa no yroBopy o IIp[BpeMeHxM l-l

[oBpeMeHnM nocJloBIlMa

TporxKoBI-I HaKHa,[a (Dl3rrtrKxM JII{uIIMa no ocHoay ocranrx
yroBopa

TporuKoBx HaKHa,[a axpel(opy, o,tlHocHo'rJraHoBtlMa optaHa
ynpaBJbaBa lr Haa3opa

OCra,ui rE.rHr.t paCxO,{U E HaKHaAe

55.780

9.985

2.'735

542

2.846
8.369

5',7 .225

t0.243
386

3.654

t.571

2.256
4.572

E0.257 79.913

Epoj rarooreHux ra rpajy roarre

29,1. OcranE nflqEn pacxoafl

50 49

Y x x,'raaarrra PC,[
2015. 2014.

YMat6eH,e 3apa^[a

Harcraaa rpou:roaa 3arrocJ'reHrIMa Ha cryx6exou nyry
HaKHaae rporrKoBa [peBo3a Ha paa !r ca paaa
Ornpeuxuxa roa oaracxa y neu:ujy
Jy6u,rapne narpaae

,Ilaaarua ranoc,renou roja ce ne cuarpajy rapaaov
Har?a!e. co,lH.rapre nouohr t-t !p)ra naBaba ,ruuuva roja
Hxcy 3anocneHa y npelyrehy
Co,'ruaapna nouoh :auoc,reuou

30. TPOIIIKOBI,I NPOI,I3BO.4HI,IX YCJIYTA

Tpourroau ycrvra ra v3patv y,lvna:xa
Tporuxonu rpancloprHxx ycryfa
TporrrxoBrl ycjryra orpxaBarba
Tpourxoor-r cajuoaa
Tpourxosn percraue x npoaaraH,ne
Tpourxoaa ocra,rrx yc,ryra

4.596
848

1.312
93

372
270

180

69E

255
284

'723

lt.l69 1.572

Y xr-r,,raaaua PC,{
2015. 2014

2t .204
979

1.537

106

762

57 .247
1.234
1.854

221
669
291

24.588 6r.5r 6

Tpor-uroeu yc,ryra Ha x3paalr y.ruHaKa carpxe rpourr(oBe yc,ryra ua pexa6u.nrraurlj u nyra
Malapcxu rpaHxqHx npera:-Ra,ra rpeua Hoaou Kuexeauy-qoxa, y x3Hocy oa PCA 19.128
xu,'bara (2014. roruaa PC!,51 .247 xu,raaa), xojr.r ce cyQauaucapajy H: r[oa.roaa Eaporcre
yurje n Ayrououue noKpajr.rHe Bojrolnue.

860
1.269
1.181

t9



jli 3d6oo xt ro6dHultlu Bt)t1ootlH€ i!a6uCtn
!lano:crc * QtluuculcKe uj1etunLrJe :a ,.ooutn, nelnterq ) I deae.vd4t 2/)tj .anztH.

31. TPOIUKOBII AyropoqHllx PE3EPBI,TCAILA
Y xhlanaMa PCA

2015. 2014.

1.296 679Pe:epeucan a la naruale u apyre 6ese$lur.lje :anoc,reuux

32. HEMATEPTIJAJ'IH[I TPOIIIKOBI'I

Tpourxoar Helpolr3Bo!Hr.rx ycnym
Tpouroeu penpe:etraunje
Tpourroalr npeuuja ocr4rlpa*a
Tpouxorr nratnor upouera
Tporuxorr v:ranapuna
Tpouroru rope:a
Ocranu neuarep aj a.rHr.r rporxxoBl-.1

33. @T.THAHCI,IJCKI.I nPIXOAL{

flpnxo.qu oa ralrara o,q rpehlrx r[ua
-rro opoqeHrrM ae[o3llT[Ma

flo:rragHe KypcHe pa3JurKe x uoruraana eQertn
BaryTHe KJray3yJre

-no3r-{TltBHe xypcHe pa3JrxKe

34. @I,IHAHCI,TJCKI,IPACXOAI,I

Pacxorul xamara npeMa rpehirM ,'r[ur.rMa
-rro h?e/I[Tr4Ma

HerarllBHe r(ypcHe pirnrr(e u Herataarn eQerrlr ea.ryrae
l(nay3yne

-HeraT[BHe KypcHe pa3.rrrll(e

35.

Ycr,ra!learue BpeaHocrfi norpaxrBarr'a oa Kynaua

679

Y xH,,r,agaMa PC.{
2015. 2014.

4.3 s0
1.041

469
239
299
684
875

4.108
2.658

805

2t6
753
850

7.951 9.632

V xlmaaaua PC,{
2015. 2014.

800 2.490

34 ,13 8

834 2.928

Y xHranaMa PCA
2015. 2014,

695

1.191 1.005

2-186

IPIIXOAI,I OA YCK./'IATI,IBAIbA BPEAHOCTI,I OCTAJ'IE
ITOJA CE I,ICKA3YJE TIO @EP BPEAHOCTI,I KPO3 EI,TJIAHC YCTIEXA

2.009

T{MOBHHE

Y xx,.baaaMa PCA
. 2014.2015.

16.550
t6.550

20

1.296

I.004



36.

' 1.,1 
': )tl .ratnn\t\1 i, t')..11;t

PACXOAI4 OA YCKJIAIi}TBAIbA BPEAHOCTI'I OCTAJIE

KOJA CE I4CKA3yJE IIO OEP BPEAHOCTH I(PO3 6I'IJ'IAHC vCnEXA
I,IMOBT,IHE

Y xnT,aaarrla PCA
2015. 2014.

4.000 3 5.892

37. OCTAJII4 flPI,IXOAI4

Ocra,'ru aenolrexyrx npnxoax
- npuxoall oa uarualeunx urrera
- lrpxxoafi oa [po,(aje onpeMe

38. OCTAJII4 PACXOAI.I

Fy6lruu no ocuory pacxoaoBana fl flpolaJe HeMarepI.{aJIHe

rrMoBuHe, HeKpeTHxHa, nocrpojetba rI onpeMe

Ocra,rr-r aenoueryrH pacxotr,t

39

40.

,fl.

4.000

Y xn,,ra,laua PCI
2015. 2014.

93
420

t52

5tl 152

Y xu,,raaava PC,{
2015. 2014.

732
t6

463

731 179

HETO AOSI4TAK TIOCJ'IOBAISA KOJE CE O6YCTAB'1'A, E(DEKTI,I IPOMEHE
PAqYHOBOACTBEHE TIOJII,ITIIKE I4 UCNPABKA TPEIIIAKA [I3 PAHHJET
NEPI,IOAA

Y xu.ruaaaua PC,(
. 2014.

flpr,rxoax no ocHoBy ticnpaBKe rpeuaKa rr3

par aj rx roarna Koje Hxcy ruareprja"lno :xalaj ne
Pacxo^qx no ocHoBy r-rcflpaBl(e rpeuraKa lr3
parujux roarua roje urcy vareprja,rro rna,rajue ( 136)

501 235

IIPEY3ETE OEABE3E

tlpeay:ehe nrje nraa-,ro noreaqNjalHe Snnarcrjcxe o6aee:e y ae:r ca 6axxapcxru t-t ttpyrr{M
rapaaurjaua r trolpyrnM ocHoBaMa. xoje cy racra,re y peAoBHoM roKy flocJroBarba.

AOTADAJ I,I HAI(OH,qATYMA I,I3BE IIITAJHOT N EPI{OAA

y fleplroAy oa 3l.l2.20t5.rolriHe no nana oro6paBa*a r[lrnanclrjcrux u:aeurraja sa 2015.

rottr.rny! Hxcy aneHrnQuroeauu aorabajx Kojt-r npyxajy aora3 o oKolrHocrliMa roje cy nocrojaae
xa rpajy rl:aeurrajnor neplro.ua Hnra nombaja rojn yxa:yjy Ha oxoJrHocrt.t Koje cy Hacrane nocne
r:oeurrajuor fiepuolta, tropell Ktt'llxeHt.rx u o6e,roaa*euux, a y cuaay ca MC@14:a MCfl
Orc*ax 32,Qoeafiaju nocne u36ewmajHo? nepuodd.

2015.

501 311

2t

O6errpelerre florpaxfi aatra o,ll Kylaua
35.892



42.

Jll lasod ta )p^aHu1!a\t llqJsodup ' l losu ('ad
llanoeeHe.rl 4)utuqculcKe Lv,eunale ra.,odu]t^ uttputeb^ 3 I t*qe\6pa 20 I 5..,odutp

noPECKI,I P[3I.tUI,I

flopecKn 3aKoHr.r Peny6,rrxe Cp6llje ce qecro pru,rlrquro ryMaqe fl lpeaMer cy qecr[x fl3MeHa.

Tynareree ropecrrx 3aKoHa o.f, crpaHe nopecKllx Bnacru y oaHocy Ha rpaHcaKurije u aKTtrBHocrr
tlpeay:eha r Mory ce pa3J'ruKoBarx or ryMatreba pyxoBoacrBa flpeay:eha. Kao pe:y,rrar
rfiHeror. TpaHcaKuuje uory 6rru ocnopeHe o,t c'rpaHe rropecxr,rx B;racra N flpeay:ehy Moxe 6rlTu
oapebeH ,[oaarH[ lr3Hoc nope3a, K;!3Hr.r tl KaMara. fleproa :acraporocrr.r nopecxe o6aBe3e je rler
ro.4trHa. To flpaKrtqHo 3Haqu ra nopecKe Bnacrx r{Majy npaBa ta onpeae nraharte xeu:uupearx
o6aaeta y poxl o/l ner ro,lrHa ol Karaje o6aeeja Hacra-,la.
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