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                                                                                               Образац 12 
I OСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ  
 
Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 
Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III 
Претежна делатност: архитектонска 
Матични број: 08068313 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355 
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Нови Сад 
 

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 
Завод је као јавно предузеће основан ради трајног обављања послова просторног 
и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког значаја за 
АП Војводину, стручне послове од значаја за органе, организације и јавна предузећа 
АП Војводине, који послови су од општег интереса и обављају се у циљу стварања 
основа за доношење управљачких одлука органа свих нивоа власти, у складу са 
њиховим утврђеним надлежностима.  
 
Планирање, уређење и коришћење простора заснива се на принципу одрживог развоја 
кроз интегрални приступ планирању, који треба да обезбеди рационално и одрживо 
коришћење необновљивих ресурса, оптимално коришћење обновљивих ресурса, заштиту 
и одрживо коришћење природних добара и непокретних културних добара.  Да би се 
обезбедило вршење ове значајне улоге урбанистичког предузећа, политика пословања 
предузећа мора да се води у правцу обезбеђивања и развоја људских ресурса, 
осавремењавања опреме и информационих технологија и стварања оптималних 
услова рада. 
 
Покрајинском скупштинском одлуком о јавном предузећу за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени 
лист АПВ“, број 51/16) одређена је делатност Завода.  
 
Претежна делатност Завода јесте: 
- шифра делатности: 71.11; 
- назив делатности: архитектонска делатност. 
 
Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност: 
- шифра делатности: 71.12; 
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање. 

 
У оквиру делатности из ст. 1. и 2. овог члана, Завод обавља следеће стручне послове: 
1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за 

потребе АП Војводине, њених органа и организација; 
2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је 

донела Скупштина АП Војводине; 
3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке 

значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине; 
4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења 

просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине; 
5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у 

области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине; 
6. обавља претходне радове за потребе израде просторно-планске и урбанистичке 

документације; 



2 
 

7. припрема, израђује и прати остваривање просторно-планске и урбанистичке 
документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале 
кориснике простора; 

8. израђује документа за спровођење планских докумената; 
9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и друга 

урбанистичко-техничка документа; 
10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских 

докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и 
других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих 
корисника простора; 

11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, 
програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из 
области заштите животне средине; 

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

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

просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине; 
15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода. 
 
Послови од општег интереса ради којих је Завод основан и на које има искључиво право 
обављања, у складу с прописима којима се уређују јавне набавке, јесу: 
 
1. стални послови - наведени у тачкама 1, 2. и 3. става 1. овог члана; 
2. повремени послови - израда просторно-планске, урбанистичке и друге документације 

из делатности Завода, који се врше за потребе АП Војводине, њених органа и 
организација и јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина. 

 
Завод обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе оснивача, 
за које се средства планирају и обезбеђују у буџету оснивача, као искључиво право у 
складу са прописима којима се уређују јавне набавке. 
 
Осим тога, у складу са оснивачким актом, Завод може обављати стручне послове из 
области урбанистичког и просторног планирања и за друге кориснике услуга, у складу 
са прописима којима се уређују јавне набавке и облигациони односи. 
 
II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА ЗА I-III 2017. године 
 
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад обавља послове просторног и урбанистичког 
планирања у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину број: 
број:2958/2, од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност 
Решењем број: 023-78/2016, од 11.01.2017. године („Службени лист АПВ“, брoj 2/17)  
 
Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину утврђени су стални и 
повремени послови које ће Завод обављати у 2017. години за потребе АП Војводине 
као Оснивача, ради којих је Завод основан као јавно предузеће као и послови које ће 
Завод обављати за потребе јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине 
и остале кориснике простора. 
 
У првом кварталу 2017. године за перод (јануар-март), а у складу са Годишњим 
програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: Завод) 
рађено је на следећим пословима: 
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Ред 
бр. 

Назив плана Урађено у 2016. 

1.  Развој информационог система- за 2017. 
годину 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2017. годину 

2.  Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 
2017. годину 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2017. годину 

3.  Регистар донетих просторних и урбанистичких 
планова - 2017. година 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2017. годину 

4.  Просторни план подручја посебне намене 
"Фрушка Гора" 

Активности на изради Нацрта плана 

5.  Просторни план подручја посебне намене 
културног предела Сремски Карловци 

Израда Нацрта плана 

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

Активности на изради Нацрта плана 

7.  Информациони систем о размештају радних 
зона 

Реализоване активности дефинисане Годишњим 
програмом пословања за 2017. годину 

8.  ППППН предела изузетних одлика „Потамишје“ Припремни послови  
9.  ППППН парка природе „Поњавица“ Припремни послови  
10.  ППППН парк природе „Јегричка“ Припремни послови  
11.  Просторни план подручја посебне намене 

ревитализације канала Бегеј са елементима 
детаљне разраде у ГИС технологији 

Припремни послови  

12.  ППППН система за водоснабдевање ''Источни 
Срем'' 

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

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

14.  ППППН за гасовод високог притиска Тилва-
Бела Црква 

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

15.  ППППН за гасовод високог притиска Сремска 
Митровица-Шид 

Активности на изради материјала за рани јавни увид  

16.  Измане и допуне Просторног плана општине 
Ковин 

Активности на изради нацрта плана за усвајање 

17.  План генералне регулације насеља Бач Активности на изради нацрта плана 
18.  План генералне регулације насеља 

Владимировац 
Активности на изради материјала за нацрта плана за 
јавни увид 

19.  Измена Плана генералне регулације насеља 
Нови Кнежевац 

Коначна испорука усвојеног плана 

20.  План генералне регулације насеља Бешка Израда Нацрта плана 
21.  Сарадња на изради Плана генералне 

регулације насеља Темерин 
Активности на изради нацрта плана за стручну 
контролу 

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

Израда Материјала за рани јавни увид 

23.  План детаљне регулације система за 
одводњавање Србобран 

Активности на изради нацрта плана за јавни увид 

24.  План детаљне регулације асфалтне и путне 
базе на државном путу првог реда Нови Сад - 
Жабаљ, стационажа km 192+700 

Активности на изради нацрта плана за усвајање 

25.  План детаљне регулације блока 27 насеља 
Опово 

Активности на изради нацрта плана 

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

Активности на изради нацрта плана 

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

Активности на изради нацрта плана 

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

Активности на изради нацрта плана 

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

Активности на изради нацрта плана 

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

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

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

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

32.  Извештај о стратешкој процени утицаја Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја 
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Ред 
бр. 

Назив плана Урађено у 2016. 

Просторног плана подручја посебне намене 
културног предела Сремски Карловци на 
животну средину 

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

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја 

34.  Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН 
за гасовод високог притиска Сремска 
Митровица-Шид на животну средину 

Активности на изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја 

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

Коначна испорука усвојеног плана 
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1. БИЛАНС  УСПЕХА 
 
Приходи обухватају приходе од продаје производа и  услуга,  финансијске приходе и 
остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена 
наплате. Износи су приказани у хиљадама динара. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА   
 
61    Приходи од продаје производа и услуга 
614  Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 
Завод  је остварио приходе од услуга у укупном износу од 18.609 хиљада. Део 
прихода остварен је од обављања  послова  за Оснивача у износу од 15.333 хиљаде, 
а  део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту у износу од 3.276 
хиљада. Послови за  потребе Оснивача су утврђени Годишњим програмом пословања 
Завода за 2017. годину. Послови које Завод пружа на тржишту су израда планске 
документације, документације из области заштите животне средине и пружање других 
стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за потребе 
општина на територији АП Војводине, за потребе  инфраструктурних система, као и за 
потребе других инвеститора, правних и физичких лица. 
 
66    Финансијски приходи 
662  Приходи од камата (од трећих лица) - Приходи од камата  у износу од 118 
хиљада су остварени орочавањем слободних средстава на одређени период код банке 
са најповољнијом каматом. Орочавање слободних средстава која се остварују на 
тржишту врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се 
авансно уплаћују за израду планских документа.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА   
 
51    Трошкови материјала и енергије  
512  Трошкови осталог материјала (режијског) 
Трошкови канцеларијског материјала настали  су у износу од 21 хиљаде,  а односе се 
на набавку тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и 
ситног помоћног канцеларијског материјала. 
Трошкови осталог непоменутог материјала настали су у износу од 200 хиљада, а  
односе се на набавку заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, 
стручне литературе и сличних материјала. 
 
513  Трошкови горива и енергије  
Трошкови нафтних деривата настали су у износу од 319 хиљада, а однoсе се на 
набавку горива за службене аутомобиле Завода. 
Трошкови електричне енергије  настали су у износу од 97 хиљада. 
Трошкови паре настали су у износу од 710 хиљада, односе се на грејање просторија 
Завода. 
 
514  Трошкови резервних делова  
Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава настали су у 
износу од 247 хиљада, а односе се на набавку резервних делова за рачунарску 
опрему и службене аутомобиле. 
 
52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ 
520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)  
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су и исплаћена у складу 
са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, 
Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
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зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним 
предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места и Колективним уговором. Трошак за  бруто зараде за 
период од I-III 2017. године износи 14.696 хиљада. 
 
521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 
Средства  за  порез  и  доприносе  на  зараде  и  накнаде  зарада  на  терет 
послодавца за период од I-III 2017. године износe  2.631 хиљада.  
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 
обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно 
социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон). 
 
524  Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 
Средства у износу од 725 хиљада утрошена су за ангажовање екстерних сарадника на 
изради планске документације као и лица преко задруга за повремене услуге, а у 
складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему.  
 
526  Трошкови  накнада  директору односно члановима органа управљања и 
надзора 
Средства у износу од 702 хиљаде утрошена су за исплату накнада председнику и 
члановима Надзорног одбора Завода. 
Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила 
право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 
70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи 
месецу за који се накнада исплаћује. 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", бр. 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%. 
 
529 Остали лични расходи и накнаде  
Остала лична примања запослених у износу од 121 хиљада утрошена су за исплату 
помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог као  и остале помоћи 
запосленима и њиховим породицама. 
Накнада трошкова запосленима исплаћена су у износу од 646 хиљада за плаћање 
трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоз 
запослених на посао и друга примања запослених у складу са Колективним уговором 
и Законом о раду. 
Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања у износу 1.210 хиљада 
намењен је за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у 
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 
53 Трошкови производних услуга 
530   Трошкови услуга на изради учинка 
Трошкови производних услуга у износу од 50 хиљада настали су плаћањем 
прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других 
података и сл. 
 
531 Трошкови транспортних услуга 
Трошкови поштанских услуга у износу од 27 хиљада настали су плаћањем доставе 
пошиљки и слично. 
 Трошкови   телефонских   услуга   у   износу  од  108  хиљада   настали  су  плаћањем  
телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и слично. 
Трошкови интернета у износу од 55 хиљада настали су плаћањем интернета и сл. 
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532 Трошкови услуга одржавања 
Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме у износу од 189 хиљада 
настали су плаћањем одржавања телефонске централе, лифта, рачунарске опреме и 
др. 
 
539 Трошкови осталих услуга 
Трошкови комуналних услуга у износу од 159 хиљада настали су плаћањем одвоза 
отпада, утроше воде и других комуналних услуга. 
Трошкови за услуге заштите на раду у износу од 22 хиљаде настали су плаћањем 
трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивањем микроклиме, 
електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког 
обезбеђења зграде и др. 
Трошкови осталих производних услуга у износу од 19 хиљада настали су плаћањем 
коричења планске документације, студија, анализа и сличних трошкова. 
 
55 Нематеријални трошкови 
550 Трошкови непроизводних услуга 
Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 140 хиљада 
настали су плаћањем обука запослених као и школарина за стручно усавршавање 
запослених. 
Трошкови чишћења просторија у износу од 347 хиљада настали су плаћањем  чишћења 
просторија и опреме у Заводу. 
Трошкови одржавања софтвера у износу од 30 хиљада настали су плаћањем 
одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивањем антивирус 
програма, изнајмљивањем лиценци за графичку обраду података и сл. 
Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 68 хиљада настали 
су плаћањем одржавањем сајта, прањем аутомобила и сл. 
 
551 Трошкови репрезентације 
Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 5 хиљада настали су 
плаћањем услуга ресторана. 
Остали  трошкови  репрезентације  у  износу од 63 хиљаде настали су плаћањем 
набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 
 
552 Трошкови премија  осигурања 
Код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад Завод је осигурао радне машине, теретна 
возила, путничка возила, раднике од незгоде, додатно здравствено осигурање, 
осигурање од одговорности.... Плаћање  се обавља месечно према плану доспећа.  
Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 111 хиљада. 
Трошкови премија осигурања запослених износе 11 хиљада. 
Трошкови осталих премија осигурања (осигурање одговорности) износе 20 хиљада. 
 
553 Трошкови платног промета 
Трошкови платног промета у земљи износе 17 хиљада. 
 Трошкови за банкарске услуге износе 15 хиљада. 
 
554 Трошкови чланарина 
Остали непоменути трошкови чланарина износе 113 хиљада и настали су плаћањем 
чланарина за издате лиценце запосленима (просторне, урбанистичке и сл). 
 
555 Трошкови пореза 
Трошкови  пореза  на  имовину  износе  164  хиљаде. 
 Остали трошкови  пореза  износе 6 хиљада. 
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559 Остали нематеријални трошкови 
Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) износе 
9 хиљада и настали су плаћањем огласа и др. 
Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) - 
износе 17 хиљада.  
Остали нематеријални трошкови  у износу од 138 хиљада настали су  плаћањем РТВ 
претплате, казни за саобраћајне прекршаје, набавке зелених картона, регистрације 
службених аутомобила, паркирања службених аутомобила Завода и сл. 
 
 

56 Финансијски расходи 
562 Расходи камата 
Расходи затезних камата износе 1 хиљада. 
 
 

57  Остали расходи 
579 Остали непоменути расходи 
Остали непоменути расходи износе 196 хиљада, а то су месечне  уплате у складу са 
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 
 
Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 5.701 хиљада.  
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2. БИЛАНС СТАЊА 
 
АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и 
остала права 
Завод у 2017. години  није имао набавки лиценци и софтвера у првом извештајном 
периоду те ова позиција  износи 5.544 хиљаде. 
 
АОП 012 Грађевински објекти 
Улагања у грађевински објекат није било, тако да ова позиција износи 62.766 
хиљада. 
 
АОП 13 Постројења и опрема 
Завод је  није имао набавки опреме у првом извештајном периоду, те она сад износи 
10.927 хиљада.  
 

АОП 042 Одложена пореска средства 
Ова позиција је настала као последица веће неотписане вредности опреме у пореске 
сврхе од књиговодствене садашње вредности. Када се тај износ помножи са 
процентом (15%) добију се одложена пореска средства у износу од 13 хиљада. У ову 
позицију улазе и одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине у 
износу од 775 хиљада . 
 
АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге 
У периоду од I-III 2017. године Завод је извршио авансну уплату у износу од 167 
хиљада: за праћење рада противпровалног алармног система и за гориво. 
 
АОП 056 Купци у земљи 
У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купаца у земљи и припадајућа 
исправка вредности. Ради се о средству предузећа у облику потраживања по основу 
продаје услуга која износе 9.116 хиљада.  
 
АОП 060 Друга потраживања 
На   позицији  друга   потраживања  је   износ  од 5.088 хиљада.  Онa  се  састојe од 
потраживања од запослених на основу зајма за  зимницу, огрев и уџбенике  као и  од 
претплате пореза на добит предузећа.  
 
АОП 067 Остали краткорочни пласмани 
Након прибављених понуда од банака за орочавање средстава слободна средства у 
износу од 10.000 хиљада су орочена на три месеца. 
 
АОП 068  Готовински еквиваленти и готовина 
На текућим рачунима Завода на дан 31.03.2017. године налази се 12.977 хиљада. 
 
АОП 070  Активна временска разграничења 
На овој позицији се налазе унапред примљени аванси из ранијих година, а све укупно 
у износу од 2.438 хиљада. 
 
АОП 072 Ванбилансна актива 
Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су менице за  озбиљност понуде и добро извршење 
посла у износу од 4.441 хиљада. 
АОП 0406   Државни капитал 
Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава или 
друга јединица локалне самоуправе-Аутономна Покрајина Војводина. Државни 
капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује 
Оснивач.  
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Основни капитал ЈП “Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, у износу од РСД 
90.955 хиљада  обухвата државни капитал. 
 
АОП 0418   Нераспоређени добитак ранијих година 
Нераспоређена добит из ранијих година износи 15.956 хиљада. 
  
АОП 0419   Нераспоређени губитак текуће године 
Након   израде   извештаја    за   период  од  I-III  2017. године  Завод  је  утврдио 
остварени нето губитак у износу 5.701 хиљадa. 
 
АОП 0429   Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 
Завод је први пут у 2015. години вршио  обрачун резервисања за  потенцијалне 
обавезе према запосленима на основу одласка у пензију, те је стога био у обавези да 
ретроактивно обрачуна резервисања у претходне три године, као да их је одувек 
обрачунавао. Укупан износ резервисања за 2013, 2014 и 2015. и 2016.годину износи 
5.167 хиљада. 
 
АОП 0450   Примљени аванси, депозити и кауције 
На  овој  позицији  се  налазе  унапред  добијена новчана средства за које је Завод у 
обавези да изврши услуге у износу од 4.497 хиљада. 
 
АОП О456  Добављачи у земљи 
На овој позицији се налазе обавезе Завода према добављачима у земљи за купљен 
материјал, робу и услуге у износу од 882 хиљаде. 
  
АОП О459 Остале краткорочне обавезе 
На  овој  позицији  се  налазе  обрачунате обавезе  зарада  за  март  месец у износу 
од 6.152 хиљаде , а  које су  исплаћене у априлу месецу. 
 
АОП 0460  Обавезе по основу пореза на додату вредност 
На овој позицији се налази обавеза  Завода за порез на додату вредност за март 
месец  у износу од 1.137 хиљада која је плаћена у априлу 2017. године. 
 
АОП 0462  Пасивна временска разграничења 
На  овој   позицији  се  налази  разграничена  обавеза Завода у износу од 766 хиљада 
за порезе. 
 
АОП 465 Ванбилансна пасива 
Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су менице за  озбиљност понуде и добро извршење 
посла у износу од 4.441 хиљада. 

 
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 
АОП 3002 Продаја и примљени аванси - Исказани су подаци о приливу готовине у 
износу од 25.716 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и 
примљених аванса у току извештајног периода. 
 
АОП 3003 Примљене камате из пословних активности - Исказани су подаци о 
приливу готовине  у износу од 118 хиљада, по основу камате за  орочена слободна 
средства. 
 
АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о 
приливу готовине у износу од 677 хиљада, по основу поврата потраживања од 
радника за зајам за огрев, зимницу и уџбенике. 
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АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу 
готовине у износу од 5.313 хиљада, односно исплате добављачима за набавку 
материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског 
периода. 
 
АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци 
о одливу готовине  у износу од 14.270 хиљада исплаћених бруто зарада, накнада 
зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода, накнада Надзорном 
одбору као и накнада по уговору о повременим и привременим пословима. 
 
АОП 3008 Плаћене камате - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 1 
хиљаде по основу плаћања  затезне камате. 
 
АОП 3009 Порез на добит - Исказани су подаци о одливу готовине  у износу од 147 
хиљада по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода. 
 
АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о 
одливу готовине у износу од 3.814 хиљада по основу плаћања пореза на додату 
вредност, трошкова платног промета, банкарских услуга, разних такси и 
финансирање зарада особа са инвалидитетом.  
 
АОП 3016 Остали финансијски пласмани (нето приливи) -  
Завод је орочавао слободна средства код банке на рок од три месеца, те је зато 
прилив исказан  у износу од 20.000 хиљада. Истеком периода орочења  банка је иста 
вратила на текући рачун. 
 
АОП 3022 Остали финансијски пласмани (нето одливи) 
Након прибављених понуда од банака за орочавање и одабира најповољније понуде, 
слободна средства су орочена на период од три месеца , те је зато одлив исказан  у 
износу 10.000 хиљада. 
 
АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ  46.511 хиљада  
АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  – Износ   33.545 хиљада  
АОП 3042 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ    12.966 хиљада  
АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА -  Износ 10 хиљада  
АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  -   Износ 12.976 
хиљада  
 
 
4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
1. Маса нето зарада - Средства за  нето зараде запослених планирана су и 
исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 
2017. и 2018. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике 
Србије за 2017. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних  места  и  Колективним  уговором. 
Трошак  за  нето  зараде  за период I-III 2017. године износи 10.476.059 динара.  
 
2. Маса бруто I зарада - Трошак  за  бруто I зараде  за период од I-III 2017. године 
износи 14.696.522 динара. 
 
3. Маса бруто II зарада - Трошак  за  бруто II зараде  за период од I-III 2017. 
године износи 18.537.692 динара. 
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9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Средства у 
износу од 724.892 динара утрошена су за ангажовање екстерних сарадника на изради 
планске документације као и лица преко задруга за повремене услуге, а у складу са 
Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему.  
 
17. Накнаде члановима надзорног одбора - Средства у износу од 702.384 динара  
утрошена су за исплату накнада председника и два члана Надзорног одбора Завода. 
 
19. Превоз запослених на посао и са посла – Средства  у износу од 468.792 
динара утрошена су за исплату накнада превоза запослених на посао и са посла у 
складу са Колективним уговором и Законом о раду.  
 
20. Дневнице на службеном путу - Средства  у износу од 125.480 динара утрошена 
су за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и 
Законом о раду. 
 
21. Накнаде трошкова на службеном путу - Средства  у износу од 29.375 динара 
утрошена су за трошкове на службеном путу у земљи и иностранству у складу са 
Колективним уговором и Законом о раду.  
 
26. Смештај  и исхрана на терену - Средства  у износу од 22.260 динара утрошена 
су за  смештај  и исхрану на службеном путовању у иностранству у складу са 
Колективним уговором и Законом о раду. 
 
27. Помоћ радницима и породицама радника - Средства у износу од 121.177 
динара утрошена су за исплату помоћи у случају смрти члана уже породице 
запосленог као  и остале помоћи запосленима и њиховим породицама. 
 
 
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Већ дужи низ година уназад број стално запослених се није знатније мењао  што је 
било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као 
и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-други закон). 
 
 
 
На дан 31.03.2017. године Завод има укупно 49 запослених. Од тога, једно радно 
место је место директора предузећа, а једно је запослено на одређено време по 
основу повећаног обима посла.  
 
 
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 
Мерила и критеријуми за образовање цена за израду просторних и урбанистичких 
планова, урбанистичко-техничких докумената, докумената из области заштите животне 
средине: 
  
Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 

1. Просторно планирање 
1.1. Просторни план подручја 

посебне намене (ППППН) 
Број радних сати ангажованих извршилаца са високом 
стручном спремом (у зависности од броја обрачунских 
јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са 
високом стручном спремом + број радних сати ангажованих 
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Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 
извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од 
броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата 
извршилаца са средњом стручном спремом + материјални 
трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције 

1.2. Регионални просторни план 
(РПП) 

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

1.3. Просторни план јединице 
локалне самоуправе (ПП) 

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

2. Урбанистичко планирање 
2.1. Генерални урбанистички 

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

2.2. План генералне регулације 
(ПГР) 

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

2.3. 
 
 

План детаљне регулације 
(ПДР) 
 

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

3. Документи за спровођење просторних планова 
 

3.1 Програми имплементације 
просторних планова 

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

4. Урбанистичко-технички документи 
4.1 Урбанистички пројекат 

(УП) према одговарајућем 
планском документу 

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

4.2 Пројекат парцелације и 
препарцелације 

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

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

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

5. Документација из области заштите животне средине 
5.1 Извештај о стратешкој 

процени утицаја планских 
докумената на животну 
средину 

10%-15% од цене планског документа 

5.2 Студија утицаја објеката на 
животну средину 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

6. Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената 
6.1 Израда планских 

докумената у ГИС-у 
10%-20% од цене планског документа 
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Ред. бр. Назив услуге Обрачун цене 
6.2. Превођење израђеног 

плана у ГИС 
вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

6.4 Информациони систем 
просторних података 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

7.1 Израда топографских 
подлога 

У складу са нормативима дефинисаним од стране 
Републичког геодетског завода 

8. Остали послови из делатности Завода 
8.1 Информације, мишљења и 

обавештења за потребе 
издавања локацијских 
услова 

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

вредност норма часа извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.4 Координација и сарадња са 
другим предузећима, 
органима и институцијама  

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

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

вредност норма часова извршилаца х време 
ангажовања+материјални трошкови 

8.6 Издавање копија планске и 
друге документације (no 
захтеву) 

По ценовнику из поглавља X 

 
 
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
 
У 2017. години  Завод нема субвенција и осталих прихода из буџета. 
 
 
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Средства за репрезентацију  и угоститељске услуге планирана су  на нивоу 
планираног износа средстава за репрезентацију у 2016. години. 
  
Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације и угоститељске услуге 
може се кретати до висине која се признаје као расход у финансијском плану и до 
износа дефинисаних Уговорима о набавци средстава за репрезентацију и 
угоститељских услуга.  
  
У периоду I-III у 2017. години настали су следећи трошкови репрезентације:  
 
- Трошкови  репрезентације – угоститељске  услуге  у  износу  од  5  хиљада  динара,   
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   настали  су плаћањем услуга ресторана. 
- Остали трошкови  репрезентације  у  износу од 63 хиљаде динара настали су 
плаћањем  набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 
 
 
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 
 
У периоду од 01.01.-31.03.2017. године Завод није имао инвестиционих улагања. 
 
 
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 
Услови уговарања послова на тржишту за Завод су се драстично променили што се 
одражава на драстичан пад прихода са тржишта. Завод се, и поред изузетне техничке 
опремљености, великог броја лиценцираних инжењера из свих области, велике базе 
просторних података, све  више суочава са великим потешкоћама у уговарању 
послова на тржишту.  
 
О лошој ситуацији остваривања прихода на тржишту израдом планских докумената 
говори то што драстично пада број понуђених послова на тржишту (број планова за 
које су расписане јавне набавке), што пада број послова које је Завод уговорио на 
тржишту, што је значајно пала уговорена вредност појединачног посла све до 
нерентабилности израде плана, те је тако и укупан резултат, у смислу укупно 
уговорене вредности послова на тржишту, драстично умањен.   
 
Завод је, узимајући у обзир наведена потешкоће остварио негативан финансијски 
резултат у периоду од 31.01.2017. до 31.03.2017. године. 
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