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УВОД
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад je у 2017. години обављао послове просторног и
урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017.
годину, 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 2/2017) и
Изменама и допунама Годишњег програма пословања - Измене број 1, број: 1980/2, од
10.10.2017. године, на који је Покрајинска влада, дала сагласност Решењем број 02364/2017, од 25.10.2017. године („Службени лист АПВ“, брoj 48/2017).
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.
Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину планирани су и послови
пружања услуга из области просторног и урбанистичког планирања за потребе других
корисника на тржишту.
У складу са одредбама Оснивачког акта, Завод стиче приходе обављањем послова из
оквира своје делатности за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је
оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи Завода,
пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје делатности и из
осталих извора, у складу са законом.
Средства за финансирање послова које Завод обавља за потребе органа и организација
АП Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводине, у складу са одлуком о буџету и
годишњим програмом пословања Завода.
Овим Извештајем даје се остварење физичког обима плана за 2017. годину, односно
преглед послова реализованих у периоду I-XII 2017. године, а затим преглед резултата
финансијског пословања у 2017. години.
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I ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ)
1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА
Сталне послове које Завод обавља за потребе АП Војводине као оснивача, Завод обавља у
складу са оснивачким актима јавног предузећа, у континуитету од оснивања, односно од
доношења Одлуке о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 10/02), до данас.
Ови послови су утврђени у члану 6. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) и то су:
праћење, проучавање појава и промена у простору на територији АП Војводине, за
потребе Покрајине и њених органа и организација; вођење документације о планирању и
уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине и вођење
информационе основе о простору и прикупљање, обрада и публикација података од
значаја за уређење простора и насеља на територији Покрајине.
У 2017. 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

Превођење донетих планова у ГИС са базом података
У складу са Годишњим програмом за 2017. године радило се на превођењу графичких
података из AutoCAD програма у GIS технологију, за следеће планове:
- Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње
Подунавље“,
- Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе
„Делиблатска пешчара“ и
- Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљскопетроварадински рит“.
Циљ је уједначавање усвојених просторних планова који су израђени у AutoCAD технологији
са алатима савремене дигиталне технологије у GIS окружењу, који омогућава напредну
анализу просторних података и претрагу по слојевима.
На основу графичких прилога просторних планова преузете су намене површина, заштита
животне средине, природних и културних добара и инфраструктурни подаци; приступило се
превођењу графичких података из AutoCAD програма у GIS технологију. Овим процесом
припремљени су графички прилози и израђена је база просторних података намене простора,
функционалних подручја, мрежа насеља и инфраструктурни системи, природни ресурси,
заштита животне средине и природних и културних добара из важећих планских докумената.
Процес израде графичке припреме рефералних карата одвија се у следећим корацима:
- анализа израђених графичких прилога у AutoCAD-у по слојевима,
- трансформација графичких прилога у Gaus- Krigerovu пројекцију,
- контрола графичких прилога пре уноса у ArcGIS – импортовање података у ArcGIS,
- обрада графичких прилога у ArcGIS-у / геовизуелизација,
- релационо повезивање просторних података са тaбеларним подацима,
- унос атрибутских (алфа-нумеричких) података у базу,
- контрола усклађености атрибутских и просторних података и
- завршна контрола рефералних карата.
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Након контроле усклађености планова, oва активност је завршена у другом кварталу 2017.
године.
Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину, а у циљу развоја
информационог система, у току 2017. године радило се на анализи неопходних података
на основу којих је унапређен сет показатеља. Опис показатеља просторног развоја је
саставни део Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине за
период 2017-2021. године.
За израчунавање показатеља обављена је комуникација и сарадња са бројним
институцијама, тако да су добијени подаци од стране следећих институција:
- Републички завод за статистику;
- Агенција за регионални развој АП Војводине;
- Национална служба за запошљавање;
- Покрајински завод за заштиту природе;
- „ЕПС Дистрибуција“;
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
- Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ;
- Народна банка Србије;
- Канцеларија за европске интеграције;
- Републички сеизмолошки завод;
- Надлежни заводи за заштиту споменика културе;
- ЈП „Путеви Србије“;
- Републичка агенција за заштиту животне средине.
Показатељи су обрађени и приказани у елаборату: „Информациони систем о простору АП
Војводине – Извештај за 2017. годину“. У Извештају се даје приказ показатеља за праћење
просторног развоја АП Војводине, који су усклађени 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 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. Показатељи
просторног развоја ће бити саставни део Извештаја о остваривању Програма имплементације
Регионалног просторног плана АП Војводине за период 2017-2021. године.
Елаборат Информационог система о простору АП Војводине за 2017. годину је испоручен
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне срeдине дана 21.12.2017.
године.

Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину, приступило се
изради Информационог система о размештају радних зона на територији АП Војводине,
који представља наставак Студије о размештају радних зона на територији АП Војводине
– I, II и III фаза.
Информациони систем о размештају радних зона на територији АПВ (у даљем тексту:
Информациони систем) ствара пут ка формирању јединствене базе просторних података
уз примену ГИС технологије. У 2017. години одрађене су активности на анализи
достављених података, као и прикупљање нових, од стране локалних самоуправа, које су
у међувремену аплицирале или ће аплицирати за укључивање постојећих и планираних
радних зона на њиховој територији у Информациони систем, а у циљу приказивања
атрактивности њиховог простора и привлачења потенцијалних инвеститора.
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Од квалитета достављања недостајућих података, релевантних и неопходних за, како
израду, тако и тачност Информационог система, зависила је израда (број) обрађених
локација. Имајући у виду квалитет достављених података у ЈП "Завод за урбанизам
Војводине" су у току 2017. године обрађене и унете у Информациони систем четири радне
зоне са територије општине Ада и ажурирано седам радних зона са територија општина
Бела Црква, Беочин, Вршац, Кула и Опово.
У периоду до 2017. године у базу података је унето и обрађено 50 радних зона са
територија 27 локалних самоуправа (Алибунар, Апатин, Бела Црква, Беочин, Врбас,
Вршац, Инђија, Кањижа, Кикинда, Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово,
Оџаци, Панчево, Пландиште, Рума, Сента, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Сремска
Митровица, Суботица, Темерин, Зрењанин и Шид).
За потребе израде Информационог система, у већини достављене документације уочена
су одређена ограничења, како у току 2017. године, тако и у претходним годинама.
Недостаци се односе на: недостајућу графичку документацију, достављену графичку
документацију у неадекватном формату (.jpg или .pdf формат), као и на податке који нису
достављени у форми прописаног формулара, или су достављени подаци у формуларима
непотпуни.
У 2018. години наставиће се активности на анализи података достављених од стране
локалних самоуправа у циљу активирања радних зона. У зависности од досадашњег
степена обрађености сваке радне зоне у Информационом систему вршиће се прикупљање
нових, или ревидирање већ унетих информација како о постојећим, тако и о планираним
радним зонама.

1.2.

РЕГИСТАР ДОНЕТЕ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Регистaр донетих просторних планова у АП Војводини, сходно Одлуци о оснивању јавног
предузећа, спада у групу сталних послова који се, за потребе Оснивача, обављају у
континуитету од 2003. године. Регистар обухвата усвојене регионалне просторне планове,
просторне планове подручја посебне намене, просторне планове јединица локалне
самоуправе, генералне урбанистичке планове и планове генералне регулације.
Регистар се испоручује два пута годишње.
Регистар за период I-VI 2017. године је ажуриран са подацима који су пристигли
закључно са даном 19.07.2017. године и достављен Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине.
Послови на вођењу Регистра настављени су у других шест месеци 2017. године у смислу
ажурирања доступним подацима. Свим јединицама локалне самоуправе су послати
анкетни упитници. Извештај о стању планске документације је сачињен после обрађених
одговора јединица локалних самоуправа на анкету, пристиглим закључно са 31.01.2018.
године и достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
почетком фебруара 2018. године.
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2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ
2.1. ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ
2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА
ПРИРОДЕ ''СЛАНО КОПОВО'' И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања, у току 2017. године су настављене
активности на изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата
природе „Слано Копово“.
У првом кварталу 2017. године настављене су активности на изради Просторног плана
подручја посебне намене СРП „Слано Копово“ у складу са закључцима са састанка
одржаног дана 31.10.2016. године у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине, а у циљу превазилажења одређених конфликата у коришћењу
простора, који се односе на неодрживост планских решења у области водопривреде и
заштите природе.
Дана 11.01.2017. године добијено је Решење од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (број: 104-325-958/2015-04 од 23.12.2016.
године) којим је одбијен захтев за издавање водне сагласности на нацрт Просторног
плана подручја посебне намене СРП „Слано Копово“.
Дана 28.02.2017. године добијен је одговор на захтев за измену услова заштите природе
издатих за потребе израде Просторног плана од стране Покрајинског завода за заштиту
природе у којем је предложена промена трасе планираног канала.
Након састанака одржаних 02.03.2017. године и 30.03.2017. године на којима су
присуствовали представници следећих институција:
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
- Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
- Покрајинског завода за заштиту природе
- ЈВП „Воде Војводине“ и
- ЈП „Завод за урбанизам Војводине“
постигнут је договор да се након допуне Решења о условима заштите природе, допуни и
измени Нацрт Просторног плана, који ће ићи на стручну контролу и поновљени јавни увид
у трајању од 15 дана.
Дана 13.10.2017. године добијено је Решење Покрајинског завода за заштиту природе
којим је дозвољено понављање поступка окончаног Решењем бр. 03-1795/2, од
02.12.2013. године и утврђују услови заштите природе за израду Просторног плана, а у
циљу изналажења могућности усклађивања интереса заштите природе и водопривреде.
У циљу поступања по добијеним условима заштите природе, послати су захтеви и
следећим институцијама:
- ЈП Путеви Србије – захтев за допуну података
- ЕПС, Сектор за планирање и развој - захтев за допуну података
- ЈП Србијагас - захтев за допуну података
- ЈВП Воде Војводине - захтев за допуну података
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство - захтев
за водне услове.
До краја 2017. године добијени су услови од ЈП Путеви Србије и ЕПС, Сектор за
планирање и развој. У 2018. години ће се наставити послови на изради Просторног плана,
у складу са добијеним условима, као и процедура за доношење Просторног плана.
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Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне
намене Специјалног резервата природе „Слано Копово“ на животну средину
Извештај о стратешкој процени Просторног плана прати процедуру израде нацрта
Просторног плана. У току 2017. године активности на Извештају о стратешкој процени
утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе
„Слано Копово“ на животну средину односиле су се на усклађивање са планским
решењима из Нацрта Просторног плана.
2.1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања за 2017. годину, одвијале су се активности
на изради Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски
Карловци.
У 2017. години настављени су послови на изради Нацрта Просторног плана. Активности
које су се одвијале у 2017. години су:
- координација и усаглашавање планских решења са општином Сремски Карловци и
Покрајинским секретаријатом;
- стручна контрола Нацрта Просторног плана на седници Комисије за стручну
контролу дана 13.03.2018. године;
- након кориговања Нацрта Просторног плана према Извештају о обављеној стручној
контроли, Нацрт је упућен на јавни увид који је одржан од 07.04 - 06.05.2017.
године. Јавна презентација је одржана 20.04.2017. године, а јавна седница након
јавног увида 17.05.2017. године;
- Нацрт Просторног плана је испоручен Покрајинском секретаријату након
поступања по Извештају о обављеном јавном увиду;
- након прибављања потребних сагласности, Просторни план је упућен на усвајање.
Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци је усвојен
на седници Скупштине АПВ, дана 21. децембра 2017. године, а Покрајинска скупштинска
одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела
Сремски Карловци је објављена у „Службеном листу АПВ“, број 57/2017.
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне
намене културног предела Сремски Карловци на животну средину
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене
културног предела Сремски Карловци на животну средину пратио је израду нацрта
Просторног плана у свим активностима, у фазама стручне контроле, јавног увида и
доношења.
2.1.3.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ HA ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА
I РЕДА БР. 24 СУБОТИЦА - ЗРЕЊАНИН – КОВИН И ИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У току 2017. године настављене су активности на завршетку Просторног плана подручја
посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре нa основном правцу
државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин.
Након прибављања потребних сагласности, на седници Скупштине АП Војводине
19.04.2017. године Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне
инфраструктуре нa основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин Ковин је усвојен. Објављен је у „Службеном листу АПВ“ број 19/2017. Просторни план је
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испоручен, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о доношењу, на потписивање
и трајно чување Носиоцу израде, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне
мреже намене коридора инфраструктуре на основном правцу државног пута I
реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин на животну средину
Прибављена је сагласност на Извештaј о стратешкој процени утицаја Просторног плана
подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре нa основном
правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин на животну средину од
стране Покрајинског секретаријата.
2.1.4.

ПРОСТОРНИ
ПЛАН
ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
СИСТЕМА
ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У току 2017. године настављене су активности на завршетку Просторног плана подручја
посебне намене система за наводњавање Срема. Активности које су се одвијале у 2017.
години су:
- дана 02.03.2017. године завршена је процедура стручне контроле, испоруком
исправљеног Нацрта Просторног плана у складу са Извештајем о извршеној
стручној контроли Нацрта Просторног плана;
- јавни увид је организован у периоду од 01.03. - 30.03.2017. године за Нацрт
Просторног плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну
средину у седишту носиоца израде Просторног плана, као и у свим јединицама
локалне самоуправе у обухвату, са јавном презентацијом 15.03.2017. године;
- након добијања Извештаја о обављеном јавном увиду, Нацрт Просторног плана је
коригован и дана 30.05.2017. године испоручен Покрајинском секретаријату;
- након прибављања потребних сагласности Просторни план је упућен на усвајање.
Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема је усвојен на
седници Скупштине АПВ, дана 21. децембра 2017. године. Покрајинска скупштинска
одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање
Срема је објављена у „Службеном листу АПВ“, број 57/2017.
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне
намене система за наводњавање Срема на животну средину
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене
система за наводњавање Срема на животну средину пратио је израду Просторног плана у
свим активностима у фазама стручне контроле, јавног увида и доношења.
2.1.5.

ПРОСТОРНИ
ПЛАН
ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
СИСТЕМА
ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У току 2017. године настављене су активности на завршетку Просторног плана подручја
посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“. Активности које су се
одвијале у овом периоду су:
- дана 03.02.2017. године завршена је процедура стручне контроле, испоруком
исправљеног Нацрта Просторног плана у складу са Извештајем о извршеној
стручној контроли нацрта Просторног плана;
- јавни увид у Нацрт Просторног плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја
плана на животну средину је организован у периоду од 30.03 - 28.04.2017. године
у седишту носиоца израде Просторног плана, као и у свим јединицама локалне
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-

-

-

самоуправе у обухвату, са јавном презентацијом, која је одржана 12.04.2017.
године у Иригу;
након добијања Извештаја о обављеном јавном увиду (број 140-06-165/2017-01 од
26.05.2017. године), Нацрт Просторног плана је коригован и дана 15.06.2017.
године испоручен Покрајинском секретаријату;
водни услови издати од Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (број 104-325-654/2016-04 од 23.06.2017. године) су
добијени 30.06.2017. године, након чега су уграђени у плански документ, тако да
је Нацрт Просторног плана исправљен и допуњен у складу са добијеним водним
условима испоручен Покрајинском секретаријату дана 25.07.2017. године;
након прибављања потребних сагласности Просторни план је упућен на усвајање.

Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ је
усвојен на седници Скупштине АПВ, дана 21. децембра 2017. године, а Покрајинска
скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за
водоснабдевање „Источни Срем“ је објављена у „Службеном листу АПВ“, број 57/2017.
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне
намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене
система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину пратио је израду
Просторног плана у свим активностима у фазама стручне контроле, јавног увида и
доношења.
2.1.6. ПРОСТОРНИ
ПЛАН
ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
ЗАШТИЋЕНИХ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“ И ИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања, у току 2017. године су настављене
активности на изради Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних
добара „Окањ бара“ и „Русанда“.
Израда Нацрта Просторног плана је ушла у 2017. годину у фази стручне контроле.
Активности које су се одвијале у 2017. години су:
- ради поступања по Извештају о стручној контроли (обављен у септамбру 2016.
године) затражени су ажурни катастарски планови (који су достављени у фебруару
2017. године); приступило се корекцијама Нацрта и испоруци Просторног плана у
даљу процедуру дана 13.03.2017. године;
- у току трајања јавног увида од 24.04.2017. до 23.05.2017. године, дана
11.05.2017. године је одржана јавна презентација Нацрта Просторног плана;
- дана 26.06.2017. године Покрајински секретаријат је доставио Обрађивачу
Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Просторног плана и Извештај о
стратешкој процени;
- Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени, који су исправљени у
складу са Извештајем о обављеном јавном увиду, достављени су 04.07.2017.
године Покрајинском секретаријату у даљу процедуру;
- У оквиру прибављања сагласности потребних да би се Нацрт Просторног плана
упутио у даљу процедуру, до краја 2017. године прибављене су све потребне
сагласности осим водне.
У 2018. години наставиће се активности на усвајању Просторног плана.
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Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне
намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну
средину
У току 2017. године активности на Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног
плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“
на животну средину односиле су се на усклађивање планских решења из Нацрта
Просторног плана. Извештај о стратешкој процени Просторног плана прати процедуру
израде нацрта Просторног плана.

2.2.

ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2017. ГОДИНИ

2.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“
У складу са Годишњим програмом пословања за 2017. годину, настављене су активности
на изради Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“. У току 2017. године
у погледу израде Просторног плана реализовано је следеће:
- Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине је достављен
списак адреса институција (45), које нису одговориле на захтев JП „Завод за
урбанизам Војводине“ за слање података и услова за потребе израде Просторног
плана;
- одржани су састанци са представницима институција које су надлежне за издавање
услова и података за Просторни план (Покрајински завод за заштиту природе,
заводи за заштиту споменика културе, Министарство одбране, ЈВП „Воде
Војводине“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и др.), ради појашњења издатих
услова и допуне услова и података;
- одржани су радни састанци са представницима јединица локалних самоуправа у
општини Беочин и општини Ириг и других заинтересованих корисника простора
како би се предупредиле конфликтне ситуације у простору;
- одржани су састанци са представницима заинтересованих корисника простора:
Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину у вези са проблемима у
инфраструктурном опремању локалитета Летенка; са представницима Регионалне
развојне агенције Бачка која координира изградњом скијалишта на Фрушкој гори;
у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине са
представницима Lafarge BFC Беочин са темом површински копови минералних сировина
и израда одговарајуће урбанистичке документације;
- дана 06.10.2018. године је упућен
захтев за водне услове Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Законом о
водама;
- упоредо са претходно наведеним активностима, Обрађивач Просторног плана је
припремао текстуални део Нацрта Просторног плана, као и графички део у ГИС-у;
- дана 29.12.2017. године, Обрађивач Просторног плана је Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине испоручио Нацрт
Просторног плана „Фрушка гора“ у даљу процедуру у складу са Законом о планирању
и изградњи.
У 2018. години наставиће се израда Просторног плана, у складу са Годишњим програмом
пословања.
2.2.2.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У овој фази израде Просторног плана, у оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја
Просторног Плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“ на животну средину,
анализирани су подаци прибављени кроз услове достављене од надлежних институција у
току израде Нацрта Просторног плана. Вршено је усаглашавање са планским решењима,
посебно са аспекта утицаја на животну средину.
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2.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ
ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“
У складу са Годишњим програмом пословања за 2017. годину, настављене су активности
на изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „КарашНера“. У току 2017. године у погледу израде Просторног плана реализовано је следеће:
- координација са надлежним институцијама у циљу разматрања уочених конфликта
у простору и оправданости дефинисања станишта и еколошких коридира Дунава,
Караша и Нере као посебне намене;
- сарадња са ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство у циљу прибављања водног мишљења и водне
сагласности, који су неопходни за наставак активности на изради Нацрта
Просторног плана, имајући у виду посебну намену простора;
- након прибављања потребних мишљења и услова, Нацрт Просторног плана је
испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
ради упућивања Плана на стручну контролу;
- дана 11.12.2017. године одржана је Комисија за стручну контролу на којој је
презентован и разматран Нацрт Просторног плана;
- дана 19.12.2017. године достављен је Извештај Комисије о обављеној стручној
контроли Нацрта Просторног плана.
У току 2018. године се наставиће се активности на изради Просторног плана, које
подразумевају јавни увид, прибављање сагласности и процедуру доношења планског
документа.
2.2.4.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „КАРАШ
НЕРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У овој фази израде Просторног плана, у оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја
Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш- Нера“ на
животну средину, анализирани су доступни подаци прикупљени у току израде Нацрта
Просторног плана и услове достављене од надлежних институција, који су од утицаја на
животну средину.
2.2.5.

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ

ПРОСТОРНОГ

ПЛАНА

АП

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину, у току 2017. године
одвијале су се активности на изради Програма имплементације Регионалног просторног
плана АП Војводине за период 2017-2021. године.
На основу Регионалног просторног плана АП Војводине (у даљем тексту: РПП АПВ) и
Програма имплементације Просторног плана Републике Србије 2016-2020. године
приступило се изради Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. године.
Законски основ за израду и доношење докумената за спровођење просторних планова се
налази у члану 12. Закона о планирању и изградњи.
Почетне активности које се односе на израду Програма имплементације РПП АПВ за
период 2017-2021. године односиле су се на идентификовање и дефинисање стратешких
приоритета по тематским областима, одређивање степена и могућности њихове
реализације, одређивање оквирних рокова, као и етапа у реализацији, дефинисање
одговорних институција и оквирна финансијска средства неопходна за њихову
реализацију.
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Укључени су сви надлежни покрајински секретаријати који су били учесници у изради
првог Програма имплементације РПП АПВ од 2013-2017. године и редовних годишњих
Извештаја о остваривању РПП АПВ, који су уследили након доношења истог. Покрајински
секретаријати идентификовали су стратешке приоритете из своје надлежности у периоду
2017-2021. године (са одређивањем оквирних рокова, као и етапа у реализацији,
дефинисање одговорних институција, као и оквирних финансијских средстава неопходних за
њихову реализацију). У складу са делокругом рада и увидом у достављени материјал,
предложени су нови стратешки приоритети и просторни планови подручја посебне намене и
другa планскa документацијa.
Поред покрајинских секретаријата, материјал са стратешким приоритетима по тематским
областима, као и приказани степен њихове реализације у току 2013, 2014, 2015. и 2016.
године, упућен је надлежним институцијама, у циљу добијања одговора који се односе на
приоритете и пројекте из области инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године.
Саставни део Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине за
период 2017-2021. године су показатељи просторног развоја. У том смислу, у току 2017.
године је настављена комуникација и консултације са представницима Републичког
завода за статистику и другим институцијама које достављају податке из различитих
области. Постигнут је договор о заједничкој сарадњи и размени података за потребе
израчунавања показатеља просторног развоја са представницима Републичког завода за
статистику, сектором статистике за АП Војводину.
Дана 16.11.2017. године Програм имплементације Регионалног просторног плана АП
Војводине за период 2017-2021. године, испоручен је Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине ради упућивања у даљу законом дефинисану
процедуру која укључује јавне презентације у управним окрузима и усвајање на Скупштини
АПВ.
2.2.6.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ
ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“

У складу са Годишњим програмом пословања за 2017. годину, у току 2017. године
одвијале су се активности на изради Просторног плана подручја посебне намене Предела
изузетних одлика „Потамишје“ (у даљем тексту: Просторни план).
Одлука о изради Просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја
Просторног плана на животну средину су објављене у „Службеном листу АПВ, број
18/2017.
У току 2017. године у погледу израде Просторног плана реализоване су следеће
активности:
- обављене су консултације у погледу Студије за предлог стављања под заштиту ПИО
„Потамишје“, дефинисаних граница и режима заштите, као и мера заштите у оквиру
режима, са Покрајинским заводом за заштиту природе, који је носилац израде Студије;
- упућено је обавештење Министарству за заштиту животне средине о створеним
условима за израду Просторног плана, са молбом да се изјасне о фази поступка
заштите ПИО „Потамишје“ који се води у овом Министарству;
- формирана је база података у ГИС формату, успостављањем табеларних слојева података
(за намену земљишта, инфраструктурне системе, површине под режима заштите и др), на
основу доступних података из важећих планских и осталих докумената, који су у архиви
Обрађивача или су преузети од Покрајинског завода за заштиту природе;
- сачињен је Материјал за рани јавни увид Просторног плана подручја посебне намене ПИО
„Потамишје“, који је поред текстуалног дела садржао и графички део у ГИС формату, у
размери 1:50 000, на којем је приказана граница обухвата Просторног плана са
планираном претежном наменом;
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-

-

-

-

одржана је јавна презентација Материјала за рани јавни увид у Ковачици 27.06.2017.
године у циљу благовременог упознавања и учешћа заинтересоване јавности у изради
Просторног плана;
прибављени су подаци (дигитални ортофото и прегледне скице) и подлоге од Републичког
геодетског завода;
упућени су захтеви за услове институцијама, органима, организацијама и предузећим
надлежним за њихово издавање, у складу са обавезом прописаном Законом о
планирању и изградњи;
организовани су теренски обиласци и састанци у месним заједницама насеља која су у
обухвату Просторног плана;
такође, састанци су одржани и са представницима општинских управа и осталима
одговорним за послове просторног планирања, урбанизма, заштите животне средине и
туризма у јединицама локалне самоуправе које су у обухвату Просторног плана;
обрађивач је упоредо са претходно наведеним активностима припремао текстуални део
Нацрта Просторног плана, као и графички део у ГИС-у;
радна верзија Нацрта Просторног плана је испоручена пред крај 2017. године Наручиоцу
израде, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

У току 2018. године наставиће се активности на изради Просторног плана, које
подразумевају, стручну контролу, јавни увид, прибављање сагласности и процедуру
доношења планског документа.
2.2.7.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У оквиру стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ПИО
„Потамишје“ на животну средину, анализирани су доступни подаци прикупљени за
Материјал за рани јавни увид, као и услови достављени од надлежних институција у току
израде Нацрта Просторног плана, који се директно односе на животну средину.
Такође, сакупљена је и анализирана доступна документација која се односи на катастар
загађивача реке Тамиш, као и студијска документација која се односи на утврђивање
физичког, хемијског и биолошког статуса Тамиша.
Формиран је концепт документа Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана
подручја посебне намене ПИО „Потамишје“ на животну средину, у складу са садржином
коју дефинише Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину.
У 2018.години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана подручја
посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“, радиће се на изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја плана на животну средину.
2.2.8.

ПРОСТОРНИ
„ЈЕГРИЧКА“

ПЛАН

ПОДРУЧЈА

ПОСЕБНЕ

НАМЕНЕ

ПАРКА

ПРИРОДЕ

У току 2017. године одвијале су се активности на изради Просторног плана подручја
посебне намене Парка природе „Јегричка“ у складу са Годишњим програмом пословања
Завода за 2017. годину.
Одлука о изради Просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја
Просторног плана на животну средину су објављене у „Службеном листу АПВ“, број
18/2017.
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У току 2017. године у погледу израде Просторног плана реализоване су следеће
активности:
- остварена је сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе, који је доставио
Студију заштите „Парк природе Јегричка – предлог за стављање под заштиту као
заштићено подручје II категорије“ (у даљем тексту: Студија заштите) и графичке
податке у векторском облику са границама режима заштите и заштитне зоне за Парк
природе „Јегричка“;
- у складу са активностима у погледу израде Просторног плана, сачињен је Материјал за
рани јавни увид Просторног плана. Материјал је испоручен Покрајинском
секретаријату, као носиоцу израде Просторног плана, како би у складу са Законом о
планирању и изградњи исти био упућен на рани јавни увид, у циљу благовременог
упознавања јавности;
- рани јавни увид одржан је у периоду од 09.06. до 23.06.2017. године, у оквиру којег је
дана 16.06.2017. године у Србобрану одржана јавна презентација Материјала за рани
јавни увид Просторног плана;
- у оквиру активности на изради Просторног плана, формирани су и дописи - захтеви за
издавање посебних услова, података и документације од значаја за израду Плана, који
су послати институцијама, органима и предузећима чије надлежности и активности су
повезане са подручјем обухвата Плана. Дописи су послати на 65 адреса, а уз захтев за
издавање услова и података од значаја за израду Просторног плана, достављен је и
материјал изложен у оквиру процедуре раног јавног увида;
- у току активности на изради Просторног плана, у трећем кварталу 2017. године је
организован и састанак са представницима ЈВП „Воде Војводине“ који управљају
Парком природе „Јегричка“. Након састанка одржаног у визиторском центру Парка
природе организован је теренски обилазак дела подручја у обухвату Просторног плана,
на подручју општина Темерин и Жабаљ;
- на основу достављених услова и података за утврђено подручје је допуњена и база
геопросторних података, која се користи за формирање рефералних карата Нацрта
Просторног плана;
- радна верзија Нацрта Просторног плана је испоручена Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине дана 26.12.2017. године.
У току 2018. године наставиће се са активностима на изради Нацрта Просторног плана
које подразумевају, стручну контролу, јавни увид, прибављање сагласности и процедуру
доношења планског документа.
2.2.9.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

Упоредо са израдом Нацрта Просторног плана, у оквиру активности које се односе на
стратешку процену утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе
„Јегричка“ на животну средину, анализирани су доступни подаци прикупљени за
Материјал за рани јавни увид, као и услови достављени од надлежних институција у току
израде Нацрта Просторног плана, који се директно односе на животну средину.
У 2018.години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана, радиће се
на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.
2.2.10. ПРОСТОРНИ ПЛАН
„ПОЊАВИЦА“

ПОДРУЧЈА

ПОСЕБНЕ

НАМЕНЕ

ПАРКА

ПРИРОДЕ

У току 2017. године одвијале су се активности на изради Просторног плана подручја
посебне намене Парка природе „Поњавица“ у складу са Годишњим програмом пословања
Завода за 2017. годину.
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Одлука о изради Просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја
Просторног плана на животну средину су објављене у „Службеном листу АПВ“, број
18/2017.
У току 2017. године у погледу израде Просторног плана реализоване су следеће
активности:
- остварена је сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе, који је
доставио Студију заштите „Парк природе Поњавица“ и графичке податке у
векторском облику са границама режима заштите и заштитне зоне за Парка
природе „Поњавица“;
- у складу са активностима у погледу израде Просторног плана, сачињен је
Материјал за рани јавни увид Просторног плана. Материјал је испоручен дана
29.05.2017. године Покрајинском секретаријату, као носиоцу израде Просторног
плана, како би у складу са Законом о планирању и изградњи, била настављена
процедура израде Просторног плана, односно било обезбеђено благовремено
упознавање јавности;
- рани јавни увид у одржан је у периоду 09.06.2017.-23.03.2017.
године.
У
оквиру раног јавног увида је дана 15.06.2017. године у Панчеву одржана јавна
презентација Материјала за рани јавни увид Просторног плана;
- у оквиру активности на прибављању посебних услова, података и документације
од значаја за израду Просторног плана, формирани су захтеви који су послати на
48 адреса, институцијама, органима и предузећима чије надлежности и активности
су повезане са подручјем обухвата Плана;
- организовани су обиласци терена и састанци са управљачем Парка природе
„Поњавица“ и заинтересованим корисницима простора;
- на основу достављених услова и података за утврђено подручје посебне намене
допуњена је база геопросторних података;
- радна верзија Нацрта Просторног плана је испоручена Покрајинском секретаријату
за урбанизам и заштиту животне средине дана 18.12.2017. године.
У току 2018. године наставиће се са активностима на изради нацрта Просторног плана
које подразумевају стручну контролу, јавни увид, прибављање сагласности и процедуру
доношења планског документа.
2.2.11. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА“ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Упоредо са израдом Нацрта Просторног плана, у оквиру активности које се односе на
стратешку процену утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе
„Поњавица“ на животну средину, анализирани су доступни подаци прикупљени за
Материјал за рани јавни увид, као и услови достављени од надлежних институција у току
израде Нацрта Просторног плана, који се директно односе на утицај планских решења на
животну средину.
У 2018.години, паралелно са активностима на изради Нацрта Просторног плана, радиће се
на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.
2.2.12. ПРОСТОРНИ
ПЛАН
ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
ИЗМУЉАВАЊА,
ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД
ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА
ВРБАС
Кроз измене и допуне Годишњег програма пословања Завода за 2017. годину (број
1980/2, од 10.10.2017.године) дефинисане су активности на изради Просторног плана
подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела
канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас.
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Одлука о изради Просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја
Просторног плана на животну средину су објављене у „Службеном листу АПВ“, број
46/2017.
У току 2017. године у погледу израде Просторног плана реализоване су следеће
активности:
- израђен је Материјал за рани јавни увид, који је изложен на рани јавни увид у
општини Врбас и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине од 04.12.2017. - 18.12.2017. године, тако да је извршено благовремено
упознавање јавности са планираним активностима;
- у оквиру раног јавног увида је дана 13.12.2017. године у Врбасу одржана јавна
презентација Материјала за рани јавни увид Просторног плана.
У оквиру израде Нацрта Просторног плана урађене су активности на:
- припреми катастарских планова, креирању растерских каталога и обједињавању
геодетске основе, ради дефинисања обухвата Просторног плана и границе посебне
намене;
- разматрању граница обухвата Просторног плана и посебне намене;
- анализи и валоризацији постојећег стања;
- одржавање радних састанака са представницима општине Врбас, надлежних
институција, везано за дефинисање локацијских и технолошких елемената
неопходних за дефинисање планског решења;
- реализовани су обиласци простора у обухвату Просторног плана.
Дана 29.12.2017. године достављена је радна верзија Нацрта Просторног плана
Покрајинског секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.
У току 2018. године је неопходно дефинисање идејног решења како би се наставиле
активности на изради Нацрта Просторног плана, које подразумевају испоруку Нацрта
Просторног плана, стручну контролу, јавни увид, прибављање сагласности и процедуру
доношења планског документа.
2.2.13. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
ИЗМУЉАВАЊА,
ДЕПОНОВАЊА
И
РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД
УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Упоредо са израдом Нацрта Просторног плана, у оквиру активности које се односе на
стратешку процену утицаја Просторног плана подручја посебне намене измуљавања,
депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у
канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас на животну средину, анализирани су доступни
подаци прикупљени за Материјал за рани јавни увид, као и услови достављени од
надлежних институција у току израде Нацрта Просторног плана, који се директно односе
на утицај планских решења на животну средину.
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3. ПОСЛОВИ ЗА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП
ВОЈВОДИНА, ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈЕ СУ
СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА И ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА
ТРЖИШТУ (ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА)
У 2017. години Завод је био ангажован на изради просторних и урбанистичких планова,
које је радио по појединачним уговорима закљученим са јавним предузећима, а најчешће
са ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Србијагас“ и ЈП „Електромрежа Србије“,
јединицама локалних самоуправа које су суоснивачи Завода као и са другим корисницима
услуга на тржишту.
У наставку је дат преглед послова на којима је Завод радио
године, односно чија је израда у току, по врсти посла и фазама израде:

током

2017.

3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
1. ППППН ревитализације канала Бегеј
У току 2017. године Завод је реализовао активности на изради предлога Одлука о
изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј и
изради материјала за рани јавни увид.
2. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за
гасовод високог притиска Сремска Митровица – Шид
У 2017. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана за стручну
контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради
упућивања у процедуру доношења плана. Крајем децембра 2017. године план је
усвојен од стране Скупштине АПВ.
3. Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за
гасовод високог притиска СГС Тилва - Бела Црква
У 2017. години Завод је реализовао активности на изради нацрта плана за стручну
контролу, нацрта плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради
упућивања у процедуру доношења плана. Крајем децембра 2017. године план је
усвојен од стране Скупштине АПВ.
4. Просторни план подручја посебне намене за далековод 2х400 kV Бајина Башта граница Црне Горе и далековода 2х400 kV Бајина Башта - граница Босне и Херцеговине
У 2017. години Завод је, у сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије,
реализовао активности на изради нацрта плана за потребе излагања на јавни увид, и
нацрта плана за усвајање.
5. Измене и допуне ППППН ИК државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и
државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница
У 2017. години Завод је реализовао активноси на сагледавању постојећег стања и
припремне активности за потребе израде материјала за рани јавни увид.

3.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА
1. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин
У 2017. години Завод је израдио нацрт плана за потребе излагања на јавни увид.
2. Измене и допуне Просторног плана општине Опово
У 2017. години Завод је, након прибављања потребних геодетских подлога,
реализовао активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за
стручну контролу и нацрта плана за јавни увид.
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3. Измене и допуне Просторног плана општине Жабаљ
У 2017. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани јавни
увид и нацрта плана за стручну контролу и нацрта плана за јавни увид.
4. Измене и допуне Просторног плана општине Ириг
У 2017. години Завод је реализовао активности на изради материјала за рани јавни
увид.
5. Измене Просторног плана општине Врбас
У 2017. години Завод је реализовао активности на сагледавању постојећег стања и
припремне активности за потребе израде материјала за рани јавни увид.

3.3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1.

План генералне регулације насеља Владимировац
У 2017. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем
Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног
увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду
Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од
стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну
испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

2.

План генералне регулације насеља Бач
У 2017. години Завод је реализовао активности на изради и испоруци нацрта плана за
стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу
са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у
процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном
јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења
плана од стране надлежних органа.

3.

План генералне регулације за насеље Жабаљ
У 2017. години Завод је наставио активности на изради нацрта плана ради његовог
упућивања на стручну контролу од стране Комисије за планове.

4.

План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда
У 2017. години Завод је радио на кориговању нацрта плана након стручне контроле,
испоруци нацрта плана ради упућивања у процедуру јавног увида и активностима у
вези са доношењем плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод
је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

5.

Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац
У 2017. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру
доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је
извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

6.

Измене и допуна Плана генералне регулације насеља Ђурђево
У 2017. години Завод је радио испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру
доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је
извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

7.

План генералне регулације насеља Бешка
У 2017. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну
контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са
извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у
процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном
јавном увиду, Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру
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доношења плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је
извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
8.

План генералне регулације насеља Александрово
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде плана и
материјал за рани јавни увид.

9.

План генералне регулације насеља Нови Сланкамен
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде плана и
припремне активности за потребе израде материјала за рани јавни увид.

10. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде плана и
материјал за рани јавни увид.
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево
У 2017. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид.
12. Измене Плана генералне регулације насеља Чока
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
израдио материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну контролу.

3.4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1.

План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови
Сланкамен" у општини Инђија
У 2017. години Завод је радио на изради материјала за рани јавни увид ради његовог
упућивања у процедуру раног јавног увида. Затим, након верификовања материјала
за рани јавни увид, Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну
контролу од стране Комисије за планове.

2.

План детаљне регулације за изградњу система за наводњавање "Безубица" код
Баваништа
У 2017. години Завод је, након доношења плана, извршио и коначну испоруку донетог
плана у потребном броју примерака.

3.

План детаљне регулације система за одводњавање Србобран
У 2017. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем
Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног
увида.

4.

План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут другог реда у Србобрану
У 2017. години Завод је, након доношења плана, извршио и коначну испоруку донетог
плана у потребном броју примерака.

5.

План детаљне регулације магистралног канала К1 и црпне станице "Крстур" на
територији општине Нови Кнежевац
У 2017. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем
Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног
увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду
Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од
стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну
испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

6.

План детаљне регулације за изградњу канала Мали Иђош-Његошево-Чик подсистема
за снабдевање водом "Мали Иђош" на територији Бачка Топола
У 2017. години Завод је радио на кориговању нацрта плана у складу са извештајем
Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног
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увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду
Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од
стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну
испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
7.

План детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови
Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700
У 2017. години Завод је радио на прибављању потребних сагласности и активностима
у вези са доношењем плана од стране надлежних органа. Након доношења плана
Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

8.

План детаљне регулације дела блока 24 у Кањижи
У 2017. години Завод је, након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном
јавном увиду, испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана
од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну
испоруку донетог плана у потребном броју примерака.

9.

Измене и допуне Плана детаљне регулације за блок 44 у Инђији
У 2017. години Завод је, након доношења плана, извршио и коначну испоруку донетог
плана у потребном броју примерака.

10. План детаљне регулације система за наводњавање "Сивац-Север", КО Сивац у
општини Кула
У 2017. години Завод је, након доношења плана, извршио и коначну испоруку донетог
плана у потребном броју примерака.
11. План детаљне регулације блока 27 насеља Опово
У 2017. години Завод је радио на изради нацрта плана ради његовог упућивања на
стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу
са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у
процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном
јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења
плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и
коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
12. План детаљне регулације за део радне зоне бр. 7 у општини Темерин
У 2017. години Завод је радио на изради нацрта плана ради његовог упућивања на
стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу
са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у
процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном
јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења
плана од стране надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и
коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.
13. План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса БарандаОпово
У 2017. години Завод је радио на изради нацрта плана ради његовог упућивања на
стручну контролу од стране Комисије за планове.
14. План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро
Провала" у КО Вајска
У 2017. години Завод је радио на изради нацрта плана ради његовог упућивања на
стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу
са извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у
процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном
јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења
плана од стране надлежних органа.

21

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

15. План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин
У 2017. години Завод је радиј на изради нацрта плана ради његовог упућивања на
стручну контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу
са извештајем Комисије за стручну контролу.
16. План детаљне регулације радне површине број 3 у Бешки
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног
увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је приступо изради
нацрта плана као и активностима у вези са упућивањем нацрта плана у процедуру
стручне контроле, јавног увида, као и доношења плана од стране надлежног органа.
17. План детаљне регулације за другу деоницу канала"Ором-Чик-Криваја" подсистема за
наводњавање "Тиса-Палић"
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног
увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је приступио изради
нацрта плана као и активностима у вези са упућивањем нацрта плана у процедуру
стручне контроле.
18. Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса LAFARGE BFC
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног
увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је приступио
прикупљању потребних услова од надлежних органа и организација за потребе
израде нацрта плана.
19. План детаљне регулације пословно-туристичко-услужног комплекса "Будаковац"у КО
Ириг
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног
увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је приступио
прикупљању потребних услова од надлежних органа и организација за потребе
израде нацрта плана.
20.

План детаљне регулације за изградњу и постављање надземне електронске
комуникационе мреже у насељу Госпођинци
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручио општини ради упућивања у процедуру раног јавног
увида. Након верификације материјала за рани јавни увид, Завод је приступио изради
нацрта плана као и активностима у вези са упућивањем нацрта плана у процедуру
стручне контроле.

21. План детаљне регулације дела приступног пута од насељеног места Рабе до државне
границе
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде Плана,
материјал за рани јавни увид, који је испоручио општини ради упућивања у
процедуру раног јавног увида. Након верификације материјала за рани јавни увид,
Завод је приступио изради нацрта плана за стручну контролу од стране Комисије за
планове, кориговању нацрта плана у складу са извештајем Комисије за стручну
контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру јавног увида. Након
исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду Завод је
испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру доношења плана од стране
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надлежних органа. Након доношења плана Завод је извршио и коначну испоруку
донетог плана у потребном броју примерака.
22. План детаљне регулације дела блока 49 у Сенти
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручито општини ради упућивања у процедуру раног
јавног увида.
23. План детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручито општини ради упућивања у процедуру раног
јавног увида.
24. План детаљне регулације за блок брoј 49 у Сенти-(изградња градске топлане)
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручито општини ради упућивања у процедуру раног
јавног увида.
25. План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског
отпада I категорије и прихватилиштем за животиње
У 2017. години Завод је израдио топографски план и материјал за рани јавни увид
који је испоручито општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида.
26. План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи
У 2017. години Завод је, након прибављања ажурне катастарско-топографске подлоге
и доношења Одлуке о изради плана, започео активности на изради материјала за
рани јавни увид који је испоручито општини ради упућивања у процедуру раног
јавног увида.
27. План детаљне регулације радне зоне - локација 1 А у КО Бач
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде плана, започео
активности на изради материјала за рани јавни увид који је испоручио општини ради
упућивања у процедуру раног јавног увида.
28. План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу
Инђија
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде плана, започео
активности на изради материјала за рани јавни увид који је испоручио општини ради
упућивања у процедуру раног јавног увида.
29. План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни
саобраћај у Баноштору
У 2017. години Завод је израдио топографски план за потребе израде плана, започео
активности на изради материјала за рани јавни увид који је испоручио општини ради
упућивања у процедуру раног јавног увида.
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3.5. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У 2017. години Завод је, на основу закључених уговора, радио следеће Извештаје о
стратешкој процени утицаја планова на животну средину:
1. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене са
елементима детаљне регулације за гасовод високог притиска Сремска Митровица –
Шид на животну средину
2. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене са
елементима детаљне регулације за гасовод високог притиска СГС Тилва-Бела Црква на
животну средину
3. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за далековод 2х400 kV Бајина Башта граница Црне Горе и далековода 2х400 kV Бајина Башта - граница Босне и Херцеговине
на животну средину
4. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подсистема за
наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија на животну
средину
5. Извештај о стратешкој процени утицаја Измана и допуна Просторног плана општине Ковин
6. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР туристичко-спортско-рекреативног комплекса
"Језеро Провала" у КО Вајска на животну средину
7. Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за радну зону "Рит" у Челареву на животну
средину

3.6. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОЈЕКТИ
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 и др.

4. ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
4.1. ИПА ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Интеррегионални ИПА програм прекограничне сарадње Република Мађарска - Република
Србија је 29. марта 2016. године објавио позив HUSRB/1601 за стратешке пројекте. Позив
је био отворен до 30. септембра 2016. године.
ЈП Завод за урбанизам Војводине је заједно са NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő Részvénytársaság из Мађарске (Будимпешта) и ЈП Путеви Србије
аплицирао са пројектом под називом РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА KÜBEKHÁZA (ХУ) РАБЕ (СРБ).
У оквиру предметног пројекта, који ће трајати укупно 36 месеци, планиране су следеће
активности:
Са српске стране предвиђена је:
- измена пројектно техничке документације, тј. усклађивање са новом законском
регулативом за свих 48,7 km пута;
- рехабилитација 1365 m у појасу државне границе Мађарска-Србија, од насељеног
места Рабе до државне границе (Државни пут II б реда бр 302 Банатско
Аранђелово - Рабе).
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Са мађарске стране предвиђена је:
- израда пројектно техничке документације и експропријација потребних парцела;
- изградња новог пута у дужини од 2309 m и
- рехабилитација 844 m постојећег пута бр. 4302.
Укупно планирани буџет за пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе,
је 5.468.716,52 евра, од чега је 4.687.935,52 евра планирани буџет водећег партнера са
Мађарске стране, односно Националне агенције за развој инфраструктуре Републике
Мађарске, 571.473,00 евра пројект партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Путеви
Србије“, Београд, док је планирани буџет пројект партнера 2 са српске стране, односно ЈП
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 209.308,00 евра.
Трајање пројекта је 36 месеци и то од 01.10.2016. до 30.09.2019. године.
За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, потребно је,
обезбедити средства за предфинансирање у висини од 177.911,80 евра у динарској
противвредности (која ће бити враћена након донације од стране Европске уније) и средства
за суфинансирање у износу од 31.396,20 евра, која представљају део сопственог учешћа
Завода у реализацији пројекта.
За реализацију пројекта Развој прелазног пута у области Кубекхази – Рабе, Завод је
обезбедио 15% средстава за суфинансирање, од којих је 31.082,24 евра (3.688.274,55
динара по курсу од 118,6618 динара за 1 евро), обезбедио путем Јавног конкурса за доделу
бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у
суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2017. години, а
остатак од 313,96 евра из сопствених извора кроз плате чланова пројектног тима.
Средства у износу од 177.911,80 евра обезбедиће се из Европске уније путем донације.

5. КАДРОВИ И НАГРАДЕ
5.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНИ
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, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16).Такође, у 2015.
години донет је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-УС), као и подзаконска акта на основу овог
закона, у складу са којима је утврђен тачно одређен број запослених на неодређено време
које организациона јединица система може да има.
У децембру 2017. године Завод је имао укупно 49 запослених и то 47 запослених на
неодређено време, а два запослена на одређено време, од чега је једно радно место
директора предузећа, а један је запослени на одређено време по основу повећаног обима
посла. Структура запослених по степену образовања је следећа: 3 доктора наука, 3 магистра,
27 запослених има високу стручну спрему, односно високо образовање на студијама другог
степена, 2 запослена имају вишу стручну спрему и 14 запослених је са средњом стручном
спремом.
Од
инжењерског
кадра
19
запослених
има
лиценцу
одговорног
планера,
17 запослених има лиценцу одговорног урбанисте, 2 запослена имају лиценцу одговорног
пројектанта геодетских пројеката, 1 запослени има лиценцу одговорног пројектанта уређења
озелењених простора, 2 запослена имају геодетску лиценцу првог реда и 1 запослени има
лиценцу за одговорног извођача геодетских радова.
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У оквиру датих околности, Завод је одржавао солидну квалификациону и старосну
структуру запослених. Међутим, трајни је задатак да се о потребном броју запослених, о
квалификационој и старосној структури запослених води брига, као и потреба да се
кадровска структура прилагођава захтевима корисника услуга. Брига о квалитетном кадру
и одговарајућој квалификационој структури запослених је од суштинског значаја за
квалитет услуга које Завод пружа, од чега директно зависи и пословање предузећа. За
обављање делатности Завода, коју чини пружање високостручних услуга у области
просторног и урбанистичког планирања, неопходно је да се обезбеди и потребан број
запослених, као и таква структура по врсти и степену образовања који ће омогућити
мултидисциплинарни приступ и познавање разноврсних области које се обрађују
планским документима.
Након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине”
Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 29/17 и 46/17), којом је 24 јединица локалне
самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као
већинским оснивачем, повећан је обим послова са тим ЈЛС и истовремено се успоставља
однос континуиране комуникације и пословне сарадње, са повећаним захтевима у раду.
Просек година живота запослених у Заводу је близу 50 година. У наредних неколико
година на одређеним стручним пословима се очекује смена генерација. Активностима на
решавању овог питања потребно је што пре приступити, имајући у виду да
оспособљавање кадрова на изради планске документације за самосталан рад нужно траје
неколико година, колико је потребно за стицање неопходног искуства, знања и вештина
да би се могла постићи очекивана продуктивност у раду.
При дефинисању средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије развоја
предузећа Завод је као једну врсту ризика пословања предузећа идентификовао
чињеницу да од појединих стручних профила предузеће има по једног запосленог, те је
овај ризик потребно отклонити запошљавањем једног броја високостручног кадра,
превасходно инжењера инфраструктуре, који су укључени у израду готово сваког
планског документа.
Због описаних ограничења, за извршење преузетих послова, Завод по потреби ангажује
сарадничке институције (факултете, институте и др.) и појединце по уговору о раду на
одређено време и уговору о привременим и повременим пословима.
На дан 31.12.2017. године, Завод је имао 49 запослених, а структура запослених по
стручној спреми је била следећа:
стање
31.12.2016.
3
3
28
2
14
/
50

СТРУЧНА СПРЕМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доктори наука
Магистри
Висока стручна спрема
Виша школска спрема
Средња стручна спрема
Неквалификовани радници
Укупно

стање
31.12.2017.
3
3
27
2
14
/
49

Трајан задатак Завода, у циљу континуираног побољшања пословања, је и улагање у
даље усавршавање и подизање нивоа знања и образовања и мотивисаности запослених, а
самим тим и њихове радне продуктивности.
Завод је дужи низ година уназад успешно развијао и тржишно пословање и много улагао у
развој стручних и техничких 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 просторног и урбанистичког планирања, како би се
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пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга
корисницима услуга на што вишем нивоу. С обзиром да је то трајан задатак, потребно је
континуирано обезбеђивати материјална средства за ове потребе.
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
Завод и његов стручни кадар годинама уназад је добијао већи број награда и признања за
свој рад и афирмацију струке. У 2017. години Заводу је на XXVI Салону урбанизма у
Нишу, који је одржан 08. новембра 2017. године, Удружење урбаниста Србије доделило
ПРВУ НАГРАДУ у категорији „Регионални просторни планови и Просторни планови
подручја посебне намене и Просторни планови градова и општина“ за рад: Просторни
план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, а одговорни
планери су били мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. и Реко Свјетлана, дипл.инж.арх.;
ДРУГУ НАГРАДУ у категорији „Планови детаљне регулације“ за рад: План детаљне
регулације за изградњу мотодрома „Србија ринг“ Бела Црква, а одговорни урбанисти су
били Лана Исаков, дипл.инж.арх. и Зоран Кордић, дипл.инж.саобр. Асоцијација
просторних планера Србије је 20.10.2017. године доделила: ПЛАКЕТУ за дугогодишњи рад
и допринос струци мр Драгани Дунчић, дипл.просторни планер.

II ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
1.1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА
Завод стиче пословне приходе по основу обављања послова из оквира своје делатности
за потребе АП Војводине као оснивача, органе и организације АП Војводине и јавна
предузећа чији је оснивач АП Војводина, за јединице локалних самоуправа које су
суоснивачи Завода, пружањем услуга на тржишту другим корисницима из оквира своје
делатности и из осталих извора, у складу са законом.
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 програмима пословања Завода, а
средства за њихово извршење се обезбеђују у буџету АПВ, и
 Послови за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, послови
за јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина и за друге кориснике услуга на
тржишту (за остале кориснике услуга).
Имајући у виду природу услуга које Завод обавља, односно да се услуге односе на израду
планских докумената, 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).
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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).

1.2. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
По Годишњем програму пословања Завода за 2017. годину, планирани и остварени
приходи из буџета АПВ за 2017. годину износили су 76.333.333,34 динара за послове које
Завод обавља за Покрајину као Оснивача. Приходи које Завод остварује на тржишту
планирани су у износу од 52.921.666,67 динара, а остварени у износу од 37.161.140,85
динара. Приходи од камата су планирани у износу од 300.000,00 динара, а остварени у
износу од 246.439,25 динара. Укупно планирани приходи у 2017. години су
129.555.000,00 динара, а остварени 113.740.913,44 динара, односно остварено је 87,79%
прихода у односу на планиране приходе.
Табела планираних и остварених прихода за 2017. годину
Планирани
приходи у 2017.
години
1
Приходи од послова за АПВ као
оснивача
Приходи од послова које ће
Завод да ради за ЈЛС које су
суоснивачи Завода и остале
кориснике услуга на тржишту
Приходи од камата
УКУПНО:

76.333.333,34

76.333.333,34

Однос
планираноостварено
3/2 (%)
4
100,00

52.921.666,67

37.161.140,85

70,22

300.000,00
129.555.000,00

246.439,25
113.740.913,44

82,15
87,79

2

Остварени
приходи у 2017.
години
3

80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Приходи од послова Приходи од послова Приходи од камата
за АПВ као оснивача које ће Завод да ради
за ЈЛС које су
суоснивачи Завода и
остале кориснике
услуга на тржишту
Планирани приходи у 2017. години

Остварени приходи у 2017. години

Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину, планирано је остварење добити
у износу од 2.400.000,00 динара. У Билансу успеха за 2017. годину исказана је остварена
добит у износу од 3.150.975,50 динара (нето).
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1.3. ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ
У 2017. години планирани су расходи и инвестиције у износу од 136.055.000,00 динара, а
извршени расходи у 2017. години и инвестиције износе 118.193.743,68 динара, те је
извршење у односу на план 86,87%.
Табела планираних и извршених расхода за 2017. годину

1.
2.

1
Расходи из средстава из буџета
(АПВ као оснивача)
Расходи из средстава остварених
од послова које је Завод обављао
за ЈЛС које су суоснивачи
Завода и остале кориснике услуга
на тржишту

УКУПНО 1+2
3.

Планирани
расходи за
2017. год.

Извршени
расходи
у 2017. год

2

3

Однос
планираноизвршено
3/2 (%)
4

73.933.333,33

73.917.953,49

99,98

53.221.666,67

36.089.810,19

67,81

127.155.000,00

110.007.763,68

86,51

8.900.000,00
136.055,000,00

8.185.980,00
118.193.743,68

91,98
86,87

ИНВЕСТИЦИЈЕ

УКУПНО 1+2+3

80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Расходи из средстава из Расходи из средстава за
буџета (АПВ као
остале кориснике
оснивача)
услуга на тржишту
Планирани расходи за 2017. год.

Инвестиције

Извршени расходи у 2017. год
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1.4. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ
Екон.
клас.

512
5122
5123
5129
513
5130
5133
5135
514
5140
515
520
521
524
526
529
5290
5291
5292
5299
530
531
5311
5312
5313
532
5321
539
5390
5391
5392
540
545
550
5500
5501
5503
5504
5505
5507
5509

План расхода у
2017.
години

Назив

Трошкови осталог материјала
(режијског)
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови средстава за одржавање
чистоће
Трошкови осталог непоменутог материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови нафтних деривата
Трошкови електричне енергије
Трошкови паре
Трошкови резервних делова
Трошкови резервних делова утрошених за
текуће одржавање средстава
Трошкови једнократног отписа алата
и инвентара
Трошкови зарада и накнада зарада
(бруто)
Трошкови пореза и доприн. на зараде
и накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о
привременим и поврем. пословима
Трошкови накнада члановима
управног и надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде
Остала лична примања запослених
Накнаде трошкова запосленима
Остала давања запосленима која се не
сматрају зарадама
Трошак зарада и накнада зарада по
основу кориговања
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови поштанских услуга
Трошкови телефонских услуга
Трошкови интернета
Трошкови услуга одржавања
Трошкови одржавања некретнина,
постројења и опреме
Трошкови осталих услуга
Трошкови комуналних услуга
Трошкови за услуге заштите на раду
Трошкови осталих производних услуга
Трошкови амортизације
Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови ревизије финансијских
извештаја
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови здравствених услуга
Трошкови стручног образовања и
усавршавања запослених
Трошкови чишћења просторија
Трошкови одржавања софтвера
Трошкови осталих непоменутих
непроизводних услуга
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Извршење
расхода у 2017.
години

(% изв.)

5.850.000,00
5.000.000,00

4.643.184,75
4.061.471,20

79,37
81,23

350.000,00
500.000,00
4.450.000,00
1.800.000,00
900.000,00
1.750.000,00
1.500.000,00

185.865,33
395.848,22
3.209.158,94
1.195.987,28
613.126,21
1.400.045,45
1.029.615,72

53,10
79,17
72,10
66,44
68,13
80,00
68,64

1.500.000,00

1.029.615,72

68,64

100.000,00

34.045,83

34,05

61.662.425,00

58.450.145,10

94,79

11.037.575,00

10.462.576,40

94,79

2.800.000,00

2.692.694,83

96,17

2.833.333,33
11.872.000,00
2.392.000,00
3.900.000,00

2.815.167,69
8.420.179,52
1.146.185,89
2.312.457,73

99,36
70,92
47,92
59,29

400.000,00

232.000,00

58,00

5.180.000,00
3.740.000,00
1.350.000,00
250.000,00
800.000,00
300.000,00
2.000.000,00

4.729.535,90
2.500.244,00
965.068,42
136.218,80
542.542,96
286.306,66
1.575.014,73

91,30
66,85
71,49
54,49
67,82
95,44
78,75

2.000.000,00
1.000.000,00
650.000,00
250.000,00
100.000,00
5.000.000,00

1.575.014,73
843.349,02
595.034,22
165.124,80
83.190,00
4.296.777,64

78,75
84,33
91,54
66,05
83,19
85,94

250.000,00
6.555.000,00

100.341,49
4.567.943,56

40,14
69,69

205.000,00
300.000,00
150.000,00

205.000,00
124.387,50
144.550,00

100,00
41,46
96,37

800.000,00
2.900.000,00
800.000,00

563.943,00
2.336.000,00
636.968,00

70,49
80,55
79,62

1.400.000,00

557.095,06

39,79
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Екон.
клас.

551
5510
5511
5519
552
5520
5525
5529
553
5530
5532
554
5549
555
5550
5559
559
5590
5591
5599
562
5623
563
5630
579
5794
5799
585
592

План расхода у
2017.
години

Назив

Трошкови репрезентације
Трошкови репрезентације-угостит. услуге
Трошкови репрезентације- поклони
Остали трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови премије осигурања некретнина,
постројења и опреме
Трошкови премије осигурања запослених
Трошкови осталих премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета у земљи
Трошкови за банкарске услуге
Трошкови чланарина
Остали непоменути трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови пореза на имовину
Остали трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Трошкови огласа у штампи и другим
медијима (осим за рекламу и пропаганду)
Таксе (административне, судске,
регистрационе, конзуларне и др.)
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата (према трећим
лицима)
Расходи затезних камата
Негативне курсне разлике
Негативне курсне разлике по основу
готовине и готовинских еквивалената
Остали непоменути расходи
Расходи по основу накнаде штете трећим
лицима
Остали непоменути расходи
Обезвређење потраживања и
краткорочних финан. пласмана
Расходи по основу исправки грешака
из претходних година

УКУПНИ РАСХОДИ:
Еконо
мска
Назив
клас.
011
Софтвери и остала права
0112 Лиценце за графичку обраду података
023
Постројења и опрема
0231 Опрема
УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:

Извршење
расхода у 2017.
години

(% изв.)

1.063.100,00
248.100,00
150.000,00
665.000,00
600.000,00

629.623,79
81.294,00
149.930,00
398.399,79
517.091,00

59,23
32,77
99,95
59,91
86,18

400.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00
120.000,00
100.000,00
250.000,00
250.000,00
800.000,00
750.000,00
50.000,00
1.300.000,00

389.775,00
45.000,00
82.316,00
117.095,29
75.400,45
41.694,84
191.100,00
191.100,00
687.897,00
660.726,00
27.171,00
783.090,04

97,44
45,00
82,32
53,23
62,83
41,69
76,44
76,44
85,99
88,10
54,34
60,24

100.000,00

25.740,00

25,74

200.000,00
1.000.000,00

98.001,04
659.349,00

49,00
65,93

21.566,67
21.566,67
50.000,00

2.266,66
2.266,66
12.299,26

10,51
10,51
24,60

50.000,00
600.000,00

12.299,26
461.793,00
0,00

24,60
76,97

20.000,00
580.000,00

461.793,00

150.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

127.155.000,00
Инвестициона
улагања

110.007.763,68

86,51

7.186.000,00
7.186.000,00
999.980,00
999.980,00
8.185.980,00

96,07
96,07
70,42
70,42
91,98

136.055,000,00 118.193.743,68

86,87

7.480.000,00
7.480.000,00
1.420.000,00
1.420.000,00
8.900.000,00

УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ:
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1.5. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ПЛАНИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА У 2017.
ГОДИНИ ОД ПОСЛОВА ЗА ОСНИВАЧА
Екон.
клас.

Назив

512

Трошкови осталог материјала
(режијског)
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови нафтних деривата
Трошкови паре
Трошкови резервних делова
Трошкови резервних делова утрошених за
текуће одржавање средстава
Трошкови зарада и накнада зарада
(бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде
и накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада директору односно
члановима управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
Трошак зарада и накнада зарада по основу
кориговања
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови услуга одржавања
Трошкови одржавања некретнина, постројења
и опреме
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета у земљи
УКУПНИ РАСХОДИ:

5122
513
5130
5135
514
5140
520
521
526
529
5299
530
532
5321
553
5530
Еконо
мска
клас.

011
0112

План 2017.
године

Назив

Извршење 2017.
године

(%)

3.180.000,00
3.180.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00

3.180.000,00
3.180.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

500.000,00

500.000,00

100,00

53.944.020,00

53.944.020,00

100,00

9.655.980,00

9.655.980,00

100,00

2.833.333,33
1.180.000,00

2.815.167,69
1.180.000,00

99,36
100,00

1.180.000,00
1.740.000,00
300.000,00

1.180.000,00
1.740.000,00
300.000,00

100,00
100,00
100,00

300.000,00
0,00
0,00
73.933.333,33

300.000,00
2.785,80
2.785,80
73.917.953,49

100,00
99,98

Инвест.улагања

Софтвери и остала права
Лиценце за графичку обраду података
УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:

2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00

100,00
100,00
100,00

УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ:

76.333.333,33

76.317.953,49

99,98

Образложење позиција расхода чије је извршење веће од планираног износа
Позиција 5530: Трошкови платног промета у земљи
Трошкови платног промета у земљи из буџета нису планирани Годишњим програмом
пословања Завода јер у претходним годинама нису постојали. Од октобра месеца па до
децембра 2017. године је настао овај расход у износу од 2.785,80 динара. Завод на
њега није могао утицати.
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1.6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ ЗА
2017. ГОДИНИ
Екон.
клас.

512
5122
5123
5129
513
5130
5133
5135
514
5140
515
520
521
524
529
5290
5291
5292
5299
530
531
5311
5312
5313
532
5321
539
5390
5391
5392
540
545
550
5500
5501
5503
5504
5505
5507
5509
551
5510

План расхода у
2017.
години

Назив

Трошкови осталог материјала
(режијског)
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови средстава за одржавање
чистоће
Трошкови осталог непоменутог материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови нафтних деривата
Трошкови електричне енергије
Трошкови паре
Трошкови резервних делова
Трошкови резервних делова утрошених за
текуће одржавање средстава
Трошкови једнократног отписа алата
и инвентара
Трошкови зарада и накнада зарада
(бруто)
Трошкови пореза и доприн. на зараде
и накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о
привременим и поврем. пословима
Остали лични расходи и накнаде
Остала лична примања запослених
Накнаде трошкова запосленима
Остала давања запосленима која се не
сматрају зарадама
Трошак зарада и накнада зарада по
основу кориговања
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови поштанских услуга
Трошкови телефонских услуга
Трошкови интернета
Трошкови услуга одржавања
Трошкови одржавања некретнина,
постројења и опреме
Трошкови осталих услуга
Трошкови комуналних услуга
Трошкови за услуге заштите на раду
Трошкови осталих производних услуга
Трошкови амортизације
Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови ревизије финансијских
извештаја
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови здравствених услуга
Трошкови стручног образовања и
усавршавања запослених
Трошкови чишћења просторија
Трошкови одржавања софтвера
Трошкови осталих непоменутих
непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови репрезентације-угостит. услуге
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Извршење
расхода у 2017.
години

(% изв.)

2.670.000,00
1.820.000,00

1.463.184,75
881.471,20

54,80
48,43

350.000,00
500.000,00
3.850.000,00
1.500.000,00
900.000,00
1.450.000,00
1.000.000,00

185.865,33
395.848,22
2.609.158,94
895.987,28
613.126,21
1.100.045,45
529.615,72

53,10
79,17
67,77
59,73
68,13
75,87
52,96

1.000.000,00

529.615,72

52,96

100.000,00

34.045,83

34,05

7.718.405,00

4.506.125,10

58,38

1.381.595,00

806.596,40

58,38

2.800.000,00
10.692.000,00
2.392.000,00
3.900.000,00

2.692.694,83
7.240.179,52
1.146.185,89
2.312.457,73

96,17
67,72
47,92
59,29

400.000,00

232.000,00

58,00

4.000.000,00
2.000.000,00
1.350.000,00
250.000,00
800.000,00
300.000,00
1.700.000,00

3.549.535,90
760.244,00
965.068,42
136.218,80
542.542,96
286.306,66
1.275.014,73

88,74
38,01
71,49
54,49
67,82
95,44
75,00

1.700.000,00
1.000.000,00
650.000,00
250.000,00
100.000,00
5.000.000,00

1.275.014,73
843.349,02
595.034,22
165.124,80
83.190,00
4.296.777,64

75,00
84,33
91,54
66,05
83,19
85,94

250.000,00
6.555.000,00

100.341,49
4.567.943,56

40,14
69,69

205.000,00
300.000,00
150.000,00

205.000,00
124.387,50
144.550,00

100,00
41,46
96,37

800.000,00
2.900.000,00
800.000,00

563.943,00
2.336.000,00
636.968,00

70,49
80,55
79,62

1.400.000,00
1.063.100,00
248.100,00

557.095,06
629.623,79
81.294,00

39,79
59,23
32,77
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Екон.
клас.

5511
5519
552
5520
5525
5529
553
5530
5532
554
5549
555
5550
5559
559
5590
5591
5599
562
5623
563
5630
579
5794
5799
585
592

План расхода у
2017.
години

Назив

Трошкови репрезентације- поклони
Остали трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови премије осигурања некретнина,
постројења и опреме
Трошкови премије осигурања запослених
Трошкови осталих премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета у земљи
Трошкови за банкарске услуге
Трошкови чланарина
Остали непоменути трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови пореза на имовину
Остали трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Трошкови огласа у штампи и другим
медијима (осим за рекламу и пропаганду)
Таксе (административне, судске,
регистрационе, конзуларне и др.)
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата (према трећим
лицима)
Расходи затезних камата
Негативне курсне разлике
Негативне курсне разлике по основу
готовине и готовинских еквивалената
Остали непоменути расходи
Расходи по основу накнаде штете трећим
лицима
Остали непоменути расходи
Обезвређење потраживања и
краткорочних финан. пласмана
Расходи по основу исправки грешака
из претходних година

УКУПНИ РАСХОДИ:
Еконо
мска
Назив
клас.
011
Софтвери и остала права
0112 Лиценце за графичку обраду података
023
Постројења и опрема
0231 Опрема
УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:

Извршење
расхода у 2017.
години

(% изв.)

150.000,00
665.000,00
600.000,00

149.930,00
398.399,79
517.091,00

99,95
59,91
86,18

400.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00
120.000,00
100.000,00
250.000,00
250.000,00
800.000,00
750.000,00
50.000,00
1.300.000,00

389.775,00
45.000,00
82.316,00
114.309,49
72.614,65
41.694,84
191.100,00
191.100,00
687.897,00
660.726,00
27.171,00
783.090,04

97,44
45,00
82,32
51,96
60,51
41,69
76,44
76,44
85,99
88,10
54,34
60,24

100.000,00
200.000,00

25.740,00

25,74

1.000.000,00

98.001,04
659.349,00

49,00
65,93

21.566,67
21.566,67
50.000,00

2.266,66
2.266,66
12.299,26

10,51
10,51
24,60

50.000,00
600.000,00

12.299,26
461.793,00
0,00

24,60
76,97

20.000,00
580.000,00

461.793,00

150.000,00

0,00

-

100.000,00

0,00

-

53.221.666,67
Инвестициона
улагања

УКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ:
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79,62

36.089.810,19

67,81

5.080.000,00
5.080.000,00
1.420.000,00
1.420.000,00
6.500.000,00

4.786.000,00
4.786.000,00
999.980,00
999.980,00
5.785.980,00

94,21
94,21
70,42
70,42
89,02

59.721.666,67

41.875.790,19

70,12
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2. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину извршена је
куповина основних средстава приказаних у наредној табели:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив основног средства

Количина
1

Фотокопир апарат IRAC 5540I
Обнова лиценце Esri ArcGIS for Desktop
Standard 1st licence Primary
Обнова лиценце Esri ArcGIS for Desktop
Standard 2 nd-3 rd licence
Обнова лиценце Esri ArcGIS for Desktop
Standard 2 nd-3 rd licence
Обнова лиценце Esri ArcGIS for Desktop
Standard 1-st licence Primary
Набавка софтвера за графичку обраду
података Esri ArcGIS for Server Enterprise
Standard

Вредност
999.980,00
1.328.400,00

1
1

680.600,00
680.600,00

1
1.328.400,00
1
1

3.168.000,00

Укупно

8.185.980,00

3. ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
8.
9.

НАЗИВ
-

Зграда
Возила
Канцеларијска опрема и софтвери
Новчана средства на рачуну
Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD)
Орочена авансна средства са тржишта
Укупно:

Стање имовине
књиговодствена вредност 31.12.2016.
31.12.2017.

62.766.226,26
3.770.145,75
12.700.517,10
9.667,89
311,15
20.000.000,00
99.246.868,15

61.624.255,36
3.104.319,10
10.211.537,01
25.011.259,66
298,55
0,00
99.951.669,68

4. ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНУ У ОДНОСУ
НА ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН 2017.
47.085.739
66.066.000

НЕТО ЗАРАДЕ
БРУТО ЗАРАДЕ I

ОСТВАРЕЊЕ 2017.
44.494.316
62.461.626

ИНДЕКС
94,50
94,54

4.1. ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У
2017. ГОДИНИ
Просечна зарада
по запосленом у
2017.

Нето
70.863

бруто
99.405

Просечан
планер
у 2017.

Просечан
техничар у
2017.

Највиша зарада
у 2017.

Најнижа
зарада
у 2017.

нето

бруто

нето

бруто

нето

бруто

нето

бруто

77.958

109.528

54.024

75.386

122.943

173.000

49.997

69.640

35

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2017.
ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
НЕТО НАКНАДЕ
БРУТО НАКНАДЕ

ПЛАН 2017.
1.668.468
2.833.333

ОСТВАРЕЊЕ 2017.
1.601.274
2.815.168

ИНДЕКС
0,96
0,99

Чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) је
регулисано да председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада, а
чланом 21. Одлуке да председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Покрајинска влада је Решењем
број:023-45/2014, од 09. јула 2014. године и Решењем број: 023-51/2016, од 17.08.2016.
године 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%.

5. ИЗМЕНА СТАТУСА ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" И
УКЉУЧИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО
СУОСНИВАЧА ЗАВОДА
Крајем 2016. године Завод је покренуо Иницијативу за измену статуса ЈП "Завод за
урбанизам Војводине" ради укључивања јединица локалних самоуправа на територији
Аутономне покрајине Војводине као суоснивача Завода, а у циљу остваривања
заједничких интереса Аутономне покрајине Војводине, јединица локалних самоуправа
које се изјасне да имају интерес да буду суоснивачи Завода и Завода. Покрајинска влада
је прихватила Иницијативу и обавезала Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине и Завод да предузму неопходне активности.
У 2017. години 24 јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине су донеле
скупштинске одлуке о суоснивању Завода и то: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки
Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали
Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски
Карловци, Тител и Чока. Након тога је извршено усклађивање оснивачког акта Завода,
односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску
одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17
и 46/17- Оснивачки акт).
На овај начин су се створили услови за остваривање заједничких интереса јединица
локалних самоуправа и Завода, у смислу остваривања континуиране стручне сарадње у
обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне
средине. Такође, измена статуса Завода доприноси и остваривању интереса АП Војводине,
као већинског оснивача Завода, будући да се на овај начин обезбеђује очување
реномиране институције из области просторног и урбанистичког планирања, путем које
она врши послове из своје надлежности у тој области. Ово све укупно треба да допринесе
унапређењу стања у области просторног и урбанистичког планирања на територији
аутономне покрајине.
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III ПРИЛОЗИ

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Извештај независног ревизора
Биланс стања на дан 31.12.2017. године
Биланс успеха од 01.01. - 31.12.2017. године
Извештај о осталом резултату за период од 01.01. - 31.12.2017. год.
Извештај о токовима готовине за период од 01.01. - 31.12.2017. год.
Извештај о променама на капиталу за период од 01.01. - 31.12.2017.
Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2017.годину
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