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УВОД
1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА
Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950.
године као буџетску установу од покрајинског значаја, са задатком да у споразуму са
надлежним органима власти и управе израђује урбанистичке планове градова и места у
Војводини и да усклађује рад урбанизма и руризма са комуналном политиком на подручју
АП Војводине. Урбанистички завод је фактички функционисао тако да му је седиште било
у Суботици, а имало је одељење у Новом Саду. Извршно веће је 27. маја 1954. године
донело решење којим је Урбанистички завод АП Војводине прогласило за установу са
самосталним финансирањем. Крајем те године Раднички савет Пројектног предузећа у
Суботици на заједничкој седници са колективом Урбанистичког завода АП Војводине је
донео одлуку да Пројектно предузеће у Суботици преузме запослене и имовину
Урбанистичког завода АП Војводине након његове ликвидације од стране ИВ АПВ.
Решењем Извршног већа народне скупштине АП Војводине од 16.12.1959. године је
основало Завод за урбанизам и комунално-стамбена питања АП Војводине, као установу
са самосталним финансирањем, организовану на начелима друштвеног управљања, ради
развијања и унапређивања урбанистичке и стамбено-комуналне делатности и праћења и
проучавања проблема и појава из ових области, а за потребе комуна и покрајинских
органа и привредних организација које се баве овим питањима. У складу са решењем
Извршног већа о самосталним установама које се финансирају по принципу дохотка,
Завод се од јануара 1964. године не финансира више по буџетским принципима, већ по
принципима дохотка. Започиње интензивнији рад Завода на изради урбанистичке и
просторно-планске документације за насеља и општине у Војводини. Завод даје понуде и
закључује уговоре са општинама о изради урбанистичких планова.
У току 1970. године Скупштина Војводине је донела Закон о установама које су основали
покрајински органи, по ком је Завод једна од пет установа у Војводини која обавља
делатност од посебног друштвеног интереса. Надзор над законитошћу рада Завода и даље
врши Покрајински секретаријат за урбанизам и комуналне послове.
Изменама Статута Завода децембра 1979. године Завод мења име у Завод за урбанизам
Воjводине. У 1984. години Завод постаје самоуправна организација удруженог рада, а
изменама Статута у децембру 1989. године постаје друштвено предузеће, које послује у
складу са Законом о предузећима, односно обавља привредну делатност ради стицања
дохотка, односно добити вршењем услуга на тржишту и сноси ризик за своје пословање.
Након усвајања Устава Републике Србије из 1990. године и Статута АП Војводине из 1991.
године, извршене су измене Статута Завода према којима нема више у Радничком савету
представника шире друштвене заједнице које именује Извршно веће, директор се бира на
основу јавног огласа, без претходне сагласности Извршног већа Војводине.
Активност Завода као друштвеног предузећа (1990-2002.) била је посебно усмерена на
израду урбанистичке документације за општине, велике инфраструктурне системе и
остале кориснике простора у складу са Законом о планирању и уређењу простора и
насеља. У овом периоду Завод као друштвено предузеће остварује приходе на тржишту,
тако да пролази прво период веома тешких година са потешкоћама у обезбеђивању
послова и остваривању прихода, након којих долази постепено до стабилизације у
пословању, да би посебно после 1995. године наступио период освајања тржишта,
односно сарадња на изради урбанистичких планова са све већим бројем општина у
Војводини, повећања обима пословања и остваривања прихода.
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Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати
спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини и да се изврше припреме за
израду нових просторних планова од интереса за Покрајину, а у складу са новим
уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и уређивања
простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће оснивач бити поново
АП Војводина, те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као друштвено предузеће
средином 2002. године трансформише у Јавно предузеће ''Завод за урбанизам Војводине'',
како и данас послује. Као јавно предузеће Завод је основан Одлуком о оснивању јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист
АПВ", број 10/02) ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког
планирања од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне
покрајине Војводине и стручне послове од значаја за органе Покрајине, за које је Завод
носилац искључивог права на обављање делатности, као и стручне послове за органе
јединица локалне самоуправе, као и друге органе и организације које му својим
одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе.
У периоду од 01.01.2006. године до 31.12.2012. године Завод је био индиректни корисник
буџета АПВ, а од 01.01.2013. године Завод је скинут са списка индиректних корисника
буџета.
У циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12) донета је Покрајинска скупштинска одлука о јавном предузећу за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
(„Службени лист АПВ“, број 4/13), а потом је у циљу усклађивања са одредбама Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) донета Покрајинска
скупштинска одлука о јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број
51/16).
У 2017. години скупштине јединица локалних самоуправа: 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 донеле су Одлуке о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам
Војводине“, у 2018. години одлуку о суоснивању Завода донела је скупштина општине
Оџаци, а у 2019. години и скупштина општине Темерин. У складу са донетим одлукама о
суоснивању, извршено је 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, 46/17, 45/18
и 40/19; у даљем тексту: Оснивачки акт).
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.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
Чланом 3. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"
Нови Сад (Оснивачки акт) регулисано је да је Завод основан ради трајног обављања
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стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја
за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: АП Војводина), као и ради обављања стручних послова значајних за органе и
организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је
Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности, у смислу
прописа којима се уређују јавне набавке.
Чланом 3. став 2. Оснивачког акта регулисано је да је, на основу одлука о суоснивању
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине” Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача и на основу
Оснивачког акта, Завод носилац искључивог права за обављање послова из своје
делатности на територији јединице локалне самоуправе која је суоснивач Завода, а у
смислу прописа којима се уређују јавне набавке.
Чланом 3. став 3. Оснивачког акта регулисано је да Завод обавља стручне послове из
оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације
које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе,
као и за друга правна и физичка лица – у складу с прописима који регулишу пружање
услуга из оквира делатности Завода.
Чланом 6. Оснивачког акта одређена је делатност Завода. Претежна делатност Завода
јесте:
- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска делатност.
Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност:
- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање.
Завод може обављати и друге делатности утврђене Статутом Завода.
У оквиру делатности из ст. 1. и 2. овог члана, Завод обавља следеће стручне послове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за
потребе АП Војводине, њених органа и организација;
води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које
је донела Скупштина АП Војводине;
води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке
значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине;
врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења
просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у
области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине;
обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке
документације;
припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке
документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и
остале кориснике простора;
израђује документа за спровођење планских докумената;
израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације, као и
друга урбанистичко-техничка документа;
израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских
докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и
других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих
корисника простора;
у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова,
програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из
области заштите животне средине;
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12.
13.
14.
15.

врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је
основан;
израђује пројектно-техничку документацију и другу документацију објеката
високоградње и нискоградње;
обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област
просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине;
обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.

Послови од општег интереса ради којих је Завод основан и на које има искључиво право
обављања, у складу с прописима којима се уређују јавне набавке, јесу:
1.
2.

стални послови – наведени у тачкама 1, 2. и 3.;
повремени послови – израда просторнопланске, урбанистичке и друге
документације из делатности Завода, који се врше за потребе АП Војводине,
њених органа и организација, јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина и
јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода.

Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и одговарајућим
подзаконским актима.
У изради докумената просторног и урбанистичког планирања примењују се и сви закони и
подзаконска акта који регулишу разне области, као што су област пољопривреде,
водопривреде, шумарства, рударства, саобраћаја, енергетике, одбране, друштвених
делатности, туризма, заштите животне средине, заштите природних добара, заштите
споменика културе и др.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) Завод од 2005. године израђује стратешке процене
утицаја планова на животну средину. У складу са одредбама овог закона орган надлежан
за припрему плана доноси одлуку да ли ће се за конкретан план радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину или не. Извештај о стратешкој процени
утицаја плана на животну средину се израђује паралелно са израдом плана, а јавност га
разматра у оквиру излагања плана на јавни увид.
Процедура израде и усвајања планских докумената је комплексна, састоји се од више
фаза израде и стручне контроле, подразумева већи број учесника у процедури израде
чији услови и мишљења утичу на планска решења. Из тих разлога процедура израде и
усвајања планских докумената, по правилу, траје дуже од једне године.
У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине
је надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне покрајине
и за доношење просторних планова подручја посебне намене за подручја која се у целини
налазе на територији аутономне покрајине. Скупштине јединица локалне самоуправе су
надлежне за доношење просторног плана јединице локалне самоуправе и за доношење
урбанистичких планова на територији јединица локалне самоуправе.
Носиоци израде планских докумената су органи одређеног нивоа власти (Република
Србија, аутономна покрајина, град, општина), који су надлежни за послове просторног и
урбанистичког планирања. Обрађивач планског документа може да буде јавно предузеће,
односно друга организација коју оснује одређени ниво власти, или друго правно лице које
је уписано у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког
планирања.
Кратак опис процедуре израде и усвајања планских докумената показује фазе њихове
израде и указује на различите актере који узимају учешће у изради и конципирању
планских докумената. Осим активности обрађивача плана на изради планског документа,
значајно је учешће органа и организација који су овлашћени да дају услове за израду
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планског документа из оквира њихових утврђених надлежности, затим поступак стручне
контроле појединих фаза израде планског документа, учешће јавности у току раног јавног
увида и јавног увида у нацрт планског документа, као и доношење одговарајућих одлука
органа који ту процедуру спроводе.
Процедура израде и усвајања планских докумената
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Доношење Одлуке о изради планског документа - Одлуку о изради планског
документа доноси орган надлежан за доношење планског документа, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за његову стручну контролу, односно
комисије за планове.
Рани јавни увид – После усвајања Одлуке о изради плана, носилац израде плана
организује упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде плана,
могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања. Рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском
облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. Рани јавни увид
почиње даном оглашавања. Примедбе и сугестије правних и физичких лица дате
у току раног јавног увида евидентира носилац израде планског документа и оне
могу утицати на планска решења.
У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за
израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних
овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних
овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског
документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног
увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева. Изузетно услови и
сви расположиви подаци се могу уступити у року од 30 дана уз образложење
надлежног органа, односно организације за непоступање у наведеном року.
Израда Нацрта планског документа – Плански документ може да израђује правно
лице које је уписано у регистар привредних субјеката и које испуњава услове
прописане законом. За потребе израде нацрта плана носилац израде прикупља
податке, нарочито о: постојећој планској документацији, подлогама, посебним
условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за
израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, другим подацима
неопходним за израду плана, као и податке из извештаја о примедбама јавности
прибављеним у фази раног јавног увида.
Стручна контрола Нацрта планског документа – Стручну контролу врши комисија
за планове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за вршење стручне
контроле, која у року од 8 дана по извршеној контроли сачињава извештај који
садржи податке о извршеној контроли, са свим примедбама и мишљењима
комисије за планове по свакој примедби. Стручна контрола обухвата проверу
усклађености планског документа са планским документима ширег подручја,
одлуком о изради, законом, стандардима и нормативима, као и проверу
оправданости планског решења.
Поступање по Извештају о обављеној стручној контроли, односно по датим
примедбама и мишљењима је обавеза носиоца израде планског документа,
односно правног лица коме је уступљена израда планског документа.
Излагање планског документа на јавни увид у трајању 30 дана од дана
оглашавања у дневном и локалном листу, о коме се стара носилац израде
планског документа,
Извештај о извршеном јавном увиду планског документа сачињава надлежни
орган, односно комисија за планове, а исти садржи податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Поступање по Извештају о извршеном јавном увиду је обавеза правног лица коме
је уступљена израда планског документа, које је дужно да у року од 30 дана
поступи у складу са Извештајем.
Доношење планског документа – Чланом 35. Закона о планирању и изградњи је
утврђена надлежност органа за доношење планског документа, зависно од врсте
планског документа. Законом је регулисано да је скупштина аутономне покрајине
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10.

11.

надлежна за доношење регионалног просторног плана за подручје аутономне
покрајине и за доношење просторних планова подручја посебне намене за
подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине, а скупштине
јединица локалне самоуправе су надлежне за доношење просторног плана
јединице локалне самоуправе и за доношење урбанистичких планова на
територији јединица локалне самоуправе.
Објављивање донетог планског документа – По доношењу планског документа,
текстуални део планског докумената се објављује у службеном гласилу доносиоца.
Плански документи морају бити доступни на увид јавности у седишту доносиоца, а
објављују се у електронском облику и доступни су на интернету.
Евидентирање планских докумената у Централном регистру планских докумената
У складу са чланом 43. Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о
садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских
докумената, информационог система о стању у простору и локалног
информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената
(„Службени гласник РС“, број 33/2015) сви плански документи се евидентирају у
Централном регистру планских докумената који води орган надлежан за послове
државног премера и катастра. Планска документа Централном регистру доставља
доносилац плана, у прописаном формату.

На просторне планове јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине,
после јавног увида, прибавља се сагласност надлежног органа аутономне покрајине, у
року који не може бити дужи од 30 дана, од дана пријема захтева за давање сагласности.
Такође, сагласност надлежног органа аутономне покрајине прибавља се, после јавног
увида, и на урбанистички план који се израђује у обухвату плана подручја посебне
намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра.

2.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ПОСЛОВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА
-

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19);
Закон 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, 103/2015,
99/16, 113/17, 95/18, 31/99 и 72/19);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18);
Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-УС 113/17 и 95/18- аутентично тумачење);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15
и 113/17-др. закон);
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 –који се примењује до 30.06.2020.) и Закон о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 91/19 - који се примењује од 01.07.2020.)
Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор и др.)

С обзиром да је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ основан као јавно предузеће, на њега
се у пуној мери примењују одредбе Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16 и 88/19), којим се уређује правни положај јавних предузећа, њихово
оснивање, пословање, управљање, имовина и друга питања од значаја за њихов положај.
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у смислу Закона о буџетском систему није ни
директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних
средстава дужно је да послује у складу са одредбама овог системског прописа. Код
пројекције пословања у наредној години треба имати у виду одређена ограничења која
проистичу важећих прописа, а пре свега забрану, односно ограничења код новог
запошљавања и ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима и
другим основима, која проистичу из Закона о буџетском систему, која су продужена до
краја 2020. године.
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Поред ових наведених системских закона, код пројекције пословања ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“, треба имати у виду одредбе општих прописа који се примењују на
сва активна привредна друштва:
• прописи којима се уређују облигациони односи;
• прописи из области финансија и рачуноводства;
• порески прописи из области радног права;
• други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне
заштите и др.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
Мисија сваког предузећа је дефинисана разлозима због којих је предузеће основано и
због чега треба да постоји и она представља основни оквир пословања и његовог развоја.
Завод је као јавно предузеће основан ради трајног обављања стручних послова
просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику
Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних
послова значајних за органе и организације Аутономне покрајине Војводине и јавна
предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод, у складу са Покрајинском
скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, носилац
искључивог права на обављање стручних послова из оквира своје делатности.
За пословање Завода је, још од оснивања Завода као јавног предузећа, било неопходно
да осим прихода које оствари од обављања послова за органе и организације Аутономне
покрајине Војводине, оствари и значајан део прихода пружањем услуга другим
корисницима на тржишту. Зато је пословање предузећа увек било усмерено и на израду
планске документације, документације из области заштите животне средине и пружање
других стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за
потребе општина на територији АП Војводине, за потребе управљача великих
инфраструктурних система, као и за потребе других инвеститора, правних и физичких
лица.
Већи број јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, дужи низ година,
није био у могућности да финансира пословање јавног предузећа које би самостално
основале за своје потребе, с обзиром да то захтева континуирано обезбеђивање значајних
финансијских средстава за трошкове зарада високообразованих, мултидисциплинарних
тимова, за набавку и одржавање адекватне техничке опреме која одговара захтевима
израде планских докумената у електронској и аналогној форми, као и других трошкова
редовног пословања предузећа. Истовремено, имале су потребу за континуираном
стручном сарадњом на обављању послова у области просторног и урбанистичког
планирања и заштите животне средине.
Зато је, у циљу остваривања заједничких интереса Завода и јединица локалних
самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине које су се изјасниле да имају
такав интерес, у 2017. години измењен статуса Завода и омогућено је тим јединицама
локалних самоуправа да буду суоснивачи Завода. У 2017. години 24 скупштине јединица
локалних самоуправа донеле су Одлуке о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“,
у 2018. години одлуку о суоснивању Завода донела је и скупштина општине Оџаци, а у
2019. години одлуку је донела и скупштина општине Темерин.
На основу одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, које су донеле
скупштине суоснивача, као и на основу одредаба Оснивачког акта, Завод је носилац
искључивог права за обављање послова за суосниваче.
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Циљ Завода као предузећа је да се перманентно ради на стварању стручног и
мотивисаног тима запослених, као и на сталном унапређењу пословних процеса, чији би
резултат био подизање квалитета услуга на задовољство корисника услуга и запослених.
Овом циљу морају бити подређене све друге планске и појединачне одлуке руководства
Завода. Стварање и унапређење услова за пружање квалитетних услуга које Завод пружа
својим корисницима имају за циљ да обезбеде опстанак и развој предузећа на тржишту.
Руководство Завода редовно, кроз систем управљања квалитетом, утврђује мисију, визију
и дефинише јасна очекивања у пословању Завода.
Руководство Завода дефинисало је следеће стратешке циљеве:
1.
Задржавање водеће позиције из области просторног и урбанистичког планирања и
заштите животне средине у Републици Србији, и то међу три водеће институције;
2.
Задржавање водеће позиције из области просторног и урбанистичког планирања и
заштите животне средине у АП Војводини;
3.
Обезбеђивање континуираног финансирања и стабилног пословања Завода;
4.
Проширивање пословања на међународно тржиште учешћем у изради
међународних пројеката;
5.
Праћење и континуирано увођење нових технологија при изради просторно
планске и урбанистичке документације.
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад утврђене стратешке циљеве остварује
спровођењем оперативних циљева који обухватају:
Повећање нивоа квалитета услуга у циљу испуњења захтева корисника услуга;
Лидерску улогу руководства у свим процесима система управљања;
Перманентна брига о квалификационој и старосној структури запослених и
потребном броју запослених по врсти и степену образовања, који обезбеђује
мултидисциплинарни приступ изради планских докумената;
Перманентно стручно оспособљавање и усавршавање запослених, искоришћење
производних и креативних потенцијала сваког запосленог и повећање њихове
мотивације везане за радне процесе;
Стално побољшање квалитета услуга и процеса рада;
Управљање свим пословним процесима на основу прикупљених и анализираних
података и информација.
Будући да је Завод јавно предузеће које је основано ради трајног обављања послова
просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког
значаја за АП Војводину, њене органе, организације и јавна предузећа АП Војводине, као
и за обављање стручних послова за јединице локалних самоуправа које су суоснивачи
Завода, политику пословања предузећа треба водити у правцу развоја људских ресурса,
осавремењавања опреме и информационих технологија и побољшања услова рада, како
би се обезбедило обављање ових значајних послова на што вишем нивоу.
Такође, с обзиром да и надаље део прихода Завод обезбеђује пословањем на тржишту,
односно пружањем услуга и другим корисницима, неопходно је јачати ресурсе за тржишно
пословање и конкурентност.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“
Нови Сад (Оснивачким актом), Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, Завод је уредио своју организацију, рад и пословање.
Органи управљања у Заводу су:
Надзорни одбор и
Директор
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Председника и чланове Надзорног одбора именовала је Покрајинска влада, у складу са
законом, на период од четири године. Надзорни одбор Завода има три члана од којих се
један члан именује из реда запослених у Заводу. Представник запослених у Надзорном
одбору бира се и предлаже на начин утврђен Статутом Завода.
Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника
Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а за члана Надзорног одбора
именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127
број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда
запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства.
Решењем Покрајинске владе број: 023-61/2017, од 20.09.2017. године, за директора
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, именован је Предраг Кнежевић, дипл. правник, на
период од четири године.
У складу са Оснивачким актом и општим актима Завода, директор Завода организује и
руководи процесом рада и води пословање Завода. У појединим деловима процеса рада
директор руководи радом и извршењем послова преко помоћника директора и шефа
рачуноводства, у складу са њиховим делокругом рада и овлашћењима.
Завод је разврстан у мала предузећа.
Завод је организационо једна функционална целина. Ово из разлога што Завод има
релативно мали број запослених, од којих већи број њих ради на више послова из
различитих процеса рада, те није целисходно њихово сврставање у одређене одсеке,
чему је и прилагођена организација рада. За извршавање појединих послова образују се
радни тимови, који су променљиви по саставу у зависности од врсте и природе посла који
се реализује, рока извршења и расположивости кадрова.
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Надзорни одбор
Председник : Младен Тадић
Члан: Никола Крнета
Члан: Милан Жижић

директор Завода
Предраг Кнежевић

Помоћник директора
за правне послове

Помоћник директора
за послове за оснивача

Помоћник директора
за просторно планирање

Помоћник директора за
урбанистичко планирање

Помоћник директора за
финансијске послове

Руководилац пројекта
Пројектни тим

Рачуноводство

Шеф рачуноводства

Књиговођа

Благајник

Урбанизам

Просторно
планирање

Геодетско
планирање

Планирање
инфраструктуре

Право, економика,
заштита животне
средине

Планер
информационог
система

Водећи
урбаниста

Водећи
просторни планер

Водећи
просторни геодета

Водећи
планер за
инфраструктуру

Самостални
стручни сарадник
на изради планова

Администратор
информационог
система

Самостални
урбаниста

Самостални
просторни планер

Општа служба

Пројектовање
информационог
система

Стручни сарадник
за правне и опште
послове

Административнотехнички секретар

Стручни сарадник
на изради планова

Правник на изради
планске
документације

Возач-курир

Дактилографоператер

Техничар

Техничар-копирант
планова

Архивар
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ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: Завод), je у 2020. години обављао
послове просторног и урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом
пословања Завода за 2020. годину, број: 3010/2, од 03.01.2020. године, на који је
Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020, од 15.01.2020.
године („Службени лист АПВ“, брoj 4/2020) и Изменама и допунама Годишњег програма
пословања - Измене број 1, број: 1288/2, од 29.06.2020. године, на који је Покрајинска
влада, дала сагласност Решењем 127 Број 022-10/2020-2, од 08.07.2020. године
(„Службени лист АПВ“, брoj 46/2020).
Годишњим програмом пословања Завода за 2020. годину утврђени су стални и повремени
послови које ће Завод обављати у 2020. години за потребе АП Војводине као Оснивача,
ради којих је Завод основан као јавно предузеће.
Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2020. годину планирано је и
извршавање послова из области просторног и урбанистичког планирања за потребе
јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, као и за друге кориснике на
тржишту.
Током 2017, 2018. и 2019. године 26 јединица локалних самоуправа са територије
Аутономне покрајине Војводине су постале суоснивачи Завода и то су: 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, Чока, Оџаци и Темерин. У складу са донетим
одлукама о суоснивању Завода, које су донеле скупштине ових јединица локалних
самоуправа, извршено је 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, 46/17, 45/18
и 40/19; у даљем тексту: Оснивачки акт).
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 2020. годину, односно
преглед послова реализованих у периоду I-XII 2020. године, а затим преглед резултата
финансијског пословања у 2020. години.

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ)
1.1. 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, 46/17, 45/18 и 40/19)
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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 2020. години је у оквиру сталних послова настављен рађено на даљем развоју
информационог система о простору АП Војводине, као и на вођењу Регистра донетих
просторних и урбанистичких планова.
1.1.1.

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Развој регионалног информационог система на нивоу АПВ
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2020. годину, у циљу развоја
Информационог система, у периоду I-XII 2020. године настављено је са активностима на
прикупљању неопходних података, анализом и обрадом показатеља.
Показатељи
просторног развоја ће бити саставни део Извештаја о информационом систему за 2020.
годину.
Показатељи израчунати у периоду I-XII 2020. године за које су доступни неопходни
подаци су:
- Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном броју незапослених лица,
- Запослена лица са високим степеном образовања у укупном запосленом становништву,
- Остварене инвестиције у нове основне фондове,
- Доступност примарној здравственој заштити,
- Покривеност насеља мрежом јавног водовода,
- Покривеност насеља канализационом мрежом,
- Буџет општине/града,
- Време потребно за добијање грађевинске дозволе - Издате грађевинске дозволе,
- Губици воде у мрежи,
- Урбани раст - ширење урбаног подручја,
- Степен моторизације,
- Потрошња енергије по изворима и врсти корисника,
- Становништво са високим образовањем,
- Удео запослених на одређено време у укупном запосленом становништву,
- Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година у укупном броју запослених,
- Стопа активности мушке и женске популације,
- Стопа запослености,
- Учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа,
- Стопа незапослености,
- БДП по становнику,
- Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава,
- БДВ по становнику,
- Запосленост по економским делатностима,
- Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности,
- Приступ широкопојасним системима и
- Заштићена природна подручја,
- Густина насељености,
- Стопа миграционог салда,
- Удео становништва по великим старосним групама,
- Стопа укупног фертилитета,
- Удео дуготрајне незапослености,
- Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања,
- Број интернет корисника,
- Покривеност простора просторно-планским документима,
- Обим и величина миграција становништва,
- Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже,
- Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу,
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-

Генерисани отпад према врстама отпада,
Број туриста и туристичких ноћења годишње,
Промет путника и робе у речним лукама и
Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја,
Однос увоза и извоза области,
Удео извоза у структури БДВ,
Запосленост у сектору истраживања и развоја,
Запосленост у сектору високих технологија по областима,
Обим директних страних инвестиција,
Број интернет корисника,
Квалитет ваздуха,
Број заштићених непокретних културних добара,
Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за

заштиту,

Подаци су добијени у сарадњи са следећим институцијама:
- Републичког завода за статистику
- Покрајинским заводом за заштиту природе
- Националном службом за запошљавање
- ЕПС Дистрибуције - Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад.
- Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
- Агенције за заштиту животне средине.
- ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“.
- Републичког сеизмолошког завода.
Показатељи су коришћени за Информациони систем о простору, као и за Тематске свеске и
Планерски атлас који су урађени у оквиру израде Регионалног просторног плана АП
Војводине од 2021. до 2035. године.
Информациони систем о простору АП Војводине – Извештај за 2020. годину испоручен је
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 23. 12. 2020.
године.
1.1.2.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАЗМЕШТАЈУ РАДНИХ ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЈИ АПВ

У току 2020. године, у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у складу са Годишњим програмом
пословања за 2020. годину одвијале су се активности које се подразумевале припрему
формулара за унос података потребних за израду Информационог система о размештају
радних зона на територији АП Војводине и прослеђивање Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине. Упоредо са припремом формулара, одвијале су се
активности на провери и ажурирању базе података унетих у Информациони систем о
размештају радних зона на територији АП Војводине (у даљем тексту: Информациони
систем), у току 2019. године.
У току периода I –XII 2020. године одговори су добијени од следећих јединица локалне
самоуправе:
- Апатин,
- Бач,
- Бела Црква,
- Врбас,
- Вршац,
- Ириг,
- Кањижа,
- Кикинда,
- Ковин,
- Кула,
- Град Нови Сад,
- Опово,
- Сечањ,
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-

Србобран,
Чока,
Шид,
Мали Иђош,
Бачка Паланка и
Темерин.

Подаци који су прикупљени и обрађени у току 2020. године, припремљени су за
визуелизацију web сервиса за Геопортал просторних података АП Војводине. На тај начин
је Информациони систем допуњен новим подацима и ажуриран за 2020. годину и доступан
широј заинтересованој јавности.
1.1.3.

РЕГИСТАР ДОНЕТЕ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Регистaр донетих просторних планова у АП Војводини, сходно Одлуци о оснивању јавног
предузећа, убраја се у групу сталних послова који се, за потребе Оснивача, обављају у
континуитету од 2003. године. Регистар обухвата усвојене регионалне, просторне планове
подручја посебне намене, просторне планове јединица локалне самоуправе, генералне
урбанистичке планове и планове генералне регулације.
Послови на вођењу Регистра настављени су у првом кварталу 2020. године у смислу
ажурирања доступним подацима. Подаци о донетим просторним и урбанистичким
плановима се добијају на основу анкетних упитника који се упућују на адресе свих 45
јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине. Регистар донетих просторних
и урбанистичких планова за 2019. годину је ажуриран са подацима пристиглим закључно
са 29.01.2020. године и достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине почетком фебруара 2020. године. У електронској форми Регистар се
налази на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине, као и на сајту Завода.
Свим јединицама локалне самоуправе су крајем другог квартала 2020. године упућени
анкетни упитници. Полугодишњи извештај о стању планске документације je сачињен након
обрађених одговора јединица локалних самоуправа на анкету и достављен Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у току јула месеца 2020. године.
Полугодишњи извештај о стању планске документације је сачињен након обрађених
одговора свих јединица локалних самоуправа на анкету (са подацима приспелим закључно са
28.07.2020. године) и достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине почетком августа месеца 2020. године.
У току децембра 2020. године су упућени анкетни упитници свим јединицама локалне
самоуправе. Годишњи извештај о стању планске документације je сачињен након обрађених
одговора јединица локалних самоуправа и достављен Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине у току јануара 2021. године.
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1.2.

ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ - ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У
ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ

1.2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ
ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У току 2020. године није било активности на изради Просторног плана подручја посебне
намене предела изузетних одлика „Караш-Нера“.
Даље активности на изради Просторног плана зависе од динамике доношења Акта о
заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“.
1.2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ
„ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У току 2020. године није било активности на изради Просторног плана подручја посебне
намене Парка природе „Јегричка“ и Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног
плана на животну средину.
Даље активности на доношењу Просторног плана зависе од динамике доношења Акта о
заштити Парка природе „Јегричка“.
1.2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ
ПЛАНИНЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину, у току 2020. године су
настављене активности на изради Просторног плана подручја посебне намене Предела
„Вршачке планине“ (у даљем тексту: Просторни план).
У оквиру активности на изради Просторног плана у првом кварталу 2020. године завршена је
израда Нацрта плана, који је у складу са Извештајем о стручној контроли Нацрта Просторног
плана (бр. 140-06-332/2019-01 од 24.12.2019.), припремљен за излагање на јавни увид.
Нацрт Просторног плана је упућен на јавни увид у трајању од 30 дана у периоду од 06.02 до
06.03. 2020. године. У току јавног увида одржана је јавна презентација Нацрта плана са
фокусом на приказ основних планских решења и предлога начина спровођења Просторног
плана. Јавна презентација је одржана у Граду Вршцу 25.02.2020. године.
Након завршеног јавног увида, Носилац израде Просторног плана је обрађивачу проследио
пристигле примедбе на Нацрт Просторног плана. Након анализе пристиглих примедби и
обиласка терена, Обрађивач је у писаној форми доставио став по свакој примедби посебно и
у оквиру Јавне седнице комисије одржане 18.03.2020. године у форми презентације дао
образложење заузетог става.
У складу са Закључком из Извештаја о обављеном јавном увиду (140-06-64/2020-01 од
20.03.2020.) приступило се корекцији Нацрта Просторног плана. Израђена је ревизија Нацрта
плана, који је у складу са Закључком из Извештаја о обављеном јавном увиду (140-0664/2020-01 од 20.03.2020. године) припремљен за излагање на поновљени јавни увид.
Нацрт Просторног плана је упућен на поновљени јавни увид у трајању од 15 дана у периоду
од 29.05 до 12.06. 2020. године.
Након завршеног поновљеног јавног увида, Носилац израде Просторног плана је известио
Обрађивача да није било примедби на Нацрт просторног плана. Јавна седница Комисије за
јавни увид одржана је 17.06.2020. године. Након констатације да нема посебних примедби,
сугестија и смерница на Нацрт Просторног плана, Комисија је донела закључак да се, након
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прибављања неопходних сагласности, Просторни план може упутити у даљу процедуру
доношења.
У складу са Закључком из Извештаја о обављеном јавном увиду (140-06-153/2020-01 од
18.06.2020.) припремљен је Предлог Просторног плана који је испоручен Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.
У оквиру другог овогодишњег квартала, а у складу са обавезама, припремљена је и
коначна везија ГИС база просторних података, на основу које су формирани графички
прилози Нацрта Просторног плана.
У оквиру активности на изради Просторног плана у трећем кварталу 2020. године Нацрт
Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну
средину су испоручени Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине у сврху добијања сагласности неопходних за упућивање планског документа у
процедуру усвајања. У складу са тим, Просторни план и Извештај о стратешкој процени
утицаја Просторног плана на животну средину су усаглашени са Мишљењем о
испуњености услова заштите природе (Покрајински завод за заштиту природе, бр. 031954/2 од 24.08.2020. године) и поново достављени Покрајинском секретаријату на даље
поступање у складу са законском регулативом.
У складу са изменама, коригована је и припремљена коначна везија ГИС база просторних
података, на основу које су формирани графички прилози Нацрта Просторног плана.
У оквиру активности на изради Просторног плана у четвртом кварталу 2020. године Нацрт
Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну
средину су испоручени Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине у сврху упућивања планског документа у процедуру усвајања.

1.3.

ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2020. ГОДИНИ

1.3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА
ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Дана 20.01.2020. године од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине достављен је катастарски план катастра непокретности у векторском
облику за делове општина Чока, Кикинда и Нови Кнежевац у службеној употреби, за
потребе израде Просторног плана подручја посeбне наменe Специјалног резервата
природе „Пашњаци велике дропље“ (у даљем тексту: Просторни план).
Дана 21.01.2020. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине испоручено је педесет CD-ова са Материјалом за рани јавни увид Просторног
плана, ради слања захтева за услове.
Материјал за израду Просторног плана био је изложен на рани јавни увид и доступан на
увид заинтересованој јавности, у периоду од 22.01.2020. – 05.02.2020. године, у
аналогном облику у седишту јединица локалне самоуправе Града Кикинде, општине Нови
Кнежевац и општине Чока и на интернет страни органа јединице локалне самоуправе
надлежном за послове просторног планирања и урбанизма, као и у дигиталном облику на
званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине и у аналогном облику у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине.
У току раног јавног увида послати су захтеви за услове и податке надлежним органима,
посебним организацијама, имаоцима јавних овлашћења и другим институцијама. Од дана
10.02.2020. године пристигли услови и подаци су нам достављани од стране Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Захтеви за услове и податке су
послати на 50 (педесет) адреса, а у првом кварталу су нам достављени услови и подаци
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са 31 (тридесет једне) адресе. Након раног јавног увида, дана 19.02.2020. године,
одржана је седница Комисије за јавни увид планских докумената на којој је разматран
Извештај после одржаног раног јавног увида у Материјал за израду Просторног плана.
Дана 25.02.2020. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине доставио нам је План управљања СРП „Пашњаци велике дропље“ 2017-2026 и
Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“.
У оквиру активности на изради Просторног плана у другом кварталу 2020. године, стручни
тим ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ радио је на изради текстуалног и графичког дела
Нацрта Просторног плана.
Остварена је сарадња са представницима Покрајинског завода за заштиту природе у циљу
усаглашавања границе обухвата Просторног плана, границе подручја посебне намене,
границе СРП „Пашњаци велике дропље“ (границе режима II i III степена заштите),
граница станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја,
границе подручја у поступку заштите Парка природе „Слатине у долини Златице“ и
границе заштитне зоне Парка природе „Слатине у долини Златице“, као и ради постизања
договора око планирања одређених садржаја у оквиру подручја посебне намене и
отклањања одређених недоумица и нејасноћа.
Такође, у циљу добијања података и услова за потребе израде Просторног плана,
остварена је сарадња са представницима Међуопштинског завода за заштиту споменика
културе Суботица и Покрајинског завода за заштиту споменика културе. По добијању
поменутих података и услова приступило се завршној изради Нацрта Просторног плана.
У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину, у трећем кварталу ове
године настављене су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“.
Дана 15.07.2020. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ испоручио је Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нацрт Просторног плана и
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, ради
упућивања у даљу процедуру.
Дана 29.07.2020. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је достављен Извештај о
извршеној стручној контроли Нацрта Просторног плана.
Дана 28.08.2020. године Покрајински завод за заштиту природе доставио је ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ Мишљење и одговоре на Извештај о извршеној стручној контроли
Нацрта Просторног плана.
Дана 31.08.2020. године Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ послао је Нацрт Просторног плана – радну
верзију кориговану у складу са Извештајем о извршеној стручној контроли Нацрта
Просторног плана.
Дана 17.09.2020. године од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине достављена су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ запажања на Нацрт
Просторног плана исправљен у складу са Извештајем о извршеној стручној контроли
Нацрта Просторног плана.
Дана 24.09.2020. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ испоручио је Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нацрт Просторног плана и
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, који су
кориговани у складу са Извештајем о извршеној стручној контроли Нацрта Просторног
плана, за потребе упућивања на јавни увид.
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У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину, у четвртом кварталу ове
године настављене су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ (у даљем тексту: Просторни
план).
Јавни увид у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја
Просторног плана на животну средину одржан је од 08.10.2020. до 06.11.2020. године.
Нацрт Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој
процени утицаја Просторног плана на животну средину били су изложени на јавни увид у
Градској управи града Кикинде, у Општинској управи општине Нови Кнежевац, у
Општинској управи општине Чока, и у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад. Такође, Нацрт Просторног плана и
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину били су
доступни на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на званичној интернет
адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
(http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).
Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја
Просторног плана на животну средину одржана је 27.10.2020. године у Кикинди, у згради
Градске управе града Кикинде.
Јавна седница Комисије за јавни увид одржана је 18.11.2020. године у Новом Саду, у
згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
Дана 23.11.2020. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад достављен је
Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој
процени утицаја Просторног плана на животну средину.
Дана 15.12.2020. године ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад испоручио је
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нацрт Просторног
плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину,
који су кориговани у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт Просторног
плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину у
аналогном и дигиталном облику (у *.pdf формату), као и Документациону основу у
дигиталном облику (у *.pdf формату), за потребе прибављања мишљења, односно
сагласности, у складу са обавештењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине.
1.3.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА
МАЂАРСКОМ
(БАЧКИ
БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА-ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈКИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) И ИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину, ЈП „Завод за урбанизам
Војводине“ предузео је активности на наставку израде Просторног плана подручја
посeбне наменe инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда гранични прелаз
са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз
са Румунијом (Наково) (у даљем тексту: Просторни план).
Остварени су контакти са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне
средине и ЈП „Путеви Србије“, у циљу координације активности на изради Просторног
плана.
У циљу сагледавања просторног обухвата прикупља се валидна просторно-планска и
урбанистичка документација. Регионалним просторним планом АП Војводине предвиђене
су активности на рехабилитацији и изградњи деоница државног пута I реда Врбас-Кула17
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Сомбор-државна граница Бачки Брег (веза коридор Х-коридор VII) са везом на планирани
јужни аутопут кроз Мађарску.
Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана, као и Одлука о изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину објављене су у „Сл. листу
АПВ“, бр. 54/2019. Активности на изради техничке документације спроводи ЈП „Путеви
Србије“, тако да је дана 27.01.2020. године упућен захтев ЈП „Путеви Србије“ за доставу
података о пројектој документацији везано за путни правац који је предмет Просторног
плана.
Дана 04.03.2020. године упућен захтев Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине за прибављање подлога. Настављен је рад на просторној
анализи предложеног обухвата Просторног плана. Сачињен је оквир за базу просторних
података која ће бити од значаја како за израду Просторног плана, тако и за спровођење
планских решења. Просторни план ће се радити у ГИС технологији.
ЈП „Путеви Србије“ су објавили јавну набавку у отвореном поступку за Студију
оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице Iб реда, гранични
прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични
прелаз са Румунијом (Наково) у првом кварталу 2020. године. Тендер је расписан и
отворен је до дана 30.03.2020. године. У другом кварталу, дана 12.05.2020. године донета
је Одлука о обустављању поступка јавне набавке, јер до рока који је предвиђен за
подношење понуда није пристигла понуда ни једног понуђача. До краја другог квартала
није поновљено објављивање јавне набавке.
ЈП „Путеви Србије“ су поново објавили јавну набавку за Студију оправданости са Идејним
пројектом изградње брзе саобраћајнице Iб реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки
Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични
прелаз
са
Румунијом
(Наково) у трећем кварталу 2020. године. Тендер је расписан дана 18.09.2020. године и
отворен је до дана 19.10.2020. године, тако да ће се у четвртом кварталу донети одлука о
избору пројектанта.
Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне
средине и ЈП „Путеви Србије“, у циљу координације активности на изради Просторног
плана.
Материјал за рани јавни увид је урађен у току четвртог квартала. Плански основ био је
Регионални просторни план АП Војводине. Коришћена је до сада прибављена планска
документација.
Рани јавни увид у Материјал је обављен од 02.12. до 16.12. 2020. године у свим
јединицама локалне самоуправе у обухвату Просторног плана (Сомбор, Кула, Врбас,
Србобран, Нови Бечеј, Бечеј и Кикинда). У том периоду су послати и захтеви за услове
надлежним органима, организацијама и предузећима од стране носиоца посла,
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Дана 23.12.2020.
године је одржана седница Комисије за јавни увид АП Војводине на којој су разматране
примедбе, сугестије и мишљења која су пристигла у процедури јавног увида.
У току четвртог квартала завршен је други тендер за избор пројектанта за Идејни пројекат
и Студију оправданости на брзу саобраћајницу Iб реда гранични прелаз са Мађарском
(Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом
(Наково).
Даља динамика израде Просторног плана је у директној зависности од активности и
пројектанта и израде Идејног решења уз координацију ЈП „Путеви Србије“.
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1.3.3. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ
У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину, ЈП „Завод за урбанизам
Војводине“ предузео је активности на изради Регионалног просторног плана АП Војводине
2021-2035. године.
У току јануара месеца 2020. године урађен је нацрт Одлуке о изради Регионалног
просторног плана АП Војводине2021-2035. године. На седници Комисије за стручну
контролу планова АП Војводине разматран је и усвојен Нацрт Одлуке о изради
Регионалног просторног плана АП Војводине.
На седници Скупштине АПВ одржане дана 21.02.2020. године донета је Покрајинска
скупштинска одлука о изради Регионалног просторног плана АПВ 2021-2035. године, која
је објављена у „Службеном листу АПВ“, бр. 12/2020.
Дана 02.03.2020. године упућен је захтев Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине за прибављање одговарајућих подлога од надлежног органа
(Републичког геотетског завода) за израду Регионалног просторног плана АП Војводине у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Стручни тим Завода приступио је изради тематских свезака у складу са Годишњим
програмом пословања Завода.
У првом и другом кварталу су одрађене активности које се односе припрему
документације како би се тематске свеске радиле на основу студијске основе Регионалног
просторног плана АПВ, тако да прву фазу секторских извештаја за тематске свеске чине:
- Анализа и оцена стања
- Оцена ограничења и потенцијала, са синтезним приказом
- Циљеви развоја за предметну област.
Сарадници на изради Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, су
у току другог квартала радили по областима на изради тематских свесака. У циљу
сагледавања укупног обухвата и представљања у графичкој форми прикупља се валидна
документација, тако да се наставља рад на просторној анализи обухвата Регионалног
просторног плана АП Војводине 2021-2035. године. Сачињен је оквир за базу просторних
података која ће бити од значаја за израду Просторног плана. Просторни план се ради у
ГИС технологији.
У трећем кварталу је рађено на активностима које се односе израду Материјала за рани
јавни увид Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, у складу са
Правилником о изради планских докумената и методологијом прихваћеном у оквиру
израде Просторног плана Републике Србије 2021-2035. године.
Остварена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Сектор за просторно планирање и урбанизам, у циљу усклађивања стања стратешких
приоритета који се односе на територију АП Војводине, а односе се на Национални
инвестициони програм и ефекте његове реализације.
Активности на изради Просторног плана настављене су ажурирањем базе података у ГИС
формату, успостављањем табеларних слојева података, према којима се врши
категоризација земљишта по наменама. Анализирани су подаци Corina 2018, који су
прилагођени просторном обухвату РПП АПВ. Паралелно са формирањем намена, радило се
и на формирању базе података инфраструктурних система и површина под режимима
заштите. Подаци су преузимани и анализирани из важећих планских докумената који су у
архиви Обрађивача или су били доступни на званичним интернет страницама институција,
органа и организација од значаја за тематску област коју раде, као и података доступних
на мрежи и порталу Завода.

19

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са Годишњим програмом пословања за 2020. годину, ЈП „Завод за урбанизам
Војводине“ наставио је у четвртом кварталу активности на изради Регионалног просторног
плана АП Војводине 2021-2035. године.
У четвртом кварталу је рађено на активностима које се односе израду Материјала за рани
јавни увид Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, као и
Тематских свезака и Планерског атласа.
У складу са Правилником о изради планских докумената и методологијом прихваћеном у
оквиру израде Просторног плана Републике Србије 2021-2035. године, урађен је
Материјал за рани јавни увид и испоручен Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине дана 09.10.2020. године. Дана 16.11.2020. године добијен је
допис за корекцију Материјала за рани јавни увид. Материјал је коригован и поново
достављен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана
25.11.2020. године.
На основу методолошког упутства за РПП АПВ (рађеног на основу активности за
Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године) за Регионални просторни
план, поред фаза дефинисаних Законом о планирању и изградњи, урађени су и дана
25.11.2020. године испоручени и:
- Тематска студија 1 – Економија и инфраструктура;
- Тематска студија 2 – Природа, животна средине и заштита природних и културних
добара;
- Тематска студија 3 – Становништво, насеља и социјални развој;
- Планерски атлас.
Тематске студије су рађене свеобухватно, по следећим областима:
ЕКОНОМИЈА И ИНФРАСТРУКТУРА
инфраструктура (саобраћајна инфраструктура, вода и водопривреда, енергетика,
електронска комуникациона инфраструктура);
привреда (пољопривреда, индустрија, туризам и др.)
-

-

ПРИРОДА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Природни ресурси (пољопривредно земљиште, шуме, рељеф, минералне сировине,
клима, климатске промене)
природна и културна добра, предео
животна средина (анализа по елементима животне средине, управљање отпадом,
природне непогоде)
СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
становништво
јавне службе
просторни развој градова и осталих урбаних насеља
функционална урбана подручја, однос града и села, мрежа насеља
сеоска насеља у Војводини.

Тематске студије области садрже у начелу: анализу и оцену стања; оцену ограничења и
потенцијала; принципе развоја; идентификацију просторних потреба, циљеве развоја и
концепцију просторног развоја. Обим и ниво детаљности приказаних података зависи од
доступности извора у овој фази израде РПП АПВ. Анализиране области кроз радне верзије
Тематских студија, ближе ће се разрадити у Нацрту РПП АПВ, као и кроз комплетирање
финалне верзије ових студија.
Планерски атлас представља документ, у ком су у ГИС технологији обрађени
геопросторни и статистички подаци, који су коришћени приликом припреме графичких
прилога и показатеља просторног развоја. Показатељи просторног развоја, као део
Информационог система о простору АП Војводине, незаобилазни су део израде како
тематских свезака, тако и Планерског атласа.
Израда радних верзија тематских студија заснива се на претходно донетим планским
документима, програмима имплементације и извештајима о остваривању РПП АПВ,
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стратегијама и развојним документима Републике, смерницама Министарства у вези
Националног инвестиционог програма до 2025. године, доступним резултатима
досадашњих истраживања, међународним оквирима и документима у области просторног
планирања и просторног развоја.
На изради коначних верзија тематских студија радиће се након добијања услова и
података од званичних институција, органа и организација у току израде Нацрта РПП
АПВ, у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2021. годину.
Рани јавни увид је обављен од 01.12. до 15.12. 2020. године. У том периоду су послати и
захтеви за услове надлежним органима, организацијама и предузећима од стране носиоца
посла, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Дана
21.12.2020. године је одржана седница Комисије за јавни увид АП Војводине на којој су
разматране примедбе, сугестије и мишљења која су пристигла у процедури јавног увида.
Активности на изради Просторног плана настављене су у четвртом кварталу и
ажурирањем базе података у ГИС формату, успостављањем табеларних слојева података,
који се добијају кроз услове и информације у току фазе раног јавног увида.
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2.

ПОСЛОВИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈЕ СУ
СУОСНИВАЧИ ЗАВОДА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АП ВОЈВОДИНА И ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

У 2020. години Завод је био ангажован на пословима из оквира своје делатности за
потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, јавна предузећа чији
је оснивач АП Војводина и других правних и физичких лица која имају потребе за
услугама Завода.
У наставку је дат преглед послова на којима је Завод радио током 2020. године, по врсти
посла и фазама израде:

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Завод је у 2020. години учествовао у изради Просторног плана Републике Србије од 2021.
до 2035. године, и то на изради тематских студија за потребе израде Просторног плана
Републике Србије од 2021. до 2035. године и Планерског атласа. Учешће Завода је 10% у
односу на укупне активности на изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до
2035. године.

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Завод је у току 2020. године реализовао активности на изради просторних планова
подручја посбне намене, и то:
1. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима
детаљне разраде у ГИС технологији
У 2020. години Завод је радио на активности на изради нацрта плана за стручну
контролу и јавни увид.
2. Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин –
Нови Сад
У 2020. години је рађено на материјалу за рани јавни увид и прикупљању услова за
израду нацрта.
3. Измене и допуне ППППН ИК државног пута I реда Е 75
У 2020. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта плана.
4. Просторни план подручја посебне намене са детаљном разрадом за директну примену
за насип који се налази на подручју Обедске баре код насеља Купиново
У 2020. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјалу за
рани јавни увид.

2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА
Завод је у току 2020. године реализовао активности на изради просторних планова
јединица локалних самоуправа, и то:
1. Просторни план општине Сента
У 2020. години Завод је израдио нацрт плана који је упућен на стручну контролу и
јавни увид.
2. Измене и допуне Просторног плана општине Мали Иђош
У 2020. години Завод је, након усвајања измена и допуна плана, извршио и коначну
испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
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3. Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда
У 2020. години Завод је извршио испируку нацрта плана за јавни увид а након
усвајања и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака.
4. Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј
У 2020. години Завод је израдио нацрт плана који је упућен на стручну контролу и
јавни увид a након усвајања извршио je и коначну испоруку усвојеног плана у
потребном броју примерака.
5. Измене и допуне Просторног плана општине Сремски Карловци
У 2020. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта плана за
стручну контролу.
6. Измене и допуне Просторног плана општине Тител
У 2020. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта плана за
стручну контролу.

2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Завод је у току 2020. године реализовао активности на изради планова генералне
регулације, и то:
1. План генералне регулације насеља Бачка Топола
У 2020. години Завод jе израдиo материјал за рани јавни увид и нацрт плана за стручну
контролу.
2. План генералне регулације насеља Бачки Јарак
У 2020. години Завод jе израдиo материјал за рани јавни увид и топографски план.
3. План генералне регулације насеља Сента
У 2020. години Завод jе израдиo материјал за рани јавни увид и топографски план.
4. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин за потребе изградње ТС
110/20 kV "Беочин"
У 2020. години Завод jе израдиo топографски план и нацрт плана за потребе излагања
на јавни увид.
5. Измене Плана генералне регулације насеља Ада Мол
У 2020. години Завод jе, након усвајања плана извршио и коначну испоруку усвојеног
плана у потребном броју примерака.
6. Измене Плана генералне регулације насеља Темерин
У 2020. години Завод jе израдиo нацрт плана за стручну контролу.
7. Измене Плана генералне регулације насеља Житиште
У 2020. години Завод jе израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана извршена је
и коначна испорука усвојеног плана у потребном броју примерака.
8. План генералне регулације насеља Јарковци
У 2020. години Завод jе, након усвајања Плана извршио и коначну испоруку усвојеног
плана у потребном броју примерака.
9. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац
У 2020. години Завод jе израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања Плана извршена
је и коначна испорука усвојеног Плана у потребном броју примерака.

23

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

10. Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид
У 2020. години Завод je израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана извршена је
и коначна испорука усвојеног плана у потребном броју примерака.
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ириг
У 2020. години Завод jе израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана извршена је
и коначна испорука усвојеног плана у потребном броју примерака.

2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1.

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока број 10
У 2020. години Завод је израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана извршена
је и коначна испорука усвојеног плана у потребном броју примерака.

2.

План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 број 115/1, ТС „Краљево
1“ – ТС „Чачак
У 2020. години Завод је израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана извршена
је и коначна испорука усвојеног плана у потребном броју примерака.

3.

План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока
У 2020. години Завод је израдиo материјал за рани јавни увид и нацрт плана за
стручну контролу.

4.

План детаљне регулације за изградњу ДВ 110 број 107/2, увођење у ТС Уб
У 2020. години Завод је израдиo нацрт за потребе излагања на јавни увид и нацрт
плана ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана извршена
је и коначна испорука усвојеног плана у потребном броју примерака.

5.

План детаљне регулације прикључног далековода 400кV за ветропарк „Банат“ у
општини Алибунар до прикључног далековода 400кV (ТС Панчево 2 – ТС Решица)
У 2020. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито
општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида.

6. План детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Петровци", део регионалног
подсистема за наводњавање Срем - Западни Срем
У 2020. години Завод је, након усвајања плана извршио коначну испоруку усвојеног
плана у потребном броју примерака.
10. План детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Орому
У 2020. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за
потребе излагања на јавни увид и нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања
плана. Након усвајања плана извршена је и коначна испорука усвојеног плана у
потребном броју примерака.
11. План детаљне регулације за подстстем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део
регионалног система за наводњавање Срем
У 2020. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за
потребе излагања на јавни увид и нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања
плана. Након усвајања плана извршена је и коначна испорука усвојеног плана у
потребном броју примерака.
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12. План детаљне регулације за изградњу путног пристаништа отвореног за међународни
саобраћај у Баноштру
У 2020. години Завод је, након усвајања плана извршио коначну испоруку усвојеног
плана у потребном броју примерака.
13. План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину
У 2020. години Завод је испоручио нацрт плана за стручну контролу.
14. План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског
отпада I категорије и прихватилиштем за животиње
У 2020. години Завод је, након усвајања плана извршио коначну испоруку усвојеног
плана у потребном броју примерака.
15. План детаљне регулације Луке Богојево
У 2020. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито
општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида и нацрт плана за стручну
контролу.
16. План детаљне регулације обилазнице око државног пута Iб реда број 12 око насеља
Српска Црња
У 2020. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито
општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида.
17. План детаљне регулације за ДВ 110 kV, 151/3 ТС Алибунар –ТС Вршац 1
реконструкција од ТС Алибунар до стуба број 154 за општину Алибунар
У 2020. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито
општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида и нацрт плана за стручну
контролу.
18. План детаљне регулације за ДВ 110 kV, 151/3 ТС Алибунар –ТС Вршац 1
реконструкција од ТС Алибунар до стуба број 154 за општину Вршац
У 2020. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито
општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида и нацрт плана за стручну
контролу.
19. План детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Iб
реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у КО Ириг
У 2020. години Завод је је израдио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана за
потребе излагања на јавни увид и нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања
плана. Након усвајања плана извршена је и коначна испорука усвојеног плана у
потребном броју примерака.
20. План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану са
расплетом 20 kV водова
У 2020. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу.
21.

План детаљне регулације за ДВ 110 кВ ТС Алибунар-ТС Вршац 1, за општину
Алибунар
У 2020. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу.

22. Плана детаљне регулације дела блока 45 у Инђији
У 2020. години Завод је израдио материјал за рани јавни увид који је испоручито
општини ради упућивања у процедуру раног јавног увида.
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2.6. ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У 2020. години Завод је, на основу закључених уговора, радио следеће Извештаје о
стратешкој процени утицаја планова на животну средину:
1.

Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН ревитализације канала Бегеј са
елементима детаљне разраде на животну средину,

2.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за подсистем за
наводњавање „Јарачка Јарчина“, део регионалног система за наводњавање Срем на
животну средину,
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу путног
пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштру на животну средину,

3.
4.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације рециклажног
дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем
за животиње на животну средину,

5.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за блок број 8,
дела блока 7 и дела блока 9-Народне баште у Сенти на животну средину

2.7. 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.

3. ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
3.1. 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).
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.
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У току 2020. године одобрени су сви периодични извештаји од стране првостеоене
контроле и надлежних органа Европске уније, средства која су уложена за
предфинансирање Пројекта враћена су Заводу.

4. КАДРОВИ И НАГРАДЕ
4.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ
Већ дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатније мењао. Ово је
било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као и због
ограничења заснивања радног односа са новим лицима, односно попуњавања слободних,
односно упражњених радних места, које је било регулисано одредбама 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, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
33/19-УС РС, 48/19- УС РС и 72/19), одредбама Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору, чија примена је продужена до 31.12.2019. године
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16- УС РС и 95/18), те одредбама Покрајинске уредбе
о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине
Војводине
за
2015.
годину
(„Службени
лист
АПВ“,
бр. 4/16, 19/16, 25/16, 28/16, 31/16, 34/16, 46/16, 61/16, 16/17, 20/17, 25/17 и 27/17) и
Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/17, 10/18,
56/18, 7/19, 19/19, 30/19, 49/19 и 21/20 ), којима је номинално утврђен број запослених на
неодређено време које организациона јединица система може да има.
У децембру 2020. године Завод је имао укупно 48 запослених и то 44 запослених на
неодређено време, а четири запослена на одређено време, од чега је једно радно место
директора предузећа, један запослени на одређено време због повећаног обима посла, а две
запослене на одређено време по основу замене привремено отсутне две запослене које су на
породиљском одсуству.
Структура запослених на неодређено време по степену образовања је следећа: 3 доктора
наука, 2 магистра, 25 запослених има високу стручну спрему, односно високо образовање на
студијама другог степена, 1 запосленi имају вишу стручну спрему и 13 запослених је са
средњом стручном спремом. Сви запослени на одређено време, па и замене запослених
које су на породиљском одсуству, имају високу стручну спрему, односно седми ниво
квалификације по НОКС-у.
стање
31.12.2019.
3
3
29
2
13
/
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
31.12.2020.
3
2
29
1
13
/
48

Од инжењерског кадра 19 запослених има лиценцу одговорног планера, 18 запослених
има лиценцу одговорног урбанисте, 2 запослена имају лиценцу одговорног пројектанта
геодетских пројеката, 2 запослена имају геодетску лиценцу првог реда, и 1 запослени има
лиценцу за одговорног извођача геодетских радова.
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, 46/17, 45/18 и 40/19), којом је 26 јединица
локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП
Војводином као већинским оснивачем, знатно је повећан обим послова са тим ЈЛС и
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истовремено је успостављен однос континуиране комуникације и пословне сарадње, са
повећаним захтевима у раду.
Осим тога, Завод има релативно неповољну старосну структуру запослених, будући да је
просек година живота запослених у Заводу близу 50 година. У претходне две године, а и у
наредне две године на стручним пословима, у више различитих области рада, очекује се
смена генерација. Да би се обезбедио континуитет у раду у тим областима неопходно је
што пре омогућити запошљавање младог висококвалификованог кадра, јер треба посебно
имати 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, као и за
стицање услова за добијање одговарајућих лиценци за рад.
Такође, 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.
Трајни је задатак да се води брига о потребном броју запослених, о квалификационој и
старосној структури запослених, односно да се кадровска структура прилагођава
потребама посла. 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 таква структура запослених по врсти и степену образовања
који ће омогућити мултидисциплинарни приступ и познавање разноврсних области које се
обрађују планским документима, као и потребан број запослених, прилагођен врсти и
обиму послова.
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
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.

4.2. НАГРАДЕ
Завод и његов стручни кадар годинама уназад је добијао већи број награда и признања за
свој рад и афирмацију струке. У 2020. години Заводу је на XXIX Салону урбанизма у
Крагујевцу, који је одржан 08. новембра 2020. године, Удружење урбаниста Србије
доделило ДРУГУ НАГРАДУ у категорији ”Регионални просторни планови, ППППН и
Стратегије одрживог развоја”, за рад: Просторни план подручја посебне намене предела
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”Вршачке планине”, а одговорни планер је био мр Владимир Пихлер и ТРЕЋУ НАГРАДУ у
категорији ”Неостварени снови”, за рад: План детаљне регулације биогас постројења за
производњу електричне и топлотне енергије на територији општини Бела Црква, а
одговорни урбаниста је била Зорица Санадер, дипл.инж.ел.
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II ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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, Завод стиче приходе обављањем послова:
− за потребе АП Војводине као оснивача, који се односе на извршавање сталних и
повремених послова за потребе АП Војводине као већинског оснивача, ради којих је
Завод основан као јавно предузеће а који се планирају годишњим програмима
пословања Завода за чије извршење се средства обезбеђују у буџету АПВ,
− за потребе јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода и послова за јавна
предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на
обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне
набавке и
− и за друге кориснике услуга на тржишту, и то:
o јединице локалних самоуправа које нису суоснивачи Завода (уговори се закључују у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама),
o јавна предузећа чији оснивач није АП Војводина (уговори се закључују у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама),
o правна
и
физичка
лица
која
имају
потребе
за
услугама
Завода.

1.2. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
По Годишњем програму пословања Завода за 2020 годину, планирани и остварени
приходи износили су:
- из буџета АПВ за 2020. годину, за послове које Завод обавља за АП Војводину као
Оснивача, планирани износ финансијских средстава је 63.600.000,00 динара, од којих
износ од 53.000.000,00 динара представља планиране приходе док износ од
10.600.000,00 представља обавезу за порез на додату вредности, а остварени приходи
су д 53.000.000,00 динара (100%),
- Планирани износ финансијских средстава од послова које Завод остварује од јединица
локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, послова за јавна предузећа чији је
оснивач АП Војводина и од осталих корисника на тржишту, је 114.780.000,00 динара од
којих су планирани приходи 95.650.000,00 динара, обавезе за порез на додату
вредност 19.130.000,00 динара а остварени приходи су у износу од 63.245.836,36
динара (66,12%),
- приходи од камата планирани су у износу од 600.000,00 динара, а остварени у износу
од 236.528,54 динара (39,42%),
- приходи од субвенција планирани су у износу од 150.000,00 динара, а остварени у
износу од 100.127,35,00 динара (66,76%),
- приходи од донација планирани су у износу од 200.000,00 динара, а остварени су у
износу од 105.890,39 динара (52,95%),
- остали приходи су у износу од 400.000,00 динара, а остварени су у износу од динара
378,56 (0,08%).
Укупно планирани приходи у 2020. години су 150.000.000,00 динара а остварени
116.688.761,20 динара. Остварено је 77,79% прихода у односу на планиране приходе.
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Табела планираних и остварених прихода за 2020. годину
Ред.
бр.

План
за 2020. год.

Врста прихода

1.

Пословни приходи

2.
3.
4.
5.

Планирани приход од послова за
АПВ као оснивача
Планирани Приходи од послова
које ће Завод да ради за ЈЛС које
су суоснивачи Завода, јавна
предузећа чији је оснивач АП
Војводина и остале кориснике
услуга на тржишту
Финансијски приходи
Приходи од субвенција
Приходи од донација
Остали приходи

6.

Укупно:

Остварење
за 2020. год.

Однос
планираноостварено
3/2 (%)

148.650.000,00

116.245.836,36

78,80

53.000.000,00

53.000.000,00

100,00

95.650.000,00

63.245.836,36

66,12

600.000,00
150.000,00
200.000,00
400.000,00

236.528,54
100.127,35
105.890,39
378,56

39,42
66,76
52,95
0,08

150.000.000,00

116.688.761,20

77,79

Графикон планираних и остварених прихода за 2020. годину
148.650.000,00
116.245.836,36
95.650.000,00
53.000.000,00
53.000.000,00

63.245.836,36

236.528,54

Пословни
приходи

Планирани
приход од
послова за
АПВ као
оснивача

Планирани
Приходи од
послова које
ће Завод да
ради за ЈЛС и
остале
кориснике
услуга на
тржишту

100.127,35

105.890,39

600.000,00

150.000,00

200.000,00

Финансијски
приходи

Приходи од
субвенција

Приходи од
донација

План за 2020. год.

378,56
400.000,00

Остали
приходи

Остварење за 2020. год.

Годишњим програмом пословања Завода за 2020. годину, планирано је остварење добити
у износу од 1.000.000,00 динара. У Билансу успеха за 2020. годину исказана је остварена
добит у износу од 3.635.292,19 динара (бруто) односно 3.041.411,63 динара (нето).
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1.3. ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ
У 2020. години планирани су расходи 149.000.000,00 динара, планиране инвестиције
5.431.740,00 динара а извршени расходи у 2020. години су 113.053.408,28 динара а
остварене инвестиције износе 4.209.208,00 динара.
Табела планираних и извршених расхода за 2020. годину
Планирани
расходи за
ОПИС
2020. год.
1.
2.

1
Расходи из средстава из буџета
(АПВ као оснивача)

2

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
52.855.284,00

99,73

96.000.000,00

60.198.124,28

62,71

149.000.000,00 113.053.408,28

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Реализоване
инвестиције
у 2020. год

5.431.740,00
4.914.540,00
154.431.740,00 117.967.948,28

УКУПНО 1+2+3

Однос
планираноизвршено
3/2 (%)
4

53.000.000,00

Планиране
инвестиције
за 2020. год.
3.

Извршени
расходи
у 2020. год

Планирани расходи за 2020. год.

75,87
Однос
планираноизвршено
3/2 (%)
90.48
76,39

Извршени расходи у 2020. год

96.000.000,00

60.198.124,28
52.855.284,00
53.000.000,00

5.431.740,00

Расходи из средстава из
буџета (АПВ као оснивача)

Расходи из средстава
остварених од послова
које је Завод обављао за
ЈЛС и на тржишту
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Инвестиције

4.914.540,00
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1.4. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ
Екон.
клас.

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

Назив

План расхода у
2020.
години

Извршење
расхода у 2020.
години

РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Трошкови осталог материјала
8.200.000,00
6.656.281,40
(режијског)
Трошкови канцеларијског материјала
7.000.000,00
6.041.129,50
Трошкови средстава за одржавање
165.135,03
чистоће
350.000,00
Трошкови осталог непоменутог
материјала
850.000,00
450.016,87
Трошкови горива и енергије
3.800.000.00
2.619.772,55
Трошкови нафтиних деривата
1.500.000,00
706.169,41
Трошкови електричне енергије
900.000,00
723.069,33
Трошкови паре
1.400.000,00
1.190.533,81
Трошкови резервних делова
1.200.000,00
684.911,03
Трошкови резервних делова
утрошених за текуће одржавање
1.200.000,00
684.911,03
средстава
Tрошкови једнократног отписа
алата и инвентара
150.000,00
0,00
Трошкови зарада и накнада
62.102.477.97
зарада (бруто)
71.500.000,00
Трошкови пореза и доприноса на
зараде и накнаде зарада на терет
11.905.000,00
10.340.062,58
послодавца
Трошкови накнада по уговору о
172.174,41
привременим и повременим
3.630.000,00
пословима
Трошкови накнада директору
3.172.429,20
односно члановима органа
3.312.000,00
управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
9.832.000,00
6.005.970,56
Остала лична примања запослених
3.432.000,00
2.179.767,52
Накнаде трошкова запосленима
3.500.000,00
1.441.320,6
Остала давања запосленима која се
не сматрају зарадом
2.900.000,00
2.384.882,44
Трошкови услуга на изради
1.152.290,00
учинака
4.900.000,00
Трошкови транспортних услуга
1.350.000,00
902.656,07
Трошкови поштанских услуга
200.000,00
116.168,00
Трошкови телефонских услуга
800.000,00
617.468,07
Трошкови интернета
350.000,00
169.020,00
Трошкови услуга одржавања
3.700.000,00
2.096.073,60
Трошкови одржавања некретнина,
2.096.073,60
постројења и опреме
3.700.000,00
Трошкови осталих услуга
1.600.000,00
1.153.434,50
Трошкови комуналних услуга
600.000,00
529.648,50
Трошкови за услуге заштите на раду
300.000,00
144.036,00
Трошкови осталих производних
479.750,00
услуга
700.000,00
Трошкови амортизације
6.500.000,00
5.501.709,99
Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених
500.000,00
762.595,12
Трошкови непроизводних услуга
10.800.000,00
5.288.575,84
Трошкови ревизије финансијских
240.000,00
извештаја
250.000,00
Трошкови адвокатских услуга
200.000,00
0,00
Трошкови здравствених услуга
1.600.000,00
653.030,00
Трошкови стручног образовања и
99.645,23
усавршавања запослених
1.000.000,00
33

(% изв.)

81,00
86,00
47,00
53,00
69,00
47,00
80,00
85,00
57,00
57,00
0,00
87,00
87,00
5,00
96,00
61,00
64,00
41,00
82,00
24,00
67,00
58,00
77,00
48,00
57,00
57,00
72,00
88,00
48,00
69,00
85,00
153,00
49,00
96,00
0,00
41,00
10,00
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Екон.
клас.

Назив

5505 Трошкови чишћења просторија
5507 Трошкови одржавања софтвера
5509 Трошкови осталих непоменутих
непроизводних услуга
551 Трошкови репрезентације
5510 Трошкови репрезентацијеугоститељске услуге
5511 Трошкови репрезентације - поклони
5519 Остали трошкови репрезентације
552 Трошкови премија осигурања
5520 Трошкови премија осигурања
некретнина, постројења и опреме
5525 Трошкови премија осигурања
запослених
5529 Трошкови осталих премија осигурања
553 Трошкови платног промета
5530 Трошкови платног промета у земљи
5532 Трошкови за банкарске услуге
554 Трошкови чланарина
5549 Остали непоменути трошкови
чланарина
555 Трошкови пореза
5550 Трошкови пореза на имовину
5559 Остали трошкови пореза
559 Остали нематеријални трошкови
5590 Трошкови огласа у штампи и другим
медијима (осим за рекламу и
пропаганду)
5591 Таксе (административне, судске,
регистрационе, конзуларне, локалне
таксе и др.)
5599 Остали нематеријални трошкови
562 Расходи камата (према трећим
лицима)
5623 Расходи затезних камата
563 Негативне курсне разлике
5630 Негативне курсне разлике по основу
готовине и готовинских еквивалената
579 Остали непоменути расходи
5799 Остали непоменути расходи
585 Обезвређење потраживања
592 Расходи по основу исправки
грешака из претходних година
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ
ПОСЛОВАЊА:

План расхода у
2020.
години

2.500.000,00
4.500.000,00

750.000,00
1.000.000,00

2.130.000,00
1.723.200,00
442.700,61

(% изв.)

85,00
38,00
59,00

522.608,02

52,00

0,00
349.782,00
172.826,92
535.204,00
414.393,00

0,00
87,00
43,00
89,00
92,00

45.000,00

90,00

75.811,00
167.574,15
108.285,39
59.288,76
243.780,00
243.780,00

76,00
58,00
77,00
40,00
81,00
81,00

1.574.618,67
689.819,00
884.799,67
928.852,35
102.900,00

87,00
99,00
80,00
71,00
69,00

68.901,04

46,00

757.051,31
1.070,73

76,00
11,00

50.000,00
520.000,00
520.000,00
150.000,00

1.070,73
17.583,88
17.583,88

11,00
35,00
35,00

450.700,76
450.700,76
0,00

87,00
87,00
0,00

100.000,00

0,00

0,00

200.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
450.000,00
50.000,00
100.000,00
291.000,00
141.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
1.800.000,00
700.000,00
1.100.000,00
1.300.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00

149.000.000,00
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Извршење
расхода у 2020.
години

113.053.408,28

75,87
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1.5. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ПЛАНИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА У 2020.
ГОДИНИ ОД ПОСЛОВА ЗА ОСНИВАЧА
Екон.
клас.

520
521
526

553
5530

Назив

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
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета у земљи
УКУПНИ РАСХОДИ:

План 2020.
године

42.588.940,00

Извршење 2020.
године

(%)

42.588.940,00

100

7.091.060,00

7.091.060,00

100

3.312.000,00

3.172.429,20

95,78

8.000,00
8.000,00
53.000.000,00

2.854,80
2854,80
52.855.284,00

35,68
35,68
99,72

1.6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ ЗА
2020. ГОДИНУ
Екон.
клас.

512
5122
5123
5129
513
5130
5133
5135
514
5140
515
520
521
524
529
5290
5291
5292
530
531
5311
5312
5313
532
5321
539

Назив

План расхода у
2020.
години

Извршење
расхода у 2020.
години

РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Трошкови осталог материјала
8.200.000,00
6.656.281,40
(режијског)
Трошкови канцеларијског материјала
7.000.000,00
6.041.129,50
Трошкови средстава за одржавање
165.135,03
чистоће
350.000,00
Трошкови осталог непоменутог
450.016,87
материјала
850.000,00
Трошкови горива и енергије
3.800.000,00
2.619.772,55
Трошкови нафтиних деривата
1.500.000,00
706.169,41
Трошкови електричне енергије
900.000,00
723.069,33
Трошкови паре
1.400.000,00
1.190.533,81
Трошкови резервних делова
1.200.000,00
684.911,03
Трошкови резервних делова
684.911,03
утрошених за текуће одржавање
1.200.000,00
средстава
Tрошкови једнократног отписа
150.000,00
0,00
алата и инвентара
Трошкови зарада и накнада
28.911.060,00 19.513.537,94
зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на
4.813.940,00
3.249.002,68
зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговору о
привременим и повременим
3.630.000,00
172.174,41
пословима
Остали лични расходи и накнаде
9.832.000,00
6.005.970,56
Остала лична примања запослених
3.432.000,00
2.179.767,52
Накнаде трошкова запосленима
3.500.000,00
1.441.320,60
Остала давања запосленима која се
2.384.882,44
не сматрају зарадом
2.900.000,00
Трошкови услуга на изради
1.152.290,00
учинака
4.900.000,00
Трошкови транспортних услуга
1.350.000,00
902.656,07
Трошкови поштанских услуга
200.000,00
116.168,00
Трошкови телефонских услуга
800.000,00
617.468,07
Трошкови интернета
350.000,00
169.020,00
Трошкови услуга одржавања
3.700.000,00
2.096.073.60
Трошкови одржавања некретнина,
2.096.073,60
постројења и опреме
3.700.000,00
Трошкови осталих услуга
1.600.000,00
1.153.434,50
35

(% изв.)

81,00
86,00
47,00
53,00
69,00
47,00
80,00
85,00
57,00
57,00
0,00
67,49
67,49
5,00
61,00
64,00
41,00
82,00
24,00
67,00
58,00
77,00
48,00
57,00
57,00
72,00
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Екон.
клас.

Назив

5390 Трошкови комуналних услуга
5391 Трошкови за услуге заштите на раду
5392 Трошкови осталих производних
услуга
540 Трошкови амортизације
545 Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених
550 Трошкови непроизводних услуга
5500 Трошкови ревизије финансијских
извештаја
5501 Трошкови адвокатских услуга
5503 Трошкови здравствених услуга
5504 Трошкови стручног образовања и
усавршавања запослених
5505 Трошкови чишћења просторија
5507 Трошкови одржавања софтвера
5509 Трошкови осталих непоменутих
непроизводних услуга
551 Трошкови репрезентације
5510 Трошкови репрезентацијеугоститељске услуге
5511 Трошкови репрезентације - поклони
5519 Остали трошкови репрезентације
552 Трошкови премија осигурања
5520 Трошкови премија осигурања
некретнина, постројења и опреме
5525 Трошкови премија осигурања
запослених
5529 Трошкови осталих премија осигурања
553 Трошкови платног промета
5530 Трошкови платног промета у земљи
5532 Трошкови за банкарске услуге
554 Трошкови чланарина
5549 Остали непоменути трошкови
чланарина
555 Трошкови пореза
5550 Трошкови пореза на имовину
5559 Остали трошкови пореза
559 Остали нематеријални трошкови
5590 Трошкови огласа у штампи и другим
медијима (осим за рекламу и
пропаганду)
5591 Таксе (административне, судске,
регистрационе, конзуларне, локалне
таксе и др.)
5599 Остали нематеријални трошкови
562 Расходи камата (према трећим
лицима)
5623 Расходи затезних камата
563 Негативне курсне разлике
5630 Негативне курсне разлике по основу
готовине и готовинских еквивалената
579 Остали непоменути расходи
5799 Остали непоменути расходи
585 Обезвређење потраживања
592 Расходи по основу исправки
грешака из претходних година
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ
ПОСЛОВАЊА:

План расхода у
2020.
години

600.000,00
300.000,00

700.000,00
6.500.000,00

Извршење
расхода у 2020.
години

529.648,50
144.036,00
479.750,00

(% изв.)

88,00
48,00
69,00

5.501.709,99
762.595,12

85,00
153,00

5.288.575,84
240.000,00

49,00
96,00

0,00
653.030,00
99.645,23

0,00
41,00
10,00

2.130.000,00
1.723.200,00
442.700,61

85,00
38,00
59,00

522.608,02

52,00

0,00
349.782,00
172.826,92
535.204,00
414.393,00

0,00
87,00
43,00
89,00
92,00

45.000,00

90,00

75.811,00
164.720,18
105.431,42
59.288,76
243.780,00
243.780.00

76,00
58,20
79,27
40,00
81,00
81,00

1.574.618,67
689.819,00
884.799,67
928.852,35
102.900,00

87,00
99,00
80,00
71,00
69,00

68.901,04

46,00

757.051,31
1.070,73

76,00
11,00

50.000,00
520.000,00
520.000,00
150.000,00

1.070,73
17.583,88
17.583,88

11,00
35,00
35,00

450.700,76
450.700,76
0,00

87,00
87,00
0,00

100.000,00

0,00

0,00

96.000.000,00

60.198.124,28

67,71

500.000,00
10.800.000,00
250.000,00
200.000,00
1.600.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
750.000,00
1.000.000,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
450.000,00
50.000,00
100.000,00
283.000,00
133.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
1.800.000,00
700.000,00
1.100.000,00
1.300.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
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Образложење позиције расхода чије је извршење веће од планираног износа
Позиција 545: Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених обрачаната су у
износу од 762.595,12 динара. Обрачуната резервисања су веће у текућој години од
планиране за 262.595,12 динара из разлога што су се приликом обрачуна узимали
параметри који нису били познати приликом израде Годишњег програма пословања за
2020. годину.

2. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2020. годину извршена је
куповина основних средстава приказаних у наредној табели:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Назив основног средства

Количи
-на
1
1
1

Рачинарска опрема
Намештај
Путничко возило
Укупно

Вредност
577.468,0,
698.940,00
2.932.800,00
4.209.208,00

3. ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА
Ред.
бр.

НАЗИВ

-

1.
Зграда
2.
Возила
3.
Канцеларијска опрема и софтвери
4.
Лиценце
5.
Софтвери
6.
Новчана средства на рачуну
7.
Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD)
Укупно:

Стање имовине
књиговодствена вредност 31.12.2019.
31.12.2020.

59.340.313,54
1.772.681,56
9.892.705,49
7.015.143,99
1.598.488,13
30.847.620,77
296,33
110.467.249,81

58.198.342,63
3.845.611,55
8.888.406,20
5.968.949,50
974.820,08
30.157.369,34
296.33
108.033.795,33

4. ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНУ У ОДНОСУ
НА ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
ПЛАН 2020.
53.560.650,00
71.500.000,00

НЕТО ЗАРАДЕ
БРУТО ЗАРАДЕ I

4.1.

ОСТВАРЕЊЕ 2020.
46.494.324,00
62.102.478,00

ИНДЕКС
0,87
0,87

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У
2020. ГОДИНИ

Просечна зарада
по запосленом у
2020.
нето
бруто

84.229,00

112.504,00

Просечан планер
у 2020.
нето

82.246,00

бруто

115.077,00

Просечан
техничар у 2020.
нето

61.583,00

37

бруто

85.526,00

Највиша зарада
у 2020.
нето

133.867,00

бруто

188.640,00

Најнижа зарада
у 2020.
нето

56.093,00

бруто

77.693,00

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

4.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2020.
ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
НЕТО НАКНАДЕ
БРУТО НАКНАДЕ

ПЛАН 2020.
2.088.000,00
3.312.000,00

ОСТВАРЕЊЕ 2020.
2.017.665,00
3.172.429,00

ИНДЕКС
0,97
0,96

Председника и чланове Надзорног одбора именовала је Покрајинска влада, у складу са
законом, на период од четири године. Надзорни одбор Завода има три члана од којих се
један члан именује из реда запослених у Заводу, на начин утврђен Статутом Завода.
Чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је регулисано да председник и чланови
надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право
на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне
нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се
накнада исплаћује.
Решењем Покрајинске владе број: 023-51/2016, од 17.08.2016. године за председника
Надзорног одбора именован је Младен Тадић, дипл.правник, а за члана Надзорног одбора
именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља. Решењем Покрајинске владе 127
број: 022-763/2018, од 14. септембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда
запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства.
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ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

III ПРИЛОЗИ

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Извештај независног ревизора
Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Биланс успеха од 01.01.- 31.12.2020. године
Извештај о осталом резултату за период од 01.01. - 31.12.2020. год.
Извештај о токовима готовине за период од 01.01. - 31.12.2020. год.
Извештај о променама на капиталу за период од 01.01. - 31.12.2020.
Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2020.годину
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ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ
И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

САДРЖАЈ

Страна
Извештај независног ревизора
Биланс стања
Биланс успеха
Извештај о осталом резултату
Извештај о токовима готовине
Извештај о променама на капиталу
Напомене уз финансијске извештаје

1-2

KAPITAL REVIZIJA DOO, Novi Sad
Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad
Matični broj: 20096179 PIB: SR 104117601
Tel/fax: 021/4754-292; 021/4754-293
www.kapitalrevizija.com
kapitalrevizija@gmail.com
Tekući račun: 205-182642-18
205-182643-15

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад
Мишљење
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад (у
наставку ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, или Предузеће), који обухватају
биланс стања на дан 31. децембра 2020. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату,
извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај
дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених
политика.
По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим
материјално значајним аспектима финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2020. године и
његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са
рачуноводственим прописима Републике Србије.
Основа за мишљење
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у Републици
Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја
који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у
односу на Предузеће у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за
међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни
за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке
одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које
смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење.
Скретање пажње
Скрећемо пажњу на Напомену 15. уз финансијске извештаје у којој је обелодањено да је основни
капитал већинског оснивача Аутономне покрајине Војводине исказан у пословним књигама у износу
од РСД 90.955 хиљада, а код Агенције за привредне регистре уписан је капитал у висини уплаћеног
новчаног од РСД 40.021 хиљада, на дан 30. јуни 2002. године. Не изражавамо модификовано мишљење
у вези са овим питањем.
Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и
за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.
При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа
да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се
односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе,
осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће, или да обустави пословање, или нема другу
реалну могућност осим да то уради.
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања
Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
Оснивачу и Надзорном одбору ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање
ревизоровог извештаја који садржи мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво
уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним
стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни
искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је
разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на
основу ових финансијских извештаја.
Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије (ИСА), ми примењујемо
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:


Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и
обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно
адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити
идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је
већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи
удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне
контроле.



Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања
ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања
мишљења о ефикасности система интерних контрола Предузећа.



Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.



Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од
стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална
неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу
способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако
закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу
на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису
адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским
доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови
могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.



Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја,
укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне
трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и
значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо
идентификовали током ревизије.
Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је
Љиљана Хоџић.
Нови Сад, 06. април 2021. године

“КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА” ДОО, Нови Сад
Љиљана Хоџић
Овлашћени ревизор
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"3aBoA 3a yp6aHu3aq BojBoAnHe" HoBu CaA

Hano eHe y3 O HaHcnjcKe u3aeuraje 3a roAnHy saBpueHy 31. Aeueq6pa 2020. roauHe

1.

OCHOAHT nOAAqX O nPEAv3EEv
JaBHo npe.qy3ehe 3a npocropHo 14 yp6aHncruqKo nnaHl4paFhe "3aBoA 3a yp6aH[3aM
BojBoarHe" HoB,4 Caa (y aarbeM TeKCry Jn "3aeoa :a yp6axu:ata BojBoAlHe" HoBx
caa, una npeay3ehe) ce 6aau ycryraua r43 npocropHor r yp6axncrrvxor nnaHxpalba,

y oKBr4py per[cTpoBaHe flperexHe AenarHocrx: apxHTeKToHcKa aenaTHocr - urspa
aenarHocrx je 7111. npeay3ehe je ocHoBaHo paat4 rpajHor o6aBrbaba crpy'.]Ht4x
nocnoBa npocropHor x yp6aHlcrxeKor nnaHtapa]ba oA crpareuKor 3Ha'raja 3a
Peny6rr,rxy, a Kojx ce oAHoce Ha repuropxjy AyroHoMHe noKpajxHe BojBoAxHe
crpyqHe nocnoBe oA 3Haqaja 3a AyroHoMHy noKpajxHy BojBoAxHe, 3a Koje je 3aBoA
HOCXnaq [CKrbyr]r4Bor npaBa Ha o6aBrba]be AenarHocl4, Kao !4 crpy'.{He noc-noBe, Kao
crpyqHe flocnoBe 3a opraHe jeAuHrlqe roKarHe caMoynpaBe, Kao ,1 Apyre opraHe I
opraH[3aq[je Koje r4y cBojlM oMyKaMa, yroBopoM xnu cnopa3yMoM Te nocnoBe
noBepe, oaHocHo ycryne.
14

ln

"3aBoa 3a yp6aHh3aM BojBoArHe" HoBH CaA (Maru,rH14 6poj 08068313, nopecKn
nAexrrorraqroafi 6poj 100482355) je opraunsoaaHo Kao jaBHo npeAy3ehe x ynlcaHo
je y Perucrap npr.rBpeAHxx cy6jerara KoA AreHLlxje 3a npxBpeAHe perucrpe no
peueuy 6poj 6A 55133/2013 oA 21,05.2013. Jn "3aBoa 3a yp6aHr3aM BojBoAxHe"
HoBx CaA je ocHoBaHo OAnyKoM CKynur He AfroHoMHe noKpajnHe BojBoAuHe oA 14.
Oe6pyapa 2013. roArHe o ocH Barby Jaaxor npegy:eha 3a npofiopHo x yp6aHxcruqKo
npojeKToBarbe.

Ceaxrxre npeay3eha je y HoBoM CaAy y ynrqx Xene3HuqKa 6poj 6/III.
OpraHx npeAy3eha cy HaA3opHx oA6op x AupeKrop.
yp6aHt43aM BojBoaxHe" HoBx Caa, je npeMa Kpl4repxjyMxMa 3a
pa3BpcraBaFbe l43 3aKoHa o paqyHoBoacrBy, Ha ocHoBy peAoBHor roal4uJlber
Oh HaHc[jcKo a3Beluraja 3a 2019. roAhHy/ pasBpcraHo y Mana npaBHa nxqa.

Jn "3aBoa 3a

TlpoceqaH 6poj 3anocneHxx y roKy 2020. roAnHe 6uo

2,
O1,l

OCHOBE 3A CACTAB,bA}6E
1,138 E IIJTAJA

je 49 (y 2019. rogrlxn 48).

T NPTKA3I,IBA}bE

HAHCl,lrCKl.tX

2.t.

OcHoBe 3a cacraBrbalse

Qnxaxcrjcxrx

x3BeuJTaja

npxnoxeHu Quxaxcujcxr.r r43Beurajx cacraBrheHr cy y cKnaAy ca 3aKoHoM o
paqyHoBoAcrBy ("Cnyx6eHx rnacH!4K PC", 6p.73/2079 - y AarbeM reKcry: 3aKoH) x
MebyHapoAHHM craHAapAoM OrlHaHcxjcKor !43Beurraaaba 3a Mafla 14 cpeAba npaBHa
lL7/20t3 i 83/2018 - y aarbeM reKcry: MColy' 3a MCn).

nriua ("Cn. rnacHrK PC", 6p.

caapxrHa n $opua o6pa3aqa OxHaHcxjcKhx H3Beuraja 14 caapxr4Ha no3rallrja y
o6pacqhMa je nponxcaHa npaB[nHxKoM o caApxr4HH r.r @opr' ,r o6pasaua O[HaHcxjcKxx
[3BeuJraja 3a nprBpeAHa npeay3eha, 3aapyre x npeay3erHnKe ("cn. rnacH K Pc", 6p.
95/2Ot4 v, 144/2014).
caApxxHa pa'.ryHa y KoHTHo14 oKBxpy nponrcaHa je npaBl4nHxKor,r o
r/ caApxr4Hh paqyHa y KoHTHoN,r oKBxpy 3a npuBpeAHa npeAy3eha,
("Cn. rnacHxK PC", 6p. 95/2014 - y AarbeM reKcry:
x
npeAy3erH{Ke
3aApyre
[]paBHnHxK o KoHTHoM oKBt4py),
KoHTH14

oKBhp

1,1

KoHTHor'r oKBnpy

OBaj cer $rnarcujcxr.rx r3Bjeuraja npfinpeMrbeH y cKnaAy ca

craHAapAoM ShHaHcxjcKor [3BeuJTaBaba 3a Mara la cpeA]ba npaBHa

paqyHoBoAcrBeHe nor

t43Beuraja HaBeAeHe cy

lvleDyHapoAHuM
OcHoBHe

nxua.

4ruKe npxMeFbeHe sa cacraBJbalbe oBrx OrHaHcujcKxx
y HanoMeHx 3. OBe nonurlKe cy AocneAHo npuMebeHe Ha cBe

np14Ka3aHe roAl4He, oct4M aKo Hlaje

Apyra'rxje Ba3HaqeHo.

nprnoxeHh Suraxclrjcxr.r !43Beurajx npeAcraBrbajy peAoBHe
3a 2020. ro4uxy. npe4y:ehe

OxHaHcrijcKe ,43Beulraje npeAy3eha

(nojeAlHaqHe)
HeMa 3aBrcHa

npeAy3eha x He cacraBrba KoHconrAoBaHe oraHaHchjcKe u3Beurraje.

.l

Jn "3aBo,q 3a yp6aHu3aM BojBoAuHe" HoBu CaA
Hano4eHe y3 OuHaHcujcKe n3Bewraje 3a roAHHy 3a?pureHy 31. Aeuevapa 2020. roAuHe
OxHaHcxjcK!4 x3BeuJrajla cy npnKa3aHla

y

PCA, Kojr je y ucro BpeMe x OyHKuuoHanHa
y xxjbaAaMa PCA,3aoKpyxeHx Ha Haj6nHxy

eanyra npe4yaeha. ,l3Hoo4 cy !4cKa3aHx
xr4rbaAy ocxM aKo Hxje Apyraqhje Ha3HaqeHo.

PeAoBaH roAxurlb[ OuHaHchjcKla r3Beluraj 3a 2020. ro.q Hy oAo6peH je oA crpaHe
HaA3opHor oA6opa npeAy3eha Ha ocHoBy O4nyre 6poj 766/4 oA 29.0L.2021. roAAHe,
a Kao AaryM oAo6paBaba oApeDeH je 31.03.2021. roAuHe.

2.2.

KopxuJhelbe npoqe]brBarua
CacraBrhabe OxHaHcxjcKrx la3Beurraja y cKraAy ca MCOI4 3a MCn 3axreBa npxMeHy
,13BecHrx KrbyqHxx paqyHoBoAcrBeHxx npoueHa. OHo, TaKoDe, 3axreBa Aa
pyKoBoAcrBo Kopxcr!4 cBoje npocyDfiBalbe y npxMeHx paqyHoBoAfiBeHxx nor[TrKa

npeAy3eha. O6nacrx Koje 3axreBajy npocytjlaBalbe aeher crenexa

xnI

Behe

c.noxeHocrx, oAHocHo o6nacr[ y KoJ{Ma npernocraBKe x npoueHe xMajy MareprjanH,
3Haqaj 3a OxHaHcrjcKe u3Beuraje o6enoAabeHLl cy y HanoMeHl,l 4.

2.3.

tlacraBax nocnoBalba

3a 2020. roAxHy cacraBrbeHx cy y cKnaay ca HaqeIoM
HacraaKa nocnoBa$a, KojH npernocraBJba aa he npeay3ehe HacraBrrt-l ca

OxHaHc!4jcKh [3BeuJrajr

noc.floBa$eM y AorneAHoj 6yAyhHocr

2.4.

,

YnopeAH, noAaq,
ynopeAHe noAarKe LiuHe O(HaHcrjcK[ l,l3Beurajx npeAy3eha 3a 2019. roAlHy, Kojla cy
6.anu npeAMer peBx3xje.
npeAy3ehe je cacraBxno npBta OxHaHclajcKx h3Beuraj y cKnaAy ca l4corl 3a MCn Ha
AaH Kojr ce 3aapuaBa 31. aeqeM6pa 20t4. rognne, a aaryM npenacKa Ha npuMeHy
MCOtl 3a MCn je 1. jaHyap 2013. roAxHe, Kao aaryM oA Kojer noqHFby Aa ce
nplKa3yjy ynopeAH[ noAaLl!4 y orHaHctajcKoM xsBeurajy cacraBrbeHoM y cKnaAy ca
MCOI,I 3a MCn.

2.5.

npepaqyHaBa]recrpaHxx Earyra
Caa cpeacraa r o6ase:e y crpaHrM cpe,qcrBxMa nnaha$a ce Ha AaH r3Beuiraaaba
npepaqyHa8ajy y lbrxoBy AHHapcKy nporr,,rBBpeAHocr npHMeHoM 3BaHhqHor AeBH3Hor
Kypca HapoAHe 6aHKe Cp6hje Baxeher Ha raj AaH. TpaHcaKqrje y crpaHoJ Banyrx ce
npepa.ryHaBajy y SyHKuloHanHy Banyry nplMeHoM AeBh3Hllx KypceBa Baxeh{x Ha
AaH TpaHcaKquje vnh BpeAHoBaba no KoMe ce craBKe noHoBo oAMepaBajy.
no3xI4BHe rl Herar BHe KypcHe pa3nxKe Hacrane 3 l43Mupeba raKBlx rpaHcaKu!4ja la
,4s npepaqyHa MoHeTapHrlx cpeacraBa x o6aBe3a [3paxeHfix y cTpaHxrl BanyTaMa Ha
Kpajy roAhHe, np,43Hajy ce y 6lanaHcy ycnexa, Kao Aeo ShHaHcxjcK x npuxoAa,
oAHocHo OuHa Hc,,jcKrlx pacxoAa.

KypceB[ npHMebeH

Ha AaH

6rnaHc[pa]ba cy cneAehv:
31. aeqeM6ap 2020.

EYP

1

vcA

1

717

,5802
95,6637

31. AeqeM6ap 2019.

tt7 ,5928
104,9186
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HanoveHe y3 Qt4HaHcujcKe ,3Beuraje 3a roArHy 3aapueHy 31. Aeqe 6pa 2020. roAtaHe

3.

nPETnEA3HAqAJH}lXPAqyHOBOACTBEHXXno,ll,lT]tKA

3.1. Her.rarepxjanHa ynararra
HeMarepxjanHa ynaralba cy nH[qxjanHo npx3Hara no Ha6aBHoj BpeAHocfl4, HaKHaAHo

BpeAHoBarbe HeMarepxjanHxx ynararba {3BpureHo je no Ha6aBHoj BpeAHocrx
3a HcnpaBKy BpeAHocrH 14 eBeHryanHe KyMyn[paHe ry6xrKe no ocHoBy
o6e3Bpebelba. AMoprfi3aqt,tja HeMarepx]anH]4x ynaralsa ce o6pavyraea npxMeHoM
nponopuxoHanHe Mero,qe KaKo 6r ce rulxoea Ha6aBHa BpeAHocr pacnopeaxna roKoM
rbxxoBor npoqelbeHor BeKa rpajaFba KoJx l43Hocx ner roAxHa (crona aMoptl3aqxje
yMarbeHoj

20,OOo/o).

3.2. HexperHrHe, nocrpoje]sa ]l onpeHa
npxBpeAHo npeay3ehe rcKa3yje craBKy Ha n03fiur4jx HeKperH14He/ nocrpo]etba r
onpeMa yKonxKo oHa rcnylbaBa aBa KprreprjyMa: o,reKyje ce aa he ce Kopr4crHTl4
Ayxe oA jeAHe roAxHe r Aa je nojeAuHaqHa Ha6aBHa BpeAHocr y MoMeHry Ha6aBKe
Beha oA 5.000,00 AxHapa.
CTaBKe HeKperH,{Ha, nocrpoje}ba 14 onpeMe, oAMepaBajy ce npxnrKoM noqerHor
np 3HaBaba no cBojoj Ha6aBHoj BpeaHocr4 oAHocHo, qeHr Kourraba.

Ha6aBHa BpeAHocr yKrbyrryje x3aarKe Kojr ce aHpeKrHo npranrcyjy Ha6aBuu
cpeacraBa, Lxro yKrbyqyje Sarrypxy BpeaHocr (yKJhy,{yjyh[ qaprHcKe aax6.4He u
nAB), cBe rporxKoBe Kojx ce A.4peKrHo npHnucyjy AoBobelby cpeAcrBa Ha noKaqxjy I
y crarse Koje je HeonxoaHo aa 6x cpeacrBo Morno oyHKr.ll4oH[calu Ha HaquH Ha Koj[
pyKoBoAcrBo oqeKyje.

OcHoBIqy

3a aMoprx3aLlxjy

HeKperHxHa, nocrpojeFba

r

onpeMe qxHx Ha6aBHa

BpeaHocT yMabeHa 3a ocTaTaK BpeaHocTr4. AKo je ograTaK BpeaHocTx cpeacTBa
6e3HaqajaH xr[ aKo cy KopHcHx 14 Ol4sx,]Kh BeK Tpajalba cpeAcraBa 6nlrcru, na cy
oqeKlrBaba Aa ce Ha Kpajy KopxcHor BeKa cpeACTBo eBeHryanHo npoAaje caMo Kao
ornaA, He yrBpbyje ce npeocrana BpeAHocr.

O6paqyH aMoprt4sallnje noq[rbe HapeAHor Meceua oA Meceqa KaAa je cpeAcrBo
pacnonoxuao 3a Kopr,fl.lhebe, aoK ce ca 06paqyHoM aMoprr,r3aqxje npefiaje Kaaa je
caAau|ba BpeAHocr jeAHaKa Hyn[, Kaaa ce cpeAcrBo pacxoAy]e unt ory1u.

AMoprx3aquja HeKperHxHa, nocrpojelba t4 onpeMe Bpu]4 ce 3a cBaKo noce6Ho
cpeacrBo npuMeHoM MeToae nponopllxoHanHor ornrcfiBalba, c ur4rbeM aa ce cpeacrBa
y nornyHocl4 ornxuy y ToKy rbr4xoBor KopxcHor BeKa rpabalba, npr{MeHoM cneaehxx
aMopTt{3aLluoHr4x crona, yrBpbeHxx noce6HoM oanyKoM:
CTon a

aMoprH3aqhle

(o/o )

1. HEKPETHXHE (TPABEB}IHCKI,T OEJEKTU)
nocnoBHa (yn paBHa) 3rpaAa

1,50

2. NOCTPOJETbA T ONPEMA
Pa,ryHapcKa on peMa
nyrH14,{ Ka Bo3 na
KaHuenaprljcKa onpeMa, TeneKoMyH h Kaqt4oHa onpeMa

KoprcH BeK ynorpe6e cpeAcrBa ce peBl4Al4pa no
6hna Hca cralba.

2

0,00

15,5 0

10,00-18,00

norpe6fi Kopflryje

Ha Aaryr4 cBaKor
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Jn "3aBoa 3a yp6aHt$aM BoiBoAuHe" HoBu Caa
HanoMeHe y3 QuHaHctljcKe h3Beuraje 3a roauHy 3aBpueHy 31. aeueMdpa 2020. roauHe
3.3.

y albe]6e BpeaHoc HeonHaHcnicKxx cpeAcraBa (ocnr sanr.rxa)
Ha cBaKx aaryM 6xnaHca cralba, 3a HeKperHxHe, nocrpojeba x onpeMy

x

HeMareprjanHa ynaraba BpuJu ce npoBepa Aa nH nocroje uHA Karopl4 Aa je brxoBa
BpeaHocr yMalbeHa. yKonHKo nocrojr xHA!,!Karop Moryher o6e3BpeDerca, Bpl.!H ce
npoqeHa lb[xoBe HaaoKHaAxBe BpeaHocrl4 KoJa ce noroM nopeafi ca ]buxoBoM

roBoACTBeHoM BpeAHocrx. yKonlaKo je HaAoKHaAhBa BpeAHocr HHxa,
Krb ToBoacrBeHa BpeaHocr ce cBoAr4 Ha HaaoKHaAxBy BpeAHocr x ryohraK 360r
yMabelba BpeAHocrr4 ce np!43Haje y reKyheM 6xnaHcy ycnexa.
Klbh

14

je oep apearocr cpeacrBa yMaFbeHa 3a rporxKoBe npoAaje,
y 3aBxcHocrrl KoJa oa oBxx BpeaHocrx je Bl4ua. 3a capxy
y
ynorpe6lt,
xnr BpeaHocrx

HaAoKHaAxBa BpeAHocr

npolleHe yMarbeba BpeaHocrr4, cpeacrBa ce rpynruJy Ha HajHxxI4M HxBorMa Ha KojxMa

Mory aa ce frBpae oaaojeH,l npeno3HarrbxBt4 HoaqaH,4 ToKoB],t (ieal4H14qe Koje
reHep!4uJy roroBxHy).

HeOt4HaHchJcKa cpeacrBa KoA xojl4x je aouno ao yMatbelba BpeaHocr!4 peBrAxpajy ce
Ha cBaKu [3BeturajHx aaryM 360r Moryher yK[aarba eoeKara yMalbelha BpeaHocrl4,

3.4. OcxoBHx Qnxaxcr.rjcxn rHcrpyMeHTr,r
Ocxoexu Sunancrjcxr,r xHcrpyMeH tlpe4y:eha yKrbyqyjy roroBxHy, Aeno3xre no
Bxbe$y u aeno3ure ca Qrxcxr, "r poKoM, norpaxuBaba x o6aBe3e l43 nocroBalha
14

nprM/beHe Kpeavre.

norpdKuBaha no ocHoBy npoAaje u ocrana norpar<uBatua u3 nocnoBatba
npoaajy cBojr4x ycnyra, npeay3ehe Bpulfi Ha ocHoBy yo6x,{ajeH}ax ycnoBa npoAaje u
Hrcy KaMaroHocHa. y cryqajy KaAa ce npoAala Bpuh y3
AyropoqHr neproA KpeAt4Txpa]ba, norpaxuBatba ce t4cKa3yjy no aMopfl430BaHoj
BpeAHocrx KoprauherueM MeroAe eOeKTxBHe KaMarHe crone. Ha ceaxu 4aryu 6uraxca
cTaba, KlburoBoacTBeHa BpeaHocT noTpaxxBa|6a ce aHan,{3upa ca qurbeM aa ce
yrBpAr,r Aa nx nocroje o6jerrrarr pa3no3x Aa KbrroBoAcrBeHa BpeAHocr Hehe 6r4Tx
HaAoKHabeHa y qenrHt4,

TaKBa norpaxHBa$a

npoqeHa xcnpaBKe BpeAHoc 4 norpax!4salba Bpux ce Ha ocHoBy crapocHe aHanu3e H
t4croprjcKor [cKycrBa, fi KaAa Hanlara qe,nor [^r4 Aena norpaxxBaba Bl4ue HHje
BepoBarHa. Kbr4roBoAcrBeHa BpeAHocr norpaxrBaFba yuarryje ce npeKo xcnpaBKe
BpeaHocrx, a x3Hoc yMalbel.ba ce np[3Haje y 6rnaHcy ycnexa y oKBxpy ocranHx
pacxoAa.
O6aBe3e npeMa Ao6aBhaquMa u ocrane o6aBe3e u3 nocnoBaha

O6aBe3e npeMa ao6aB,rbaqHMa Hacrajy Ha ocHoBy yo6xqajeHlx ycnoBa r He Hoce
KaMary. O6aBe3e npeMa Ao6aBrba,lHMa fi ocrane KparKopoqHe o6aBe3e u3 nocnoBaFba
HaKHaAHo ce BpeAHyjy no HoMrHanHoj (OaKrypHoj) BpeAHocfl.|. AyropoqHe o6a8e3e l43
flocnoBaFba HaKHaAHo ce oAMepaBajy no aMoprx3oaaHoj BpeAHocrx Kop14LUhel.beM
MeroAe e$eKTrBHe KaMarHe crone.
O6aeeze no ocHoBy KpeAura h 3ajMoBa

no ocHoBy KpeAhra x 3ajMoBa ce rcKa3yjy no aMoprt43oBaHoj BpeAHocfla
Kop r.lherbeM MeroAe eOeKTxBHe KaMarHe crone. PacxoA KaMaTa ce hcKa3yje y oKB14py
OfiHaHclajcKtax pacxoAa reKyher 6xnaHca ycnexa.
O6aBe3e

3.5. Bax6rnaxcHa

cpeAcrBa

t,r

o6aBe3e

BaH6finaHcHa cpeacrBa/o6aBe3e yKftyqyjy norpax!a Baba/o6aBe3e no hHcrpyr{eHThMa
o6e36eDeba nnaharba Kao uro cy MeHltqe 3a Ao6po [3Bpuerbe nocra,

3.6.

Pe3epBxcarsa, norexqxjanHe o6aBe3e}r noreHqxjanHa cpeAcrBa
Pe3epBucaba
Pe3epBucaFba ce npri3Hajy y x3HocxMa Kojr npeAcraB.rbajy Haj6orby npoqeHy r3AaraKa
3axreBaHrx Aa ce !43Mxph caAauJlba o6aBe3a Ha AaryM 6xnaHca cra$a. Tpouax
pe3epB!4caFba ce npx3Haje y pacxoAuMa neploAa.
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HanoMeHe ys OuHaHCujcKe wBewraje 3a roAnHy 3aBpueHy 31. AeueMdpa 2020. roquHe

KaAa je eoeKar BpeMeHcKe BpeAHocfl4 HoBua 3HaqajaH, ,,!3Hoc pe3epBucatba je
caAauJba BpeAHocr oqeKrBaHrx r43aaraKa 3axreBaHxx aa ce o6aBe3a u3MApA, ao6L4jeH
arlcKoHToBabeM noMohy cTone npe nope3a Koja oapaxaBa TeKyhe Tpxr4[.]He npoueHe
BpeMeHcKe BpeAHocTx HoBqa t4 px3HKe cneuxoxqHe 3a o6aBe3y. Kaaa ce Kopl,tcrx
Ar,lCKOHTOBatbe, KhbxTOBOACTBeHa BpeaHOCT pe3epErCa|5a Ce nOBehaBa y CBaKOM
nep!4oay, TaKo aa oapaxaBa npoToK BpeMeHa. oBo noBehaBe ce [cKa3yje Kao TpouaK
no3ajMJbuaatba.

Pe3epBhcaba ce noHoBo pa3Marpajy Ha cBaK[ AaryM 6r4naHca
oapaxaBal.6a Haj6ofte reKyhe n poqeHe.

he oAnrB pecypca

KaAa Buue HHje BepoBarHo Aa

craba x Kopxryjy

paAn

Kojr4 npeAcraBftajy eKoHoMcKe

3aXTeBaH, pe3epBucatbe Ce yKr4Aa y KOpXCT 6XnaHCa ycnexa TeKyhe
roAHHe. Pe3epB!4caba ce He npr3Hajy 3a oyAyhe nocnoBHe ry6xrKe.

KO\VCfA

6V\TV,

noreHuujanHe o6aBe3e h noreHqujarHa cpeqcrBa
noreHqxjanHe o6aBese ce He npx3Hajy y OlHaHcrjcKxM x3BeurajnMa. noreHuujanHe
o6aBe3e ce o6enoAaFbyjy y HanoMeHaMa y3 OxHaHCxjcKe h3aeLxraje, ocxM aKo je
BepoBarHoha oMHBa pecypca Kojh caapxe eKoHoMcKe (op!4crh BeoMa Mana.

npeAy3ehe He np[3Haje noreHuljanHa cpeacrBa

y

SxHaHcrjcK14M H3BeLxrajxMa.

noreHqHjanHa cpeacrBa ce o6enoAarbyjy y HanoMeHaMa y3 Or,!HaHcujcKe x3Beuraje,
yKonHKo je npxnxB eKoHoMcKVx KopucTt4 aepoBaTaH.

3.7,

npnlra}5a 3anocneHrx
OrnpeMHuHe u jydtanapHe HarpaAe

y

cKra,qy ca 3aKoHoM

o

paAy

h

KofleKruBMoM yroBopy/ l-lpeaysehe

je y

o6aBe3[ Aa

rcnnaru HaKHalqy 3anoc.neHrMa npxnhKoM oMacxa y neH3Hjy, y BucvP.rl TpA npoceqHe
MeceqHe 3apaAe xcnnaheHe y tlpeaysehy. Ay.opo,{He o6aee:e no ocxoay
pe3epBucalba 3a ornpeMHuHe u jy5nnapHe HarpaAe, HaKoH hcnybeHl4x ycnoBa,
npeAcraBrbajy caAauJlby Bpe,qHocr oqeKt4BaHHx 6y4yhux ucnnara 3anocreHlaMa
yrBpDeHy aKryapcKr4M oAMepaaaFbeM y3 Koprauhelbe npernocraBKx Kao Lxro cy:
Al4cKoHTHa crona, npoqeHar roAlruJrse peanHe crone noBehalba 3apaAa, npoLleHar
3anocneH,lx Koj[ he AoqeKarr'r neH3rjy y npeAy3ehy u Apyro.

3.8.

Apx(aBHa AoAerbxBatba
ApxaBHa AoAerbxBa[ba cy noMoh ApxaBe y o6nxKy npeHoca cpeAcraBa npeAy3ehy no
ocHoBy xcnylbetba oApeDeHxx ycnoBa Koj14 ce oAHoce Ha lberoBo noc.noBabe.
ApxaBHa AoAerLxBalba Be3aHa 3a noKplhe pacxoAa hnn fy5vrKa npu3Hajy ce Kao

npuxog o6pavyucKor nepxoAa

y

KoM

cy Hacranu u noBe3aHr pacxoAlt Tj.

Ha ocHoBy

npuHr.luna cyqejbaBatba nplllxoaa u pacxoaa.

ApxaBHo AoAerbrBabe Be3aHo 3a noKpuhe pacxoAa Kojl4 he ce Aecurv y HapeAHoM
nep!4oAy npr43Haje ce Kao oAroxeHu npxxoA, rj. oAnaxe ce Ha paqyHy nacrBHr4x
BpeMeHcKr,4x pa3rpaHhqelba
n e puoA14

x npx3Haje Kao nphxoA y

HapeAH

M

oopaqyHcKuM

Ma.

ApxaBHa .qaBaba Be3aHa 3a cpeAcrBa eBuAeHrupajy ce Kao oMoxeHx npuxoA, no
HoMuHanHoj BpeAHocrrl n np 3Hajy ce y np xoAe Ha chcreMarx,{Hoj vt
n ponopllxoHanHoj ocHoBr4 ToKoM ynorpeoHor BeKa cpeAcraa xa 6a:lr cyveruaaara ca
pacxoAxMa 3a a Moprla3aqxjy.

3.9. npx3HaBalbe npnxoAa
npeAy3ehe npx3Haje np!4xoA KaAa ce [3Hoc npxxoAa Moxe noy3AaHo r3Mepxrx ta KaAa
BepoBarHo 4a he y 6y4yhxocrx npeAy3ehe ulart npnnrl.B eKoHoMcKr4x Kopr4cryr.
npuxoA ce npu3Haje y BvtcuHvt Oep BpeAHocr!,1 npxMjbeHor v3Hoca unv, norpaxxBaba
no ocHoBy npoAaje ycnyra y roKy HopManHor nocroBalba npeAy3eha. nprxoA ce
rcKa3yje 6e3 nAB-a, u nonycra.

je
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ln "3aBoA 3a ypOaHtBaM BojBoArHe" HoB, CaA
HanoMeHe y3 OuHaHchjcKe rcBeuraje 3a roAnHy 3aBpuJeHy 31. AeueM6pa 2020. roAuHe
TaKoDe, creAehla cneqxorqHu KprrephjyMla
xcnybeHr npe Hero ujTo ce npxxoa npu3Ha:

3a

np[3HaBa]be Mopajy

Aa

6yAy

npuxoA oA npo4aje yctyra
npeAy3ehe npoAaje ycryre npocropHor x ypoaHlacrhqKor nnaHxpalba. OBe ycnyre ce
npyxajy nfreM yroBopa ca Quxcrou qeHoM, ca yo6uvajeuo aeOI4HxcaHHM yroBopeHlaM

ycnoBuMa.

npuxoA oA Kaqara
npuxoA oA KaMara nor|4rie oA KaMara Ha AenoHoBaHa cpeAqrBa KoA 6aHaKa. nphxoAl,i
oA KaMara ce npx3Hajy y nephoAy y KoMe je npeAy3ehe creKro npaBo Aa ce KaMara
npl4Mx.

3.10. nope3 Ha Ao6rr
TpotxKoBx nope3a Ha A06|ar nepxoAa o6yxBarajy reryhu r,r oArroxeH14 nope3. nopes ce
nph3Haje y innaacy ycnexa, ocI4M ao Bxcl4He Koja ce oAHocH Ha craBKe Koje cy
Ar4peKTHo nph3Hare y Kanxrany. y ToM cny,rajy nope3 ce raKoDe npx3Hale y Kanurany.
Texyhu nopes

t-lopei na ao6xraK ce o6paqyHaBa r nnaha y cKraay ca oapea6aMa 3aKoHa o nope3y
xa 4o6rr npaBHxx nrua x peneBaHTHHM noA3aKoHcKxM aKruMa. nope3 Ha Ao6[TaK
o6pa'{yHaBa ce npuMeHoM cTone oa 15o/o Ha nopecKy ocHoBr4r-ly xcKa3aHy y nopecKoM
6unaxcy.
u3 reKyher nepxoAa Mory ce npeHeru Ha paqyH 4o6nru yrsplexe y roAuuJbeM
nopecKoM oxnaHcy x3 6yAyhxx o6pa,.{yHcKr,(x nepxoAa, anx He Ayxe oA ner ro,qxHa.

fy1u\u

OAroxeH, nopeg
OAnoxeH[ nope3 Ha Ao6xr ce yKanKynxcaBa y nyHoM !43Hocy, Kopr4uhebeM MeroAe
o6aBe3a,3a npxBpeMeHe pa3nuKe Koje HacraHy u3MeDy nopecKe ocHoBxue cpeAcraBa
x o6aBe3a r lbr4xoBr4x Krbfi roBoAcrBeHrx x3Hoca y $uxarcujcrru ,r3BeurajxMa.
(h 3aKoHy) Koje cy
he 6urx npuMetbeHe y
KoMe he ce oanoxeHa nopecKa cpeacrBa pearx3oBarh xnh oaroxeHe

OAroxeH[ nope3

Ha 40614T ce oAMepaBa npeMa nopecKhM cronaMa

Ha cHa3r Ao AaryMa 6xnaHca

nepxo.qy

y

craba

H 3a Koje ce o.reKyje Aa

nopecKe o6aBe3e h3MupATV,

OAnoxeHe nopecKe o6aBe3e ce npu3Hajy 3a cBe onope3rBe nphBpeMeHe pa3nuKe.
OAroxexa nopecKa cpeACTBa npx3Hajy ce 3a oA6xrHe npuBpeMeHe pa3nt4Ke H
He[cKopr4uheHe [3Hoce npeHocllBlx nopecK!4x KpeA Ta !4 nopecKxx ry6wara, 4o

Mepe Ao Koje je [3BecHo Aa je HxBo oqeKfiBaHe 6yAyhe onope3xBe Ao6xrx AoBorbaH
Aa ce cBe oAOxrHe npxBpeMeHe pa3nuKe, npeHerx HexcKopr4uheHx nopecK[ KpeAuryt
x HexcKopuuheHx nopecKx ry6xuH Mory {cKopr4cr!4Tx.

OAnoxexa nopecKa cpeAcrBa Koja Hucy npu3Hara npouelbyjy ce Ha cBaKr x3BeurajH{
AaryM x npr3Hajy Ao Mepe y Kojoj je nocraro BepoBarHo Aa he 6yAyha onopesrBa
A06xr Ao3BonfiTx noepahaj oAroxeHor nopecKor cpeAcrBa.
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4.

KrbvqHE PAqyHOBOACTBEHE nPOqEHE l/l nPOCyEHBA]bA
PaqyHoBoAcrBeHe npoqeHe
Ha !4cropr4jcKoM 14cKycrBy

r npocyluaara ce KoHrr4HyI4paHo BpeAHyjy !4 3acHxBajy ce
h Apyrvt4 OaKropuMa, yK.rbyqyjyhu oqeK|4Barba 6yAyhxx

6urr pa:yuxa.
npeay3ehe npaBu npoqeHe 14 npernocraBKe Koje ce oAHoce Ha 6yAyhHocr.
Pe3ynrhpajyhe paqyHoBoACrBeHe npoqere he, no AeO.4Hl,1ur4jx, perKo 6urh jeAHaKe
ocrBapeH[M pe3ynrarxMa. O npoqexaua x npernocraBKaMa Koje caApxe p[3]rK Aa he

AoraDaja 3a Koje ce Bepyje Aa he y AarlaM oKoJrHocrrMa

npoy3poKoBarx Marepl4janHo 3HaqajHe KopeKul4je KbrroBoAcrBeHxx BpeAHocrH
x o6aBe3a y roKy HapeAHe OxHaHcHjcKe roA[He 6xhe peqr4 y AarbeM

cpeACTaBa
TeKCry.

4.1, KopxcH, Bex ynorpe6e He arepxjalHxx yrararba,
HeKperHrHa, nofipojeba 1,l onpe e
HeMarepujanHa ynaraba a4 HeKperHBHe, nocrpoleba 14 onpeMa ce aMoprr43yjy roKoM
rbt4xoBor Kopr4cHor BeKa ynorpe6e. Kopr4cH14 BeK ynorpe6e ce 3acH14Ba Ha npoueHr

AyxxHe nepuoAa

y

KoMe

he cpeAcrBo reHepucaru npuxoAe. npoueHy

nepr4oAuqHo

BpuJ[ PyKoBoACrBo npeAy3eha 14 Bprux oAroBapajyhe u3MeHe, yKonxKo ce 3a rxM jaBx
norpe6a. npoMeHe y npoqeHaMa Mory Aa AoBeAy Ao 3HaqajHxx npoMeHa y caAauJrboj
BpeAHocn4 14 r43HocHMa Kojh cy eBhAeHTlpaHx y 6xnaHcy ycnexa y oApetjeHhM
nep |4oAh Ma.

4.2

O6e3BpeDel6e

xeQnxaxcrjcre rnoBr.rHe

Ha AaH H3BeLUTaBalba, pyKoaoACTBo npeAy3eha aHany,3[pa BpeAHocrfi no KojuMa cy
nphKa3aHa HeMarepujanHa ynaraba14 HeKperHhHe, nocrpojeba h onpeMa npeAy3eha,
yKonuKo nocrojx xHAxKaqxja Aa je HeKo cpeAcrBo o6e3BpebeHo, HaAoKHaAxB lr3Hoc re
t4MoBlHe ce npoqerbyje KaKo 6t,l ce yrBpAr4o r43Hoc o6e3BpeDeFba.

oA pyKoBoAcrBa cy6jeKrxBHo npocytlxBa$e y
norneAy roKoaa roroBHHe, crona pacra 14 Al,rcKoHTHhx crona 3a jeAuHr,4qe Koje
reHephLxy roKoBe roroBrHe, a Koje cy npeAMer pa3Marpaba.

Pa3MarpaFbe o6e3BpeDe$a 3axreBa

4.3. O6e3BpeDelbe norpaxrBa]ba oA Kynaqa lr ocranrx norpax(xBa]ba

npeay3ehe o6pa,{yHaBa o6e3Bpeberbe cyM}br4Br4x norpaxfiBalba Ha ocHoBy
npoqerbeHux ry6[raKa Kojx Hacrajy jep KopxcHxqr4 yc^yra u ocranu AyxH14Ll]4 Hrircy y
MoryhHosru Aa x3Bpuie rpaxeHa nflahalba. y npoueHn oArosapajyher rsxoca ry6rrxa
oA o6e3BpeilBalba 3a cyMrblBa norpaxxBa$a, npeAy3ehe ce ocnalba Ha fiapocr
norpaxhBaFba, paHxje xcKycrBo ca ornucoM, 6oHurer Kynaua h npoMeHe y ycnoBxMa
nnahaFba. OBo 3axreBa npoqeHe Be3aHe 3a 6yAyhe noHauJalbe Kynaqa u rxMe
[3a3BaHe 6y4yhe xanrare y roroBl4Hx.

no

ocHoBy npoAaje Bpu14 ce Ha ocHoBy
3a norpaxHBa|ba craprja oA 50 AaHa,
ocrM 3a norpaxxBa$a crapuja oA 50 AaHa 3a Koja no6oj, AoKyMeHroBaH AoKa3
(cnopasyra, aHeKc yroBopa u cn,) 2a je Hannara x3BecHa, Kao r 3a norpaxhBalba KoA
Kojl4x nocroje [HA[Karopx HeHanrarlBocrr4. Oa-nyxy o l4HAxpeKTHoM orn cy
norpaxxBalba AoHocr HaA3opHr,i oA6op npeAy3eha. AlpeKraH ornlc Ha reper pacxoAa
BpLrx ce caMo y cny,rajy KaAa je HeMoryhHocr Han/rare norpaxxBaba [3BecHa x
AoKyr{eHToBaHa, a oAnyKy o AupeKTHoM ornlcy norpaxxBaba AoHoct4 HaA3opHx oA6op
I4cnpaBKa BpeAHocrx norpaxrBalba

paqyHoBoACTBeHe non,,lrl4Ke npeay3eha H To

npe,qy3eha.

4,4, Pe3epBxcaba no ocHoBy ornpeHHrHa n jy6taapxtx

HarpaAa

npeAy3ehe Kao o6Be3HhK MCO,I 3a MCn Bpury pe3epBucaFba 3a noreHuhjanHe
o6aBe3e npeMa 3anocreHl4Ma no ocHoBy oAnac(a y neH3a)y ann npecraHKa paAHor
oAHoca no ApyroM ocHoBy. Pe3epBucalba 3a 2O2O. roAxHy np[3Hajy ce y 6xnaHcy
ycnexa,

t0

ln "3aBoA 3a yp6aHrcaM BojBoAuHe" HoBh CaA
HanoMeHe ys OrHaHcrjcKe u3Berlrraje 3a ro,quHy 3aBpueHy 31. AeueM6pa 2020. roause
PyKoBoacrBo npeay3eha npoqerbyje Aa rpouKoBH frBpDeHlx HaKHaAa 3aflocreHrMa
3a jy6rnapHe HarpaAe HHcy MarepujanHo 3Ha,rajHu, Te crora Hnle x3BpuJeH o6paqyH
pe3epBxcatba jy6u AapP,rlx Harpaaa.

4,5.

Pe3epB]rca]se no ocxoBy cyAcxxx cnopoBa
npeAy3ehe HeMa cyAcKxx cnopoBa ca nocroBHl4M naprHepr4Ma, oaHocHo ca KynqrMa x
ao6aerbaqfiMa, xao HH ca 3anocneHrMa.

5.

HEMATEP}iJA'IHAYTATA}bA
Y xuaaaaMa PCg
coitr3ep r
Ha6asHa speAHocr
Crarbe 31. AeqeM6pa 2018.

t7 -732

ocra,|.
npa.a
6.397

Yxynrio
HexarcpxiarHa

yrar.rsa
24.129

900

HoBe Ha6aBKe

Cralbe 31. AeqeM6pa 20r.9,

L7.732

7

-297

25.O29
(2.644)

Cra15e 31. Aeqeil6pa 2020.

(2.644)
15.Oaa

7.297

25.345

9.394

4.905

14.299

llcnpaBxa BpeAxoc
CTal5e 31. Aeqeir6pa 2018.
AMoprr.i3aqB]a 3a 2019. roA$Hy

794

to.7t6
r.o47
(2.644\

CraEe 31. Aeqeir6pa 2019,
AMopru3aqrja 3a 2020. toAAHy
PacxoaoBalbe

2.176

5.699
623
-

15.415
1.670

(2.644\

Crarbe 31. aeqeirSpa 2O2O.

9.119

5,322

Ls,44L

Caaaulr6a Bpea8ocr 3f .12.2019.

7.(J16

1,594

8,614

CaAalljl5a BpeeHocr

5.969

975

6.944

3

1.12.2O2O.

Spyro BpeaHocr nornyHo aMoprr,r3oBaHxx HeMarepxjanHhx ynararba Ha AaH 31.
PCA 2.976
aeqeM6pa 2020. roauxe x3Hocx PCA 7.480 xxrbaAa (2019. TOAh HA
xrrbaAa).

6.

HEKPETI|IIHE, nOCTPOJEIbA

r

OnPEMA
Y xr,irbaaaMa PCA

fpaDeBrxck,
o6jerar,

nocrpojeEa

,

onpeia

YkynHo

34.251

114.382

4 _277

4_277

42.s2,,

,.18.559

4.209

4.209

Ha6aBHa BpeAHoct

76.L31

Crabe 31. aeqeM6pa 2018.
HoBe Ba6aBKe

Cral5e 31. Aeqer.6pa 2019.

76.131.

HoBe Ha6aBKe

(3.708)

(3.708)

76.t31

43.O29

119.160

15,649

28.384

44.O33

1_142

2_4t8

3.620

I

1

15.791

30.453

47.654

1_142

2.690

3.832

PacxoAoBa16e

CTalge 31. Aeqeri6pa 2020.

l,lcnpaBxa BpeaFocrl.
CraBe 31. aeqeM6oa 2018.
AMoprx3aqrja 3a 2019. roa,iHy
3aoKpyxe15e

Crat5e 31. Aeqei.6pa 2019,
AMoprx3artyja 3a 2020. roAxHy

(3.2s8)

(3.2s8)

47.933

30.295

48.228

59.340

11.665

71.OO5

58.198

a2-734

70,932

PacxoaoBa16e

Cral6e 31. AeqeM6pa 2O2O.
CaAaurrsa BpeAHocr

3L.12.2Ot9,

CaAar!rsa BpeAnocr

?

l

-a2-2O2O

-

II
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"3a8oA 3a Yp6aHrcaM BoiBoAuHe" HoBu CaA
HanoMeHe y3 QuHaHcnjcKe usBeuraie 3a roAuHY 3aBpueHy 31' aeueM6pa 2020' toAhHe

Ha AaH 31. Aeqeu6pa 2020. toav'He, npeay3ehe HeMa HenoKpelHocrH H r'i onpeMy noA
xunoreKoM hnu 3anoroM ycnoqraBjteH M paax o6e36eDelba ypeaHor ,l3Mfipeba cBojxx
OlaHaHcxjcK x o6aBe3a.
6pyro BpeAHocr nornyHo aMoprx3oBaHe onpeMe Ha aaH 31. aeueM6pa 2020 ' toAV'He

x3Hoc{ PCA 10.554 xraaAa (2019. roaxHa - PCA 3.525 xrrsaaa).

7

3ANHXE
3anxxe y r43Hocy oA PCA 348 xrrbaAa (2019. roAxHa PCA 282 xrrbaAe) y qenoxynxou
l43Hocy o6yxBarajy nnaheHe asaHce 3a po6y y 3eMrbx.

8.

norPAxl4BAlbA nO OCHOBy nPOAAJE
Y xu,'baaa Ma PCA

Kynqu y 3eMrbu
MxHyc: [cnpaBKa BpeAHocrx Kynaua y
Kynuu y 3eqrbu-Hero

20t9

15.911

L3.224
(9ee)

(eee)

3eMrbr4

L4.9,-2

Kynuh y uHocrpaHCrBy

[cnpaBKa BpeAHocrrl Kynaua y xHocrpaHcrBy
Kynuu y uHocJpa HcrBy-Hero
M!.,rHyc:

I43Hoct4 Krbl4xeHta y Kopl.lcr r4cnpaBKe
6rrr HannaheH t,l.

2020.

L2.225

567

567

(s67)

(s67)

,.4.9L2

L2.225

BpeAHocrx cK]bl,lxaBajy ce KaAa ce He oqeKyje

aa he

9.

APvrA nOTPAXUBAIbA
Y xxrbaAaMa PCA

norpaxxBalba oA 3anocneHl4x (3ajaM 3a orpeB,
3nMHxuy

r

yu6eHxKe)

norpaxuoarua:a gl4ue nnahex nope3 Ha Ao6fiTaK
norpaxuBa$a 3a HaKHaAe 3apaaa Koje ce peOyHAupajy

10.

_

2020.

2019.

926

3.870

1.106

t.372

t4a

?.!gq

451

_____E431

OCTANh KPATKOPO'{H14 OXHAHCXJCK]4 NTACMAHh
Y x[rbaAaMa PCA

2020.

20t9

Aar Aeno3[r 3a Ao6xja]be rapaHquje 3a Ao6po
r,43Bpuerbe noc.na

200

Opo,reHa cpeACTBa xoA 6axre

20.000

200

11.

20.o00

TOTOB14HCK}I EKBhBA.IIEHT}I h TOTOB}IHA
Y xxrbaAaMa PCA

TeKyh,l (nocnoBH ) pa,]yHx

2020.
30.158
30.158

2079.
10.848

10.848

l2

Jt1 "3aBoA 3a yp1aHtQav BojBoAnHe" Hosu CaA
2020' roA He
ys
HanoneHe
@nxaxcnjcrce u3BeuJraie 3a roahHy 3aBpweHy 31. aeueM6pa

12.

NOPE3 HA AOAAry BPEAHOCT
Y xl4/baaaMa PCA

2020.

nope3 Ha AoAary BpeAHocr no
OaKrypaMa no

13.

onuroj

2019.

npI,lMJbeHhM

47

2L

cronr4

2L

4L

AKThBHABPEMEHCKA PA3TPAH14qE}bA
Y xrarbaaaMa PCA

yHanpeA 06pa,{yHarx rporxKoB14 oc,4rypa$a

Ocrana aKruBHa BpeMeHcKa pa3rpaHlaqerba

2020-

2019.

68
2.024
2.O92

2.LO7

2.024

Ocra.na aKT[BHa BpeMeHcKa pa3rpaHhqe]ba o6yxBarajy npvxoA KrbxxeH y 2008. x
2009. roarxr Ha ocHoBy npxMlbeHrx aBaHca Kaaa je npeay3ehe nocroBaro Kao
r4HAupeKTHx 6yuercKl, Kopl,lcHr4K 14 Bprxxno KlbrxeFba Ha roroBxHcKoj ocHoBr4. ABaHcx
cy nplaMrbeHr! oA TaAauJtber Mt4HycrapcrBa xl4BorHe cpeAxHe x npocropHor
nnaHrpalba, 6eorpaA, y H3Hocy oA PC.q 1.540 xu,ruaga (ca4aurse Mt4H]4crapcrBo
3au rre xrBorHe cpeAxHe), x oA BepMoHc Aoo, HoBl4 CaA, y ti3Hocy oA PCA 484
xriJbaAa, npenacKoM Ha KoHTHr4 nnaH 3a nprBpeAHa ApyLxrBa, x3Hoc oA PCA 2.024
xxrbaAa xcKa3aH je Ha ocranxM aKTyBHHM BpeMeHcKl4M pa3rpaHuqeFbHMa x y oKBxpy
nplaMrbeHxx aBaHca (HanoMeHa 18).

14.

BAHE'T.[IAHCHA AKTT4BA

h

NACTBA
Y xr,rrbaAaMa PCA

BaH6nrlaHcHa aKTr,rBa r nacrBa
- ,13Aare MeHxqe Kao rapaHqxje 3a
406po u3Bpuelbe nocfla
- TapaHLUje 3a Ao6po [3Bplxe]be nocna

15.

OCHOBHI,I

2020.

2019

2.08 5

8.343

2.000

6.120
L4.463

4.085

KAnITAJI

ranuran Jfi "3aBoA 3a yp6aHx3aM BojBoAxHe", HoBx CaA, y,a3Hocy oA pCA
93.036 xxrbaAa (2019. roAxHa PCA 93.036 xrrsa4a) o6yxsara ApxaBHI,t Kanlrar.

OcHogHr4

ApxaeHr xanurar o6yxeara Kanrran AfroHoMHe noKpajuHe BojBoAxHe noKpajxHcKa
Bna,qa (Beh,aHcKfi ocHxBaq)

14

Kanurar cyocH[Barla:
Y xxrbaAaMa PCA
o/o

- Al IB-BehBHc(1., ocHara.r (94.80%)
- Clocuuea.ru (26*0.207o)

Ao 2077. roArHe, jeAxHx ocHraBaq

Yqeuha
94,80
q ,n

npeAy3eha

je 6xna

2020.
90.955
2.081

93.036

2019
90.955
2.081

93.9!6

AfroHoMHa noKpajuHa

BojBoAlHe, ca 10090 yqeuJha y Kanr4Tany.

ll

ln "3aBoA 3a yp6aHu3av BoiBoA'He" HoBt4 CaA
31' AeueMdpa 2020' roAuHe
y3
HanoMeHe
OuHaHcuicKe u3Beutraje 3a roAnHy 3aBpaeHy
AaHa 16. jyHa 2077. roArHe,

CKynuJTr4Ha AyroHoMHe noKpajl4He BojBoAxHe 'qoHena

je

noKpalrHcKy cKynurt4HcKy oAnyKy o opraHx3oBa$y ln 3aBoA :a yp6aruaau
BojBoal4He, a aaHa 12. oKro6pa 2017. roArHe noKpajuHcKy cKynurxHcKy oanyKy o
ra:laenr ra AonyHx noKpajhHcKe cKynuJTl4HcKe oAnyKe o opraH[3oBatby ]n 3aBoA 3a

KojlMa je peryrl caHo noBehabe ocHoBHor Kanurana
ynnara
oa crpaHe HoBI4x qna HoBa -cyocH H Baqa y nojeruHaqHoM
npeay3eha, nyreM
xxftaAa.
H3Hocy oA PCA 80
OA 2017. Ao 2019. roA[He, ApxaBH, Kan]aran je noBehaH 3a PCA 2'081 xx'baAa. a Ha
ocHoBy ynnara 26 cyocrraava. Y 2O2O. roantu, Ht4je 6xno HOBl4x ynnara'

yp6aHr43aM BojBoauHe,

Aaje ce nperneA per,4crpoBaHux cyocHHBaqa:

1.

2.

3.

4.
6.
7.
8.
o
10.
11.

fpaA

K14KxHAa

OnurrxHa qoKa
Onulr14Ha Turert
OnrurxHa CpeMcKr,l KapnoBLlx

OnurxHa Cp6o6paH
OnuruHa Ce,ralb
OnulrrHa CeHTa
OnLlT14Ha nnaHArlture
OnLUThHa HoBrt KHexeBaq

t2.

Onur!4Ha HoBa Llpba
OnujrxHa Marx Yltjou,
OflurrnHa Kalbhxa

13.

OnurxHa rlpxr

t4. OnurrHa

14HD,lja

15.
16.

Onulrl,lHa

Xlr!4ure

1.7 .

18.

OnLUrhHa Bp6ac
OnLUrhHa Ber]ej

19.

Onurl4Ha 6eoqhH

OnurrrHa Xa6arb

20. OnuJrl,lHa 6aqKr'r nerpoBaLl

2t.
22.

OnuJrxHa 5a,.rKa Tonona
OnuJrxHa 5aq
Oflrurr4Ha AnarrH

24.

OnuJrrHa AAa

25. OnurrxHa OUaux
26. OnuJrlaHa TeMep[H

oh
y.{eu|ha
0 ,2
0 ,2

0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2
0 ,2

ll3Hoc y
PcA

OOO

80
80
80
80
80

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
BO

80
80
80
80
80

0,2

81

5 2

2.081

Kanrrar cyocHlBaqa y h3Hocy oa PCA 2.000 xxjbaAe per[crpoBaH
KoA AnP-a, peuebeM 6A 5479512OL7 oA 27. jy{a 2077. roAuHe, peurelbeM 5A
92O44/2OL7 oA 5. HoBeM6pa 2OL7. ro a9e, u peuelbeM 6A 101876/2018 oA
06.11.2018. roAxHe. OcHoBHl4-HoBqaH[ Kan ran cyocHxBaqa OnurlHa TeMeplH y
x3Hocy oA PCA 81 x[rbaAe perycrpoBaH je KoA AnP-a AaHa 77. jyna 2019. roA[He, a
npoMeHa qnaHoaa je perlcrpoBaHa peurebeM 6A t07758/2019 oA 07. oKro6pa 2019.
OcHoBHu-HoB,raH[

je

roar

He.

Ocnoaxr Kanlra.n BehuHcKor ocHr4aarra AfroHoMHe noKpajxHe BojBoArHe, [cKa3aH je
nocnoBHxM Klblrar4a y [3Hocy oA PCA 90.955 x4rbaAa, a KoA AreHqHje 3a
np[BpeAHe perucrpe ynlcaH je Kan ran y B,4cxHx ynnaheHor HoBqaHor oA PCA 40.021
xxrbaAa, Ha AaH 30. jyHra 2002. roanxe.

y

l,l
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"3aBoA 3a Yp6aHu3aM Bojeoguxe" Hoen Ca4

roAhHe
HanoMeHe y3 OuHaHcuicKe ,3BeuJraje 3a roAuHy 3aapueHy 31' AeueM6pa 2020'

16.

HEPACnOPEBEHtIAOEIITAK

Y xrrbaaaMa PcA

2020.

CTabe Ha noqerKy roAI4He

:a ocHnBaqa (75Yo)
HepacnopeDeH]r A06xrar paxnjnx rognxa
Hero ao6xraK reKyhe roAxHe
PacnoAena Ao6urr

2079

22.736

20.665

3.313

2.347)
1a.318
4.4L4
22.736

L9.423
3.041

22.464

oMyKe Haa3opHor oa6opa 6poj 206214 oa 29.7o.2o2o. roaxHe, n3BpueHa
pacnoAena Ao64'tu v3 2019. roAlHe oA PCA 4.418 xxrbaAa x 70 7 5o/o Y t43Hocy oa
pCA :.:f: x}lrbaAa 3a ocH!4Bar{a An BojBoAt4Ha, a 25o/o y x3Hocy oA PCA 1.105 ocraje
npeay3ehy. noKpajraHcKa Bnaaa aana je camacHocr xa O4nyxy Haa3opHor oa6opa
PeuerheM 127 6poj: 022-534/2020 oA 2.L2.2020. roal4He. ynnara 4o6rru ocnreauy
ra3BptueHa je 18.11.2020. roArHe y qenoKynHoM t43Hocy oA PCA 3.313 xxlbaAa.

Ha ocHoBy

je

t7.

AvroPoqHAPE3EPa1,lCA}SA
Y x[rbaAaMa PCA

Pe3epBxcalba 3a ornpeMHrHe 3a oAna3aK
y neH3niy
Crabe 01. jaHyapa
AoAarHa pe3epBHcaba [3Bpr]reHa y loKy nep oAa
Hsnoc rcxopuruheH!4x pe3epBhcarsa y reKyhoj roAllH!a
HaKHaae x gpyre

2020.

2019.

6.23t

5.2 51

763
(691)

1.083

__ il93

(103)

____s4r

6exeQrqxje 3anocreHrx

Pe3epBfica|ba 3a HaKHaAe u Apyre oeHeohuHje 3anocneHxx o6yxBarajy pe3epBucaba
3a ornpeMHrHe 3a oana3aK y neH3[jy, Koje ce oaMepaBajy no caAauboj BpeAHocrfi
oqeKrBaHrx 6yAyhrx oAnrBa npuMeHoM AxcKoHrHe crone Kola oApaxaBa KaMary Ha
Br4coKoKBanrrerHe

xaprhje oA

BpeAHocrr4 Koje

cy

xcKa3aHe

y Banfrli y Kojoj he

o6aBe3e 3a nex:rje 6uru nrahexe. Uy.ajyhn y BAAy Aa y Peny6nxuH Cp6ujx He
nocrojla pa3BxjeHo rpxr4ure 3a oBaKBe o6Be3HhLle, KopxuheHa je AxcKoHTHa crona
H6C.
OcHoBHe aKryapcKe npernocraBKe Koje cy KophurheHe cy:

2020.
ArcKoHTHa crona

npoqelbeHa crona pacra npoceLrHe 3apaAe

npoqeHar OnyKryaurje

y i4oMeHry pe3epBucaFba
ornpeMHlaHe y nperxoAHoM nepxoAy

l43Hoc ornpeMHhHe
I43Hoc

yKynaH 6poj 3anoc.neHlx Ha AaH 31.12. reKyhe
roax He

TpouaK reKyhe ycnyre paAa
TpouaK Kairare
AKryapcK14

(4o6rrar)/ry6urax

3,000/o

t,o0o/o

10,00%
337.572,00
319.r87 ,79
44
31s.969,84
t64.O21,97
242.603,37

2079.
3,00%
1,00%
10,000/o

3L9.187 ,79

299.tlt,22
46

313.500,95
752.7 64,61

616.668,38

t5

ln "3aBoA 3a yp6aHu3av BojBoAuHe" HoBu CaA
HanoveHe y3 OuHaHcttjcKe n3aeuraje 3a roAuHy 3aspueHy 31. AeueNapa 2020. roAnHe
18.

NP}IM'bEH14 ABAHCX
Y xlarbaaaMa PC.q

2020.
5.313
5.313

nprr.{n eHx aBaHcx
- oa npaBHxx n qa y 3eMrbl4

20t9.
4.425

4.425

np[M/beHx aBaHcH caApxe H aBaHc npl4MjbeH 2008. roArHe oa raAauber
MxHucrapcrBa xrBorHe cpeAxHe u npocropHor nnaHlipa|ba, SeorpaA, caAaulbe
MuHficrapcrBo 3auJTure x[BorHe cpeAfiHe SeorpaA, y r43Hocy oA PCA 1.540 xurbaAa.
HaBeAeHx aBaHc Ao6ujeH je 3a x3paAy reHepanHor nnaHa OnuJruHe KHKUHAa, Kojfi je
paHljl4x roAuHa u ypafeu, c rxM Aa je Onurrxa KlKfiHAa u3BprJJ[na uenoKynHo
nnahabe, a Ao6[jeHu aBaHc oa MxHxcrapcrBa je ocrao HehcKopxurheH. TaKoDe,
npt4MrLeHr aBaHcfi caApxe la aBaHc nprMjbeH 2009. roAhHe oA BepMoHc Aoo, HoBx
CaA, y r3Hocy oA PCA 484 x[rbaaa.

19.

OEABE3E T3 NOCNOBAIbA
Y xH.rbaAaMa PCA

2020.
434

Ao6aB/baLrrl y 3eMrbx

434

20t9.
3.582
3.582

O6ase:e npema Ao6ae/baqur4a He Hoce KaMary A A{iajy Banyry nnaharba Koja ce Kpehe
I Ao 15 AaHa.

y pacnoHy oA

20.

OCTA'IE KPATKOPOqHE O6ABE3E
Y x[/baaaMa PCA

2020.
148

OOaBe3e no ocHoBy 3apaAa ta HaKaHaAa 3apaAa

2019.

457

451

148

2L.

OEABE3E nO OCHOBy nOPE3A HA AOAATy BPEAHOCT
Y xx.rbaAaMa PCA

2020.

O6aBe3e no ocHoBy nope3a Ha AoAary BpeAHocr -onura
cTona

22.

OEABE3E 3A OCTAIE nOPE3E, AOnPUHOCE

11

2079.

877

921

477

92L

APyrE AAXEXHE
Y xurbaaaMa PCA

O6aBe3e 3a ocrane nope3e, AonpuHoce h

Apyre

Aax6

He

2020.
4t
4L

2019.
76

76

l6

ln "iaBoA sa ypdaHrcaM BojBoAuHe" HoBu CaA
HanoqeHe W OuHaHcujcKe BBewraje 3a roAuHy 3aBpueHy 31. AeueM1pa 2020. ro4uHe

23.

NAC}IBHA BPEMEHCKA PA3TPAH},IiIE}bA
Y xxftaAaMa PCA

2020.

OMoxexu nplxoArl

I

2079.

npuMrbeHe AoHaLllaje

55

Ocraaa nacrsHa BpeMeHcKa pa3rpaHxqelba

732

155
111

ta7

266

OAnoxesu npxxoAx

r

npuMrbeHe .qoHaurje oA PCA 55 x[rbaAa (2019. roA[Ha PCA 155

xxrbaAa) o6yxaarajy oecnoBparHo .Ao6xjeHa cpeAcrBa oA AnB-noKpaj14HcKx
ceKperapujar 3a OlHaHchje, 3a yqeuhe y cyohHaHcxparby a(r[BHocn4 ta3 npojeKra
,,Pa3Boj npena3Hor nfra y o6nacu ,,Kubekhazi-Rabe", no nporpaMy ,,INTERREG-

nporpaM npeKorpaHlqHe capaAlbe plabapcKa-Cp6xja. HexcKopluheHa cpeAcrBa y
H3Hocy oA PC,Q 55 xursa4a cy BpaheHa 18. jaHyapa 2021. roAuHe.

24

noPE3 HA A0614T

Ko

noHeHTe nope3a Ha

Ao6rr

TnaBHe KoMnoHeHTe nope3a Ha Ao6hr cy cneAehe

Y xfi,rbaAa Ma PCA

nopecK, pacxoA nepnoAa

2020.

2019

nopecKH pacxo,q 06pa,{yHar ua 4o6ur

reKyhe roA He
OArox(eHx nopecKn pacxoA,/ (nprxoA)
HacraHaK yK,4Aatbe n prBpeMeHxx pa3n!4Ka

640

1.

106

(240)
866

(46)

594

24.1. ycarnauaBalbe nopeckor pacxoAa ],l paqyHoBoAcrBeHe Ao6xrx

npe

onope3l{Balba
O6pavyxaru nopecKr4 pacxoA (npxxoA) ce pa3nxKyje oA reoprjcKor x3Hoca Kojr 6x
ce ao6h-no npfiMeHoM Baxehe nopecKe cTone oa 15olo Ha paqyHoBoacTBeHy ao6HT npe
onope3rsal6a, Kao uJTo cneAx:
Y xrJbaAaMa PCA

Ao6lar npe onope3]4Ba]ba

2020.

2079

3.63 5

5.244

545

793

632
4.267

2.092
7.376

nopes o6paqyHar no nponrcaHoj nopecKoj cronla
YcKnatJ Ba$e pacxoAa

06pavyuarr nopea
EQexruaua nopecKa crona

640
17

62o/o

1. 106

20

93o/o
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Jn "3aBoA 3a ypaaHnsaM BojBoAuHe" HoBu CaA
HanoMeHe y3 OuHaHcujcKe rcBeuraje 3a roAuHy 3aBpueHy 31. Aeuevopa 2020. roAuHe
24.2, OA,.orl(e[a nopecKa cpeAcBa x o6aBe3e
npoMeHe Ha paqyHy o4roxeHa nopecKa cpeAcrBa t.t o6aBe3e

y roKy

roAHHe 6xne cy

Kao uJTo cneax:

Y xxrba4aMa PCA

pa3nl4Ka
x3MeDY

Pe3ePBYl -

calba 3a

ocHoB14Lla ornPeMHuHe

OAnoxeHa nopecKa cpeAcrBa/(o6aBe3e)
Cralbe 31.,qeqeM6pa 2018. r.
y Koplacr 6ta.nauca ycnexa 2019 roAxHe

(e4)

Cra]re 31, AeqeM6pa 2O19.r.
y Kopt4fi/(Ha reper) 6[naHca ycnexa 2020. roA

(

He

3aoKpyxelbe

Cra]be 31. Aeqer'r6pa 202O.r.

25.

YCATNAUAAA}bE NOTPAXIlBATbA
npeAr,3ehe

je

11

823

7B

t62

16)

985

86

(40)

1

1

7l

945

OSABE3A

x3Bpruuno ycarnauaBabe norpaxxBaba

14

o6aBe3a ca crarbeM Ha AaH

30.11.2020. roAxHe:

.

HeycarnaueHe cy o6aBe3e 3a aBaHce nprMfteHe 2008.

r

2009. roAxHe y u3Hocy

oA PCA 2.024 x4rbaAa.

je

rHHL{r4pao ycarnaLuaBarse o6aBe3a 3a npxMrbeHe aBaHce a4aKo cy Kynur4 Kao
HoBqaHrx
cpeAcTaaa 6xn6 y o6aBe3x Aa y.Hutlupa)y ycarnaulaBaBe, 3aBoA t4
AaBaoqu
Aajbe npeAy3[Ma pa4be 3a peuaBabe npo6neMa y Be3l4 ca aBaHcoM Kojx je npr4MrbeH
oA MrHxcrapgrBa xrBorHe cpeAxHe ta npocropHor nnaHlpaba y H3Hocy oA PC,q 1.540
xx.rba.qa (HanoMeHa 18).

3aBoA

26.

nPXXOAr,r OA nPOAAJE npOlr3BOAA h

vcnvrA
Y xxrbaAaMa PCA

2020.
npuxoAx oA npoAaje npo[3BoAa u ycnyra
Ha AoMaheM Tpxl4lxry

27.

t16.246

LL6.246

2019.
174.424

LlA.424

nPhXOAl4 OA npEMl4JA, CysBEHql4JA, AOTAqIIJA, AOHAqIIJA lt Cn.
Y x[/baAaMa PCA

2020.

20t9

206

3.552
3.55 2

npxxoAra oA AoHaqrja no npojeKry,,Pa3Boj npena3Hor

nyra y o6nacrr,,Kubekhazi-Rabe"

206

28.

TPOITJKOB]4 MATEPI4JANA
Y xxrbaAaMa PCA

TporuKoBx ocranor Marepujana (pexxjcKor)
Tpo[xKoBx pe3epBH14x AenoBa

2020.

2079.

6.6 56

5.866

685

860

7.34t

6.726

t8

ln "3aBoA 3a yp6aHh3a4 BojsoAuHe" HoBu CaA
Hano4eHe y3 OuHaHcujcKe u3Beuraje 3a roAuHy 3aBpueHy 31. Aeuevapa 2020. roAuHe

29.

TPOUIKOBI4 TOPTBA

}I EHEPTUJE
Y xx,rbaAaMa PCA

2020.

TpouJKoBx rophBa
TpourKoBla eneKrpxqHe eHepruje
Ocranfi rporuKoBr4 roplBa u eHepruje (napa 3a

3arpeBatbe)

30.

2019

706

1.086

723

701

191

t.t24

2.620

2.9,.L

1.

TPOtUKOBll 3APAAA, HAKHAAA 3APAAA h OCTArl4 nXqHX PACXOAI4
Y xxrbaAaMa PCA

TpourKoBl4 3apaaa x HaKHaaa 3apaAa (6pfro)
fpourKoBx nope3a h AonpxHoca Ha 3apaAe 14 HaKHaAe

TepeT nocnoaaBLla
TpourKoBl4 HaKHaAa no yroBopy o npxBpeMeHh14
x noBpeMeH rM noc,loBuMa
TpourKoBx HaKHaAa AxpeKTopy, oAHocHo qraHoBuMa
opraHa ynpaBAaba l,r Haa3opa

Octann nu\Hn pacxoAx

14

HaKHaAe

Ha

2020.
62.103
10.340
t72
3.t72
6.006

__ !1J93

2019.
58.620
10.054

3.273

3.040
4.579
______93.s!5

48

49

6poj 3anocneHxx Ha Kpajy roAnHe
30.1. Ocranx ,lxqHx pacxoAH

Y x!4rbaAaMa PCA

2020.

2.t46

YMatbetbe 3apaAa
HaKHaAa rporxKoBa 3anocrreHuMa Ha cnyx6eHoM n\rry
HaKHaAe rporuKoBa npeBo3a Ha paA x ca paAa
OTnpeMHxHa KoA oAnacKa y neH3rjy

31.

ocranhx ycnyra

438
749

26t

2.151
6.006

Y

TporuKoB14

545
1.551

234
993

TPOIUKOBIt nPOX3BOAHttxycnvrA

TpourKoBx ycnyra Ha [3paAx yqhHaKa
TpoLUKoB14 TpaHcnoprH !.1x ycnyra
TpotuKoBx ycnyra oApxaBa Fba
TporuKoBx peKnaMe 14 n ponaraHAe

26/

t.r74

Jy6urapHe xarpaae
AaBaba 3anocneHoM Koja ce He cMarpajy 3apaAoM
ConxAapHa noMoh 3anocneHoM
leAHoKparHa conuAapHa noMoh

2019.

x

460
234
t.240
2.L02
8.579

rbaAaMa PCA

2020.

20t9

7.752

t.t02

903

893

2.09 6

4. 111
1.3 68

1.154

1,.244

5.305

a.718
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ln "3aBoA 3a yp6aHrcaM BojBoArHe" HoBh CaA
HanoveHe y3 QuHaHcujcKe h3aearaje 3a roAuHy 3aBpuJeHy 31. AeueM6pa 2020. roanne

32.

TPOIIIKOA}l AMOPTt43AqltJE
Y x[,rbaAaMa PC.0

,lxqeHue
CoSrBep
TpafleBxHcKr o6jeKrla
OnpeMa

33.

2020.

20t9.

1.047
623

1.322

1.142
2.690

794
1.742
2.478

___EE9a

______F36

TPOIIJKOB14 AyTOPOqHXX PE3EPB14CAIbA
Y xrrbaAaMa PCA

2079.

2020.
Pe3epBhca$a 3a HaKHaAe x Apyre 6eHe0xqlaje
3anoc.fleH14x

34.

HEMATEPI4JA'I

H 14

762

1.083

762

1491

TPOIXKOBII
Y xhrbaaaMa PC.0

2020.

2019.

5.288
523

7.808
486

TpourKoBx npeMHja ocrrypalba

535

508

TporuKoB14 nnarHor npoMera

t67

153

244
1.575

242

TpourKoB14 Henpot43BoAH14x ycnyra
TpouJKoB14 penpe3eHrauuje

TporxKoBx qnaHapxHa
TporxKoBu nope3a
Ocranx HeMarepHjanHI TpourKoBh-OuHaHc pa]be
oco6a ca uHBanuAhreroM

t.t72

929

a7a

9.261

Lt.257

TpourKoBr Henpor3BoAHxx ycnyra o6yxBarajy rpotxKoBe qrtuheba npocropxja oA PCA
2.!30 xutbaAa, rpoLrKoBe oApxaBaba co$rBepa x rexHlqKe noApuKe oA PCA 1.723
xvrbaaa A ofiane HenpoH3BoaHe ycnyre oa PCA 1.435 xxrbaaa.

35.

Ol,lHAHClljCK14nP}lXOAh
Y xrrbaAaMa PCA

2020.

2019

237

361

npxxoAH oA KaMara o4 rpehux nrqa

-no opoqeHt4M aeno3xTxMa
Ilo3xra4BHe KypcHe pa3nxKe u no3t rrlsqy,
eoeKTu BanyrHe Kray3yne
-n03rTr4BHe KypcHe pa3nxKe

5

237

36.

__!.96

Ol4HAHCl,lJCKl4 PACXOA14
Y xH,rbaAaMa PCA

2020.

PacxoA[ KaMara npel4a rpeh[M nxu]iMa
-no o6aBe3aMa ,4s AyxH qKo-noBeprnaqKux
oaHoca
HerarlBHe KypcHe pa3nuKe 14 HerarhBHt4
eOeKrla BanyrHe Knay3yne
-HeraTraHe KypcHe pa3nrKe

2019.

1

18

60

________le

60

20

ln "3aBoA 3a yp5aHrsaM BolBoAnHe" HoBu CaA
HanoMeHe y3 QhHaHcnjcKe u3Beurraje 3a ro,quHy 3aBpueHy 31. Aeuev6pa 2020. roAuHe

37.

nP[XOAl4 OA vCKnATr]lBA]bA BPEAHOCTI,I OCTATIE ]lMOBvlHE KOJA
llCKA3vJE nO OEP BPEAHOCTX KPO3 StlrlAHC vCnEXA

CE

Y xHrbaAaMa PCA

2020.
ycKnabHBaFhe BpeAHocrH

2019.

norpaxrBaba oA Kynaqa

2.593

--L193
38.

OCTAIX nPltXOAr4
Y xx,rbaAaMa PCA

2020.

20t9.

Ocran I HenoMeHyrx npuxoAr4:
-n puxoar4 oa HaKHatJeHxx uJreTa

354

354

39.

OCTA,|I4 PACXOAX
Y xxJbaAaMa PCA

2020.

Fy6r.rr1n no ocHoBy pacxoaoBalba HeKperHrHa,
nocrpojeFba on peMe

r

OcranI HenoMeHyrx pacxoAri
npecryne

40.

r

2019.

457

(Ka3He 3a npHBpeAHe

274

npexpu.:aje)

_,-___4!!

,________4q

HETO AOE]ITAK nOCnOBAtbA KOJE CE OEyCTABTbA,

EOErtl,l nPOMEHA PAqyHOBOACTBEHE no,l]tTl,lKE
TcnPABKA TPEUAKA 143 PAHl4rEr nEPXOAA

l.l

Y xxrbaaaMa PCA

2020.

npxxoA[ no ocHoBy rcnpaBKe rpeuaKa

2019

u3

paHxjer nepxoAa

262

262

4L.

NPEY3ETE OEABE3E

npeAysehe Hxje 14Mano noreHqujanHe Quxaxcujcre o6aBe3e y Be3u ca 6aHKapcKr4M
Apyr M rapaHLlr4jaMa fi no ApyrrM ocHoaar4a, Koje cy Hacrane y peAoBHor.r roKy

14

noc,loaarba.

42.

43.

AOTABAJh HAKOH AATyMA I,i3BEIIjTAJHOT nEPXOAA
y neproAy oA aaryMa 6[naHca craba Ao AaryMa oAo6paBaba oBux
[3Beuraja, Hxje 6tano 3HaqajHxx Aoratjaja.

OxHaHclajcKlax

nOPECKl,t PYl3Xqll
nopecKx 3aKoHl4 PenyonHKe Cp6xje ce qecro pa3nfiquro ryMaqe t4 npeAMer cy qecrxx
h3r4eHa. TyMaqe$e nopecKxx 3aKoHa oa cTpaHe nopecKxx BracTrl y oaHocy Ha
TpaHcaKlllje r aKThBHocrr4 npeAy3eha, Mory ce pa3nlaKoBarh oA ryMaLreba
pyKoBoAcrBa npeay3eha. Kao pe3ynrar 3Heror, TpaHcaKuxje Mory 6[T14 ocnopeHe oA
crpaHe nopecKlx Bnacfy. v npeay3ehy Moxe 6xrh oapebeH aoaarHu r43Hoc nope3a,
Ka3Hr 14 KaMaTa. neploA 3acrapenocT nopecKe o6aBe3e je neT roal4Ha. To npaKTxqHo
3Hai{x aa nopecKe BnacT[ !4Majy npaBo aa oapeae nnahabe Hex3M peHfix o6aBe3a y
poKy oa neT roAlHa o4 KaAa je o6aBe3a HacTana.

2.t

