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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.  

 



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 2 

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. 
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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 

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

потребе АП Војводине, њених органа и организација; 

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

донела Скупштина АП Војводине; 

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

значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине; 

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

просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине; 

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

планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине; 

6. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке 

документације; 

7. припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке 

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

кориснике простора; 

8. израђује документа за спровођење планских докумената; 

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

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

докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и 

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

корисника простора; 

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

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

области заштите животне средине; 

12. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан; 

13. израђује пројектно-техничку документацију и другу документацију објеката 

високоградње и нискоградње; 

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

просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине; 

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

 

Послови од општег интереса ради којих је Завод основан и на које има искључиво право 

обављања, у складу с прописима којима се уређују јавне набавке, јесу: 

 

1. стални послови – наведени у тачкама 1, 2. и 3.; 

2. 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, 9/20 и 52/21) 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.  
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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 

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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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,  

7. 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. 
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8. 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.  

9. 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 

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. 

10. 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.  

11. 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 

101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон); 

- 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“, број 91/19);   

- 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“, 

бр. 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. 
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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 127 број: 023-11/2021, од 21.04.2021. године за 

председника Надзорног одбора именован је Горан Томић, дипл.правник, за члана 

Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља, а  за члана 

Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства. 

 

Решењем Покрајинске владе 127 број: 023-39/2021, од 15.09.2021. године, за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, именован је Предраг Кнежевић, 

дипл. правник, најдуже на  период од једне 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. 

 



 

 

             

    

 

        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Надзорни одбор 

Председник : Горан Томић 

Члан: Никола Крнета 

Члан: Милан Жижић 

 

в.д.директора 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 

Шеф рачуноводства 

Рачуноводство  

Благајник  Књиговођа  

 

Општа служба 

 

Пројектовање 

информационог 

система 

 

Право, економика, 

заштита животне 

средине 

Планирање 

инфраструктуре 

Геодетско 

планирање 
Просторно 

планирање 
 

Урбанизам  

 

Возач-курир 

Административно-

технички секретар 

Планер 

информационог 

система 

Стручни сарадник 
за правне и опште 

послове 

Администратор 

информационог 

система 

Водећи  

урбаниста 

Самостални 

урбаниста 

Дактилограф-
оператер 

Водећи  

просторни планер 

Самостални 

просторни планер  

 

Техничар  

Техничар-копирант 

планова  

Водећи  

просторни геодета 

Водећи  

планер за 

инфраструктуру 

 

Архивар   

Самостални 

стручни сарадник 

на изради планова 

Стручни сарадник 

на изради планова 

Правник на изради 

планске 

документације 
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I ОСТВАРEЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

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

урбанизам Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: Завод), je у 2021. години обављао 

послове просторног и урбанистичког планирања, у складу са Годишњим програмом 

пословања Завода за 2021. годину, број: 2605/2, од 04.01.2021. године, на који је 

Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-1/2021, од 27.01.2021. године 

(„Службени лист АПВ“, брoj 4/2021) и Изменама и допунама Годишњег програма 

пословања - Измене број 1, број: 2151/4, од 29.10.2021. године, на који је Покрајинска 

влада, дала сагласност Решењем 127 Број 023-44/2021, од 10.11.2021. године („Службени 

лист АПВ“, брoj 47/2021). 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2021. годину утврђени су стални и повремени 

послови које ће Завод обављати у 2021. години за потребе АП Војводине као Оснивача, 

ради којих је Завод основан као јавно предузеће. 
  

Такође, Годишњим програмом пословања Завода за 2021. 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 2021. годину, односно 

преглед послова реализованих у периоду I-XII 2021. године, а затим преглед резултата 

финансијског пословања у 2021. години. 

 
 

1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА (за АПВ) 
 

1.1. СТАЛНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА 
 

Стални послови које Завод обавља за потребе АП Војводине као оснивача су првобитно 

били утврђени Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање („Службени лист АПВ“, број 10/02), а након тога у 

континуитету у свим Оснивачким актима предузећа који су усклађивани са одредбама 

Закона о јавним предузећима.  
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Ови послови су сада 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) 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. 
 

1.1.1. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  
 

Развој информационог система о простору АП Војводине 

 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2021. годину, у циљу развоја 

Информационог система, у 2021. години настављено је са активностима на прикупљању 

неопходних података, анализом и обрадом показатеља на основу којих је формиран Извештај 

о информационом систему о простору АП Војводине за 2021. годину. Показатељи просторног 

развоја су саставни део и Извештаја о остваривању Регионалног просторног плана АП 

Војводине. 

 

Показатељи израчунати у 2021. години за које су доступни неопходни подаци су: 

 

- Однос увоза и извоза области, 

- Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном запосленом 

становништву, 

- Удео запослених на одређено време у укупном запосленом становништву, 

- Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година  у укупном броју 

запослених, 

- Стопа запослености, 

- Удео дуготрајне незапослености, 

- Удео извоза у структури БДВ, 

- Број предузећа у области иновација, 

- Обим директних страних инвестиција, 

- Број интернет корисника, 

- Покривеност простора просторно-планским документима, 

- Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја, 

- Обим и величина миграција становништва, 

- Квалитет ваздуха, 

- Генерисани отпад према врстама отпада, 

- Број заштићених непокретних културних добара, 

- Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за   заштиту, 

- Број пројеката са међународним учешћем. 

 

У оквиру основног циља: СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У ЕКОНОМСКОМ И 

СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ обрађени су подаци и текстуално и графички представљени 

показатељи који се односе на: 

 

- Однос увоза и извоза области, 

- Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном запосленом 

становништву, 

- Удео запослених на одређено време у укупном запосленом становништву, 

- Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година  у укупном броју 

запослених, 

- Стопа запослености, 

- Удео дуготрајне незапослености, 

- Удео извоза у структури БДВ, 

- Обим директних страних инвестиција. 
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У оквиру основног циља: РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА 

ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

обрађени су подаци и текстуално и графички представљен показатељ који се односи на: 

 

- Број интернет корисника, 

- Покривеност простора просторно-планским документима. 

 

У оквиру основног циља: ЈАЧАЊЕ ПОЗИЦИЈЕ СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У ОКВИРУ 

ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА ГРАДОВА обрађени су подаци и текстуално и графички 

представљен показатељи који се односе на: 

 

- Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја, 

- Обим и величина миграција становништва. 

 

У оквиру основног циља: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ 

УДЕСА обрађени су подаци и текстуално и графички представљен показатељи који се односе 

на:  

- Квалитет ваздуха, 

- Генерисани отпад према врстама отпада, 

- Број заштићених непокретних културних добара, 

- Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту. 

 

У оквиру основног циља: ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА 

ВОЈВОДИНА СА ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ обрађени су подаци и текстуално и графички 

представљен показатељи који се односе на: 

 

- Број пројеката са међународним учешћем. 

 

Показатељи „Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном 

запосленом становништву“, „Удео запослених на одређено време у укупном запосленом 

становништву“, „Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година у укупном 

броју запослених“ и  „Удео дуготрајне незапослености“ израчунати су на основу података 

Националне службе за запошљавање. 

 

Показатељи „Стопа запослености“, „Демографски трендови урбаних подручја у односу на 

рурална подручја“, „Обим и величина миграција становништва“ израчунати су на основу 

података Републичког завода за статистику. 

 

Показатељи  „Квалитет ваздуха“ и „Генерисани отпад према врстама отпада“ израчунати 

су на основу података Агенције за заштиту животне средине. 

 

Показатељи „Однос увоза и извоза области“ и „Удео извоза у структури БДВ“ израчунати су 

на основу података Привредне коморе Војводине. 

 

Показатељ „Обим директних страних инвестиција“ израчунат је на основу података 

Развојна агенције Војводине. 

 

Показатељ „Број интернет корисника“ израчунат је на основу података Републичког 

завода за статистику и Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге. 

 

Показатељ „Покривеност простора просторно-планским документима“ приказан је на 

основу података из Регистра донетих просторних и урбанистичких планова – материјал 

израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. 
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Показатељи „Број заштићених непокретних културних добара“ и  „Број локалитета културног 

наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту“ израчунати су на основу података 

Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту споменика културе 

Панчево, Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, Завода за заштиту споменика 

културе Града Новог Сада, Завода за заштиту споменика културе Сремске Митровице и 

Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. 

 

Показатељ „Број пројеката са међународним учешћем“ израчунат је на основу података 

Министарства за европске интеграције. 

 

Информациони систем о простору АП Војводине – Извештај за 2021. годину испоручен је 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине дана 27. 12. 2021. 

године. 
 

1.1.2. РЕГИСТАР ДОНЕТЕ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Регистaр донетих просторних и урбанистичких 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 2021. 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 2020. годину је ажуриран са 

подацима пристиглим закључно са 08.02.2021. године и достављен Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у фебруару 2021. године.  

 

Свим јединицама локалне самоуправе су крајем другог квартала 2021. године упућени 

анкетни упитници.  

 

Послови на вођењу Регистра настављени су у трећем кварталу 2021. године у смислу 

ажурирања доступним подацима.  

 

Полугодишњи извештај о стању планске документације је сачињен након обрађених 

одговора јединица локалних самоуправа на анкету (са подацима приспелим закључно са 

05.08.2021. године) и достављен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине почетком августа месеца 2021. године.  

 

Такође, ажурирани Регистaр донетих просторних и урбанистичких планова у АП Војводини 

постављен је на сајт ЈП Завода за урбанизам Војводине. 

 

Припремљени су анкетни упитници који ће почетком јануара 2022. године бити упућени 

свим јединицама локалне самоуправе. Годишњи извештај о стању планске документације 

ће бити сачињен након обрађених одговора јединица локалних самоуправа и достављен 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у току фебруара 

2022. године. 
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1.2. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ  АП ВОЈВОДИНЕ КАО ОСНИВАЧА 
 

1.2.1. ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ - ЗАВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАПОЧЕТИХ У ПРОТЕКЛОМ 

ПЕРИОДУ 

 

У повремене послове за потребе оснивача спада израда планских докумената и друге 

документације из делатности Завода (студије, стратешке процене утицаја планова на 

животну средину, праћење имплементације просторних планова и др.), а годишњим 

програмима пословања Завода се конкретно утврђују послови ће се радити у тој 

календарској години, у складу са опредељењима оснивача. 

 

Правни основ за израду планских докумената је Закон о планирању и изградњи, а за 

израду Извештаја о стратешкој процени утицаја планова на животну средину је Закон о 

стратешкој процени утицаја на животну средину.     

                                                                              

1.2.1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ  

ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У 2021. години није било активности на изради Просторног плана подручја посебне 

намене предела изузетних одлика „Караш-Нера“.  

 

Даље активности на изради Просторног плана зависе од завршетка процедуре јавног 

увида Нацрта Просторног плана. 

 

1.2.1.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРК ПРИРОДЕ    

„ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА      

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У току првог квартала 2021. године настављене су активности на изради Просторног 

плана  подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“.  

        

Плански документ је прошао све фазе израде и налази се у поступку доношења од 2019. 

године.  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац 

израде планског документа се дана 18.01.2019. године обратио Министарству заштите 

животне средине са захтевом за прибављање сагласности на Нацрт Просторног плана 

подручја посебне намене Парка Природе „Јегричка“ у складу са чланом 8. став 2. Закона 

о заштити природе („Службени гласник PC, број 36/09, 88/10, 97/10 - исправка и 14/16). 

 

Просторни план je рађен у околностима важења аката о заштити које су донеле јединице 

локалне самоуправе за природна добра III категорије и ревидоване студије, тј израђене 

нове студије - предлога за заштиту Парка природе „Јегричка“ као II категорије - на 

основу које још увек није донет нов акт о проглашењу заштићеног подручја од стране 

Скупштине АПВ (чека се сагласност Министарства од 2015. године).  

 

За потребе израде планског документа прибављени су услови заштите природе и исти 

уграђени у нацрт планског документа, о чему je прибављено и позитивно мишљење 

Покрајинског завода за заштиту природе. 

 

С обзиром на значајан проток времена и чињеницу да Министарство у писаној форми није 

доставило никакав одговор од 2019. године, a да се без сагласности Министарства на 

нацрт планског документа, не може упутити нацрт плана на доношење, покрајински 

секретаријат сматра да je неопходно кориговати решења планског документа, на начин да 

се недвосмислено у тексту и графичким приказима дефинишу услови заштите из важећих 

аката ЈЛС о заштити, и ревидоване - нове студије. 

 

У току другог квартала 2021. године настављене су активности на изради Просторног 

плана  подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“.  
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Кориговано је решења планског документа, на начин да су недвосмислено у тексту и 

графичким приказима дефинисани услови заштите из важећих аката ЈЛС о заштити и 

предлога за заштиту Парка природе „Јегричка“ као II категорије.  
 

У складу са наведеним, у току другог квартала 2021. године обављен је поновљени јавни 

увид од 15-29.04.2021. године, у свим општинама у обухвату, и у Покрајинском 

секретаријату као носиоцу израде планског документа.  Јавна седница је одржана 

18.05.2021. године.  
 

Дана 24.05.2021. године је добијен Извештај о обављеном поновном јавном увиду. У 

закључку Извештаја се констатује да Комисија нема посебних сугестија и смерница на 

Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 

животну средину, и да се План након поступања у складу са Извештајем о обављеном 

поновном јавном увиду и прибављања потребних сагласности може упутити у даљу 

процедуру доношења планског документа. 
 

Дана 09.07.2021. године је испоручен Просторни план Покрајинском секретаријату ради 

упућивања у даљу процедуру. 
 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. 

години пратиће активности на изради Просторног плана. 
 

У складу са наведеним, у току трећег квартала 2021. године настављене су  покренуте 

активности за усаглашавање Нацрта Просторног плана са условима заштите природе на 

начин који ће уважити акте ЈЛС о заштити и предлог за заштиту Парка природе „Јегричка“ 

као II категорије.  
 

У току четвртог квартала 2021. године настављене су активности на изради Просторног 

плана  подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“.  
 

Кориговано је решење планског документа, на начин да су недвосмислено у тексту и 

графичким приказима дефинисани услови заштите из важећих аката ЈЛС о заштити и 

предлог за заштиту Парка природе „Јегричка“ као II категорије.  
 

Дана 01.11.2021. године је испоручен Просторни план Покрајинском секретаријату ради 

прибављања сагласности пре упућивања планског документа у даљу процедуру 

доношења. 
 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. 

години пратиће активности на изради Просторног плана. 
 

1.2.1.3. 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 2021. годину, у току првог квартала је 

Просторни план подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ упућен у процедуру 

доношења.  
 

Просторни план подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ усвојен је од 

стране Скупштине АПВ на седници одржаној 25.02.2021. године.  
 

Након објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ бр. 9/2021 

приступљено је коначној испоруци Просторног плана, у складу са Покрајинском 

скупштинском одлуком о доношењу Просторног плана. 

 

Уз Просторни план испоручени су и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног 

плана на животну средину, као и Документациона основа. 
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1.2.1.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

У току првог квартала 2021. године настављене су активности на изради Просторног 

плана  подручја посебне намене СРП „Пашњаци велике дропље“.  

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци 

велике дропље“ је упућен у процедуру доношења. Покрајински секретаријат за урбанизам 

и заштиту животне средине се обратио Покрајинском заводу за заштиту природе са 

захтевом за прибављање сагласности на Нацрт Просторног плана.  

 

Дана 21.01.2021. године достављено је мишљење којим се Покрајински завод за заштиту 

природе се изјашњава да планским документом нису испуњени сви услови заштите 

природе. У том смислу, одржан је састанак на коме су присуствовали представници 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне, Покрајинског завода за 

заштиту природе и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, на коме је договорено на који 

начин да се плански документ коригује у складу са условима заштите пророде и упути на 

поновни јавни увид у трајању од 15 дана. 

 

Приступљено је кориговању планског докемента и дана 23.03.2021. године је испоручен 

Нацрт Просторног плана на поновни јавни увид. Дана 30.03.2021. године примљено је 

обавештење Покрајинског секретаријата да ће се поновни јавни увид одржати у периоду 

од 01.04. до 15.04.2021. године.  

 

Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. 

години пратиће активности на изради Просторног плана. 

 

У току другог квартала 2021. године настављене су активности на изради Просторног 

плана  подручја посебне намене СРП „Пашњаци велике дропље“.  

 

Након кориговања планског документа у циљу усаглашавања са заштитом природе Нацрт 

Просторног плана је упућен на поновни јавни увид, који је одржан у периоду од 01.04. до 

15.04.2021. године у свим општинама у обухвату, и у Покрајинском секретаријату као 

носиоцу израде планског документа.  Јавна седница је одржана 20.04.2021. године.  

 

Дана 27.04.2021. године је добијен Извештај о обављеном поновном јавном увиду. У 

закључку Извештаја се констатује да Комисија нема посебних сугестија и смерница на 

Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 

животну средину, и да се План након поступања у складу са Извештајем о обављеном 

поновном јавном увиду и прибављања потребних сагласности може упутити у даљу 

процедуру доношења планског документа. 

 

Дана 14.05.2021. године је испоручен Нацрт Просторног плана Покрајинском 

секретаријату ради упућивања у даљу процедуру. 

 

За потребе усвајања прибављене су потребне сагласности од следећих институција:  

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (водна 

сагласност); 

- Покрајински завод за заштиту природе 

- Министарство унутрашњих послова, Управа граничне полиције и  

- Министарство заштите животне средине. 

 

У трећем кварталу, План је упућен у процедуру доношења. 
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Паралелно са израдом Нацрта Просторног плана, израђен је Извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину. Даље активности на Извештају у 2021. 

години пратиће активности на изради Просторног плана.  

 

У току четвртог квартала 2021. године завршене су активности на изради Просторног 

плана  подручја посебне намене СРП „Пашњаци велике дропље“.  

 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 11. седници одржаној дана 

28.10.2021.године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног 

плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике 

дропље“.  

 

У складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана, 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине је дана 15.12. 2021. 

године испоручено на потпис 8 комплета текстуалног и графичног дела Просторног плана 

подручја посебне намене СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој 

процени утицаја Просторног плана на животну средину, као и примерак Документационе 

основе. 

 

Дана 24.12.2021. године достављен је један примерак текстуалног и графичног дела 

Просторног плана подручја посебне намене СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину ради трајног чувања. 

 

 

1.3.  ПОСЛОВИ ЗА ОСНИВАЧА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У 2021. ГОДИНИ 
 

1.3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 

КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА 

МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)-СОМБОР-КУЛА–ВРБАС-СРБОБРАН-БЕЧЕЈ-

КИКИНДА-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) И ИЗВЕШТАЈ О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2021. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ у четвртом кварталу наставио је започете активности на изради 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). 

 

У оквиру израде Нацрта планског документа, настављено је са одређеним активностима: 

 

- сарадња, састанци и координација са пројектантима, 

- разматрање трасе државног пута (евидентирања ограничења на траси која је била 

предмет раног јавног увида, разматрање обилазница насеља, анализа планске 

документације општина и градова у обухвату Просторног плана, положаја укрштања са 

инфраструктуром и др), 

- формирање документационе основе. 

 

Настављена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и ЈП „Путеви 

Србије“, као и пројектантом („MHM“) изабраним на тендеру ЈП „Путеви Србије“, у циљу 

координације активности на изради Просторног плана. 

 

Одржани су састанци са заинтересованим корисницима простора у обухвату Просторног 

плана, са којима су разматрана питања ограничења и варијантних решења планираног 

пута: 

 

- За корисника простора НИС, АД, неопходно је дефинисати трасу планираног пута у 

циљу дефинисања: нових постројења за експлоатацију нафте и гаса око Кикинде и 
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новопланираног гасовода Ново Милошево-Кикинда. Поред тога, потребно је 

уважити локацију постојећег НИС-овог постројења код Србобрана. Приказани су 

просторни проблеми утврђивања трасе, као и укрштаји са далеководима, путевима, 

салашима, радним зонама, рибњацима  и др. 

- За корисника простора Циглану Нови Бечеј неопхпдно је уважити како постојећа, 

тако и планирана поља за експлоатацију опекарске глине у КО Нови Бечеј. Такође, 

неопходно је дефинисати трасу и односу на затворено поље које је спремно за 

рекултивацију. 

 

У циљу што ранијег отпочињања радова на планираном коридору, у току је израда 

Идејног решења за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу пута на 

територији Града Сомбора, који се ради у координацији ЈП „Путеви Србије“, „МНМ“, 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Града Сомбора. 

Планирано решење ће бити имплементирано у детаљну разраду Просторног плана.  

 

Након радова који су обављени у претходном периоду, потребно је да пројектанти 

дефинишу део трасе који ће бити предмет детаљне разраде у Просторном плану.  

 

Даља динамика израде Просторног плана је у директној зависности од активности израде 

Идејног решења уз координацију Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и 

ЈП „Путеви Србије“. 

 

1.3.2.  РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2035. ГОДИНЕ И 

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У складу са Годишњим програмом пословања за 2021. годину, ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ наставио је започете активности на изради Регионалног просторног плана АП 

Војводине 2021-2035. године. 

 

У првом кварталу је рађено на активностима које се односе припрему Нацрта 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, у претходном 

периоду је урађен Материјал за рани јавни увид. У децембру 2020. године је обављена 

процедура јавног увида, о чему је сачињен Извештај (број: 140-35-47/2020-01 од 

21.12.2020. године), заведен у Заводу 08.01.2021. године (број: 61/1). Рани јавни увид је 

обављен од 01.12. до 15.12. 2020. године. 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. 

 

Органи, организације и друге институције који су овлашћени да утврђују услове заштите, 

планирања и уређења простора позвани су да дају услове и друге податке од значаја за 

израду Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, као и да исте 

доставе у току трајања раног јавног увида.  

 

У току раног јавног увида нису пристигле примедбе него услови и мишљења који немају 

карактер примедбе већ представљају податке о простору. 

 

Комисија за рани јавни увид је констатовала у Закључку Извештаја да на основу већ 

достављених услова, као и услова који ће бити достављени у року од 30 дана може 

започети израда Нацрта Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године. 

 

До трећег квартала је рађено на активностима које се односе на израду Нацрта 

Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, као и Тематских свезака 

и Планерског атласа.  
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Кључна питања чијем решавању је дат допринос кроз дефинисање циљева, концепције и 

планских решења односе се на: 

1. Утицај и допринос очувању и јачању функција урбаних система, као и очувању и 

развоју руралних подручја и насеља; 

2. Утицај и допринос очувању и развоју периферних/ депопулационих подручја; 

3. Издвајање (функционалних) зона, појасева и подручја са специфичним погодностима 

за развој – пољопривреде, шумарства, минералних сировина и рударства, туризма, 

мултифункционалних инфраструктурних коридора (саобраћајних и енергетских) – 

графички; 

4. Издавајање зона и подручја са специфичним ограничењима за развој – заштита 

бидоверзитета, природних вредности,  изворишта вода, културних добара – графички; 

5. Утицај и допринос функцијском и просторном повезивању урбаних центара и подручја 

под 3. и 4.; 

6. Однос према прекограничним подручјима. 

 

За потребе израде Нацрта Регионалног просторног плана у току другог квартала 

пристигли су услови од: 

- Министарства заштите животне средине, Београд, 

- Регионалне развојна агенција Срем, Рума, 

- Предузећа: Цетин д.о.о. Београд (правни наследник привредног друштва Теленор у 

делу који се односи на изградњу и одржавање инфраструктуре и остало) и ЈП 

„Урбанизам“ Панчево, 

- Јединица локалне самоуправе: Општина Беочин, Општина Ириг, Општина Сента, 

Општина Бачка Топола, Општина Ковин, Општина Алибунар, Општина Шид. 

 

Остварена сарадња и координација са покрајинским секретаријатима који покривају 

области здравства, просвете, социјалне заштите, културе, спорта, обновљивих извора 

енергије, минералних сировина, у циљу прибављања што ажурнијих података који ће се 

уградити у Нацрт. 

У трећем кварталу је рађено на активностима које се односе на израду Нацрта 

Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године, као и Тематских свезака 

и Планерског атласа.  

 

За потребе израде Нацрта Регионалног просторног плана анализирани су услови који су 

пристигли у поступку прибављања. По потреби контактирани су органи и институције који 

су дали услове ради допуне текстуалног или графичког дела.  

 

Остварена сарадња и одржан низ састанака са представницима покрајинских 

секретаријата који покривају области саобраћаја, енергетике, регионалног развоја, 

здравства, просвете, социјалне заштите, културе, спорта, обновљивих извора енергије, 

минералних сировина, заштите животне средине у циљу: 

- прибављања што ажурнијих података који ће се уградити у Нацрт и  

- провере планских решења која ће се наћи у Нацрту Регионалног просторног плана.  

 

Дана 23.08.2021. године у оквиру пројекта израде Плана развоја АП Војводине 2022-

2030. година Развојна агенција Војводине је организовала састанке групе за заштиту 

животне средине, као и групе за инфраструктуру. План развоја АПВ је, према Закону о 

планском систему, дугорочни документ развојног планирања, којим се дефинишу развојни 

правци и приоритетни циљеви у наредних седам година, као и мере за њихово остварење, 

а усваја га Скупштина Аутономне покрајине Војводине. У складу са Законом, овај 

документ представља један од основа за израду РПП АПВ. 

 
У односу на теме које су биле разматране, састанци су имали за циљ  презентацију 

анализе стања у области инфраструктуре, енергетике и заштите животне средине. 

Анализа стања је први корак у процесу израде Плана развоја АПВ, која ће представљати 

основ за дефинисање визије, приоритетних циљева и мера. 
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Активности на изради Просторног плана у трећем кварталу 2021. године односиле су се и 

на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева података, 

који су добијени кроз услове и информације у досадашњем раду на планском документу. 

У оквиру документације достављених услова поједини даваоци услова су доставили и 

графичке податке у разним форматима, чија анализа и припрема за базу података и 

рефералне карте су били предмет рада у претходном периоду. 

 

За потребе Нацрта РПП АПВ урађене су Рефералне карте и то: 

- РЕФЕРАЛНА КАРТА БР. 1: ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА    

- РЕФЕРАЛНА КАРТА БР. 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ЦЕНТАРА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

Лист 2.1   Мрежа насеља и центара, привредни системи и јавне службе   

Лист 2.2   Саобраћајна инфраструктура, Водопривредна инфраструктура   

Лист 2.3   Електроенергетска инфраструктура, Термоенергетска инфраструктура, 

                Електронска комуникациона инфраструктура                                   

- РЕФЕРАЛНА КАРТА БР. 3: ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА  

Лист 3.1   Туризам Заштита природних и културних добара          

Лист 3.2   Заштита животне средине              

 

Нацрт РПП АПВ испоручен је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине на стручну контролу крајем трећег квартала, дана 20.09.2021. године.  

 

Дана 28.09.2021. године одржана је електронска седница Комисије за стручну контролу. 

Добијене су примедбе од свих чланова Комисије на основу којих је припремљен Став 

обрађивача који је достављен Покрајинском секретаријату ради припреме Извештаја о 

стручној контроли. Основна дилема, на коју треба одговорити у наредном периоду, је да 

ли Нацрт РПП АПВ треба да иде на јавни увид док се не усвоји Просторни план Републике 

Србије 2021-2035. године. 

 

У четвртом кварталу је рађено на активностима које се односе на израду Нацрта 

Регионалног просторног плана АП Војводине 2021-2035. године.  

 

Крајем трећег квартала, дана 28.09.2021. године одржана је електронска седница 

Комисије за стручну контролу. Добијене су примедбе од свих чланова Комисије на основу 

којих је припремљен Став обрађивача који је достављен Покрајинском секретаријату ради 

припреме Извештаја о стручној контроли.  

 

Због природе примедби које су дате у току стручне контроле, одржана је још једна 

седница Комисије за стручну контролу, дана 05.10.2021. године. Седници су 

присуствовали чланови Комисије и одговорни планери РПП АПВ. 

 

Извештај о стручној контроли је стигао дана 06.10.2021. године. У Извештају је 

констатовано да је Нацрт РПП АПВ усклађен садржајно са Законом о планирању и да је 

усклађен са планом вишег реда ППРС 2010-2020 и да је у највећој мери усаглашен са 

ППРС 2021-2035. Комисија је става да се Нацрт РПП АПВ исправи према појединачним 

мишљењима чланова Комисије за стручну контролу, као и да се исправи према 

закључцима које је Комисија донела. Нацрт РПП АПВ коригован на тај начин потребно је 

доставити Комисији на поновну стручну контролу.   

 

За потребе кориговања и усаглашавања Нацрта Регионалног просторног плана АПВ 

анализиран је Извештај о стручној контроли, као и услови који су пристигли у поступку 

прибављања. По потреби контактирани су органи и институције који су дали услове ради 

допуне текстуалног или графичког дела.  

 

Нацрт РПП АПВ коригован према Извештају о стручној контроли је испоручен 

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на стручну 

контролу крајем четвртог квартала, дана 17.12.2021. године.  

 

Комисија за стручну контролу је имала електронску седницу дана 23.12.2021. године.  
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Извештај о стручној контроли је примљен дана 28.12.2021. године. Констатована је 

усаглашеност са законским и планским основом. У Извештају су дати закључци Комисије 

према мишљењима чланова Комисије и ставу обрађивача. Потребно је да се Нацрт 

усагласи са Извештајем о стручној контроли и да се припреми за процедуру јавног увида. 

 

Активности на изради Просторног плана у четвртом кварталу 2021. године односиле су се 

и на ажурирање базе података у ГИС формату, успостављање табеларних слојева 

података, који су добијени кроз услове и информације у досадашњем раду на планском 

документу. У оквиру документације достављених услова поједини даваоци услова су 

доставили и графичке податке у различитим форматима, чија анализа и припрема за базу 

података и рефералне карте су били предмет рада у претходном периоду. 

 

Израда РПП ПАВ 2021-2035. године наставља се у наредној години наставком процедуре и 

упућивањем Нацрта на јавни увид. 
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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 2021. 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 2021. године, по врсти 

посла и фазама израде: 
 

 

2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Завод је у 2021. години учествовао у изради Просторног плана Републике Србије од 2021. 

до 2035. године, и то на изради Нацрта Просторног плана Републике Србије од 2021. до 

2035. године. 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 
 

1. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са 

елементима детаљне разраде у ГИС технологији 

    У 2021. години извршио коначну испоруку усвојеног планског документа у складу 

са Покрајинском скупштинском одлуком о доношењу Плана. 

2.  Просторни план подручја посебне намене за насип на подручју Обедске баре код 

насеља Купиново са детаљном разрадом за директну примену 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном 

јавном увиду, Завод је израдио Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне 

контроле.  

3. Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-

Нови Сад 

 У 2021. години Завод је израдио на изради Нацрта плана, који је упућен у 

процедуру стручне контроле. Након стручне контроле Нацрт плана је израђен за 

потребе излагања на јавни увид, након чега је испоручен Нацрт плана надлежном 

органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод  

је извршио и коначну испоруку  Плана у потребном броју примерака. 

4. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене  инфраструктурног 

коридора Е 75 Суботица-Београд (Батајница) 

 У 2021. години, након прибављања техничке документације, Завод је израдио Нацрта 

плана за стручну контролу. 

5. Просторни план подручја посебне намене подсистема за наводњавање  „Телечка“ 

са детаљном разрадом за директну примену 

    У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном 

јавном увиду, Завод је приступио израдио Нацрта плана ради упућивања у 

процедуру стручне контроле. 

 

2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА  
 

1. Просторни план општине Сента 

У 2021. години Завод  израдио нацрта плана за потребе завршетка јавног увида и 

упућивања у процедуру усвајања плана од стране Скупштине општине Сента, а све 

у складу са Законом о планирању и изградњи и одговарајућим подзаконским 

актима. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну испоруку усвојеног 

плана у потребном броју примерака. 
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2. Измене и допуне просторног плана општине Сремски Карловци 

У 2021. години Завод је израдио нацрта плана за стручну контролу. 

3. Измене и допуне Просторног плана општине Тител 

У 2021. години Завод је радио на изради нацрта плана за стручну контролу. 

4. Просторни план општине Ириг 

У 2021. години Завод је израдио нацрта плана за стручну контролу, нацрт плана за 

потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

усвојеног плана у потребном броју примерака. 

5. Просторни план општине Мали Иђош 

У 2021. години Завод је израдио нацрта плана за стручну контролу, нацрт плана за 

потребе излагања на јавни увид и нацрта плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

усвојеног плана у потребном броју примерака. 

6. Измене и допуне Просторног плана општине Ада 

У 2021. години Завод је израдио нацрта плана за стручну контролу. 

7. Измене и допуне Просторног плана општине Кањижа 

У 2021. години Завод је реализовати активности на изради нацрта плана за 

стручну контролу нацрт плана за потребе излагања на јавни увид и нацрта плана 

ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод је 

извршио и коначну испоруку усвојеног плана у потребном броју примерака. 

8. Измене и допуне Просторног плана Града Кикинде  

У 2021. години Завод Завод је израдио нацрта плана за стручну контролу. 

9. Просторни план општине Житиште 2021-2035 са израдом уређајних основа за 11 

насеља 

У 2021. години Завод је радио на изради материјала за рани јавни увид. 

10. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија (за потребе радне зоне) 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана за стручну контролу. 
 

2.4. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. План генералне регулације насеља Бачка Топола 

У  2021. години Завод је испоручио нацрт плана за потребе излагања на јавни 

увид. 

2. План генералне регулације насеља  Сента 

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана за потребе излагања на јавни увид 

након чега је испоручио нацрт плана надлежном органу ради упућивања у 

процедуру усвајања плана. Након усвајања плана Завод  је извршио и коначну 

испоруку  плана у потребном броју примерака.  

3. План генералне регулације за насеље Жабаљ 

У 2021. години Завод је наставио радио на кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида.  

4. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (локација на 

Черату)  

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана 

за потребе излагања на јавни увид након чега је испоручио нацрт плана 

надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања 

плана Завод  је извршио и коначну испоруку  плана у потребном броју примерака. 

5. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремских Карловаца (Гимназија) 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о 

обављеном јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у 

процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана 

Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака. 
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10. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада Мол измене 1 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о 

обављеном јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у 

процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана 

Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.  

6. Измене и допуне Плана генералне регулације генералне регулације Темерин 

У 2021. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку 

донетог плана у потребном броју примерака. 

7. План генералне регулације насеља Бачки Јарак 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове. 

8. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија у делу блока 38 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о 

обављеном јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у 

процедуру усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана 

Завод је извршио и коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.  

9. План генералне регулације насеља Чуруг 

2021. години Завод је реализовао активности на изради топографског плана и 

припремне активности на изради материјала за рани јавни увид. 

10. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Беочин за потребе изградње 

ТС 110/20 kV "Беочин" 

У 2021. години Завод је, након усвајања плана извршио и коначну испоруку 

донетог плана у потребном броју примерака. 

11. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ада и Мол – измене 2 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, кориговању нацрта плана у складу са 

извештајем Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у 

процедуру јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном 

јавном увиду Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и 

коначну испоруку донетог плана у потребном броју примерака.  

12. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Српска Црња 

У 2021. години Завод је реализовао припремне активности на изради нацрта плана. 

13. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Сремских Карловаца 

(локација за изградњу објекта из област културе) 

У 2021. години Завод је реализовао припремне активности на изради нацрта 

плана.  

14. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кањижа 

У 2021. години Завод је реализовао припремне активности на изради нацрта 

плана.  

15. Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове. 

16. План генералне регулације насеља Оџаци 

У 2021. години Завод је израдио материјала за рани јавни увид. 

17. Измене и допуне Плана генералне регулација насеља Србобран 

У 2021. години Завод је реализовао припремне активности на изради нацрта плана.  

18. Измене и допуне Плана генералне регулације североисточног дела Кикинде 

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана за стручну контролу, нацрт плана 

за потребе излагања на јавни увид након чега је испоручио нацрт плана 

надлежном органу ради упућивања у процедуру усвајања плана. Након усвајања 

плана Завод  је извршио и коначну испоруку  плана у потребном броју примерака. 
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2.5. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
1. План детаљне регулације трасе државног пута II a реда бр. 104 на деоници 

Банатско Аранђелово - Црна Бара 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана. 

2. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, 

рeкoнструкциja oд TС Aлибунaр дo стубa бр. 154 за општину Вршац 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру 

јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном 

увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

3. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, 

рeкoнструкциja oд TС Aлибунaр дo стубa бр. 154 за општину Алибунар 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру 

јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном 

увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

4. План детаљне регулације обилазнице државног пута I б реда број 13, око насеља 

Башаид 

У 2021. У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду 

нацрта плана.  

5. План детаљне регулације туристичке локације "Ешиковачки виногради" у 

Сремским Карловцима 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и упућивање у процедуру јавног увида.  

6. План детаљне регулације трасе државног пута II A реда бр. 105 на територији 

општине Чока, деоница мост на Тиси-раскрсница са ДП бр. 13 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана. 

7. План детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким 

пристаништем у Сремским Карловцима 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана.  

8. План детаљне регулације приобаља Тисе у Тителу 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала 

за рани јавни увид.  

9. План детаљне регулације за изградњу жичаре Врдничка кула-Врдник 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана.  

10. План детаљне регулације центра насеља Врдник 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана.  

11. План детаљне регулације прикључног далековода 400 kv за ветропарк "Банат" у 

општини Алибунар до прикључног далековода 400 kv(ТС Панчево 2 - ТС Решница) 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана. 

12. План детаљне регулације за ветропарк "Банат 2" у општини Алибунар 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта    

плана.  
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13. План детаљне регулације за ветропарк "Банат" у општини Алибунар 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана.  

14. План детаљне регулације за ДВ 110 kV,  Зрењанин 2 – Перлез  

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је 

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

15. План детаљне регулације за део блока 15 у Апатину 

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је 

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  

16. План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока 

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је 

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  

17. План детаљне регулације за блок број 8, дела блока 7 и дела блока 9-Народне 

баште у Сенти  

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је 

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  

18. Измене и допуне Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру 

јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном 

увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

19. Измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Кулпину 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и упућивање у процедуру јавног увида. Након 

исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је 

испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране 

надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

плана у потребном броју примерака. 

20. Измене и допуне Плана детаљне регулације југоисточне радне зоне (бл. 91 и 92) у 

Инђији 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру 

јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном 

увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака. 

21.  План детаљне регулације дела блока 45 у Инђији 

У 2021. години Завод је испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру 

усвајања плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод је 

извршио и коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  

22. План детаљне регулације луке Богојево 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и његовој испоруци ради упућивања у процедуру 

јавног увида. Након исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном 

увиду, Завод ће испоручити нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања 

плана од стране надлежних органа. Након усвајања плана Завод ће извршити и 

коначну испоруку плана у потребном броју примерака.  
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23. План детаљне регулације обилазнице око Српске Црње 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана. 

24. План детаљне регулације гробља у КО Банатски Двор 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду нацрта 

плана. 

25. План детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV у ТС „Србобран 2“ 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и упућивање у процедуру јавног увида. Након 

исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је 

испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране 

надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

плана у потребном броју примерака. 

26. План детаљне регулације трасе ДП 105 у Сенти 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала 

за рани јавни увид.  

27. План детаљне регулације општинског пута од радне зоне до државног пута IIа 

реда бр.110 у општини Оџаци 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

25. План детаљне регулације соларне електране у КО Уљма 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

26. План детаљне регулације за део викенд зоне 15 у КО Врдник 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

27. Измене и допуне ПДР североисточне радне зоне (блокови 

11,35,36,37,90,93,94,95,96 и 97) у Инђији 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида 

28. План детаљне регулације за део зоне становања и пословања на потесу Витезић у 

Врднику 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

29. План детаљне регулације блока број 60, 61 и 68 у Раткову 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

30. План детаљне регулације за део подручја у оквиру кућа за одмор у КО Велика 

Ремета 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. 

31. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора намењеног пословном 

центру, пословању и породичном становању на Ћушилову у Сремском Карловцима 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и упућивање у процедуру јавног увида. Након 

исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је 

испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране 

надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

плана у потребном броју примерака. 

32. План детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. 

33. План детаљне регулације за виноградарски комплекс и приступни пут Вршачким 

планинама 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. 
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34. План детаљне регулације за изградњу фотонапонске електране "PV POWER PLANT" 

у блоковима 36а, 39а, 47, 48 и 49 у Жабљу 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

35. План детаљне регулације за прикључни далековод 110 kV за комплекс 

фотонапонских електрана у КО Жабаљ 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид.  

36. ПДР за радну зону-локација број 3 и 4 за потребе изградње фотонапонске 

електране "PV POWER PLANT" 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид.  

37. План детаљне регулације дела блока број 1 у Инђији 

У 2021. години Завод је радио на припремним активностима за израду материјала за 

рани јавни увид. 

38. План детаљне регулације аутобуске станице у Новом Кнежевцу 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном јавном 

увиду, Завод је израдио Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне 

контроле.  

39. План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. Након добијања Извештаја о обављеном раном јавном 

увиду, Завод је израдио Нацрта плана ради упућивања у процедуру стручне 

контроле. 

40. Измене и допуне ПДР зоне центра насеља Доњи Товарник 

У 2021. години Завод је израдио нацрт плана ради његовог упућивања на стручну 

контролу од стране Комисије за планове, нацрт плана у складу са извештајем 

Комисије за стручну контролу и упућивање у процедуру јавног увида. Након 

исправљања нацрта плана по извештају о обављеном јавном увиду, Завод је 

испоручио нацрт плана ради упућивања у процедуру усвајања плана од стране 

надлежних органа. Након усвајања плана Завод је извршио и коначну испоруку 

плана у потребном броју примерака. 

41. План детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали 

Саве код Кленка 

У  2021. години Завод је израдио Материјал за рани јавни увид, ради обављања 

процедуре раног јавног увида. 

 

2.6.    ИЗВЕШТАЈИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНОВА НА 
ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

 

У 2021. години Завод је радитио на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 

планова на животну средину упоредо са фазама израде нацрта плана.   

  

2.7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

Завод ће, такође у 2021. години реализовао активности у вези са пружањем стручне и 

техничке помоћи јединицама локалне самоуправе, израдом урбанистичких пројеката, 

пројеката парцелације и препарцелације, документације из области заштите животне 

средине и др.  
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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 Пројекта развој прекограничног прелаза 

Херцегсзанто-Бачки Брег са потребним царинама за објекте теретног транспорта. 

 

За реализацију Пројекта развој прекограничног прелаза Херцегсзанто-Бачки Брег са 

потребним царинама за објекте теретног транспорта  потребно је, обезбедити средства у 

укупном износу од 48.410,00 евра од чега је за предфинансирање потребно обезбедити 

износ средстава у висини од 41.148,50 евра у динарској противвредности (која ће бити 

враћена након донације од стране Европске уније) а средства за суфинансирање у износе 

од 7.261,50 евра, која представљају део сопственог учешћа Завода у реализацији 

пројекта. 

  

Период трајања пројекта је 18 месеци и то од 01.02.2021. године 30.09.2022. године. 
 

У току 2021. 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 2021. ГОДИНИ 
 

Дужи низ година уназад број стално запослених у Заводу се није знатно мењао, што 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), одредбама 

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 ), којом је номинално утврђен број запослених на 

неодређено време које организациона јединица система може да има. Изменама и допунама 

Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 149/20) делимично су ублажена 

ограничења, те је Завод после дужег временског периода попунио четири упражњена 

радна места, која су остала упражњена одласком запослених у старосну или инвалидску 

пензију. 
 

Тако, у децембру 2021. године Завод је имао укупно 47 запослених и то 45 запослених на 

неодређено време, а два запослена на одређено време, од чега је једно радно место 

директора предузећа, а једна запослена је примљена на одређено време по основу замене 

привремено отсутне запослене која је на породиљском одсуству. 
 

Структура запослених на неодређено време по степену образовања је следећа: 3 доктора 

наука,  3 магистра,  25 запослених има високу стручну спрему, односно високо образовање 

на студијама другог степена, 1 запослени имају вишу стручну спрему и 13 запослених је са 

средњом стручном спремом. Два запослена на одређено време, такође, имају високу 

стручну спрему, односно седми ниво квалификације по НОКС-у. 
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СТРУЧНА СПРЕМА 

стање 

31.12.2020. 

стање 

31.12.2021. 

1.  Доктори наука 3 3 

2.  Магистри 2 3 

3.  Висока стручна спрема 29 27 

4.  Виша школска спрема 1 1 

5.  Средња стручна спрема 13 13 

6.  Неквалификовани радници / / 

     Укупно 48 47 

 

Од инжењерског кадра 20 запослених има лиценцу одговорног планера, 19 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 

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. Одласком запослених у 

старосну пензију у претходне две-три године, као и будућим одласком запоселних у 

пензију, у наредној години – две, на стручним пословима, у више различитих области 

рада, отворене су могућности за смену генерација, подмлађивање стручног кадра. 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. 
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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 2021. години Заводу је на XXX САЛОНУ УРБАНИЗМА У 

Нишу који је одржан 08.11.2021.године, Удружење урбаниста Србије доделило: ПРВУ 

НАГРАДУ у категорији 1. Регионални просторни планови, ППППН и Стратегије одрживог 

развоја, за рад: Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд-

Зрењанин – Нови Сад, а одговорни планери су били:  мр Драгана Дунчић, мр Владимир 

Пихлер, Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. и стручни тим; ДРУГУ НАГРАДУ у категорији 2. 

Просторни планови градова и општина:Просторни план општине Ириг, а одговорни планер 

су били: Иван Тамаш, дипл.просторни планер и Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. и стручни 

тим; ПРВУ НАГРАДУ у категорији 4. Планови детаљне регулације: План детаљне 

регулације луке у Богојеву, а одговорни урбанисти су били Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. 

и Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. и стручни тим. 
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II ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 2021. годину, планирани и остварени 

приходи износили су: 

 

- из буџета АПВ за 2021. 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 128.054.400,00 динара од 

којих су планирани приходи 106.712.000,00 динара, обавезе за порез на додату 

вредност 21.342.400,00 динара а остварени приходи су у износу од 78.560.648,32 

динара (61,35%),  

- приходи од камата планирани су у износу од 300.000,00 динара, а у 2021. години нису 

остварени приходи од камата, 

- приходи од донација планирани су у износу од 2.600.000,00 динара, а остварени у 

износу од 183.403,24 динара (7,053%), 

- остали приходи су у износу од 50.000,00 динара, а остварени су у износу од  динара 

3.375,44 динара (6,75%). 

 

Укупно планирани приходи у 2021. години су 162.662.000,00 динара а остварени 

131.747.427,00 динара. Остварено је 80,99% прихода у односу на планиране приходе. 
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Табела планираних и остварених прихода за 2021. годину 

Ред. 
бр. 

Врста прихода 

План 
за 2021. год. 

Остварење 
за 2021. год.  

Однос 
планирано-
остварено 

3/2   (%) 

1. Пословни приходи 159.712.000,00 131.560.648,32 82,37 

 

Планирани приход од послова за  
АПВ као оснивача 

 
53.000.000,00 53.000.000,00 100,00 

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 

 
 
 

106.712.000,00 
78.560.648,32 61,35 

2. Финансијски приходи 300.000,00 0,00 0,00 

4. Приходи од донација 2.600.000,00 183.403,24  

5. Остали приходи 50.000,00 3.375,44 6,75 

 
6. 

 
Укупно: 

162.662.000,00 131.747.427,00 80,99 

 

Графикон планираних и остварених прихода за 2021. годину 

 
 

Годишњим програмом пословања Завода за 2021. годину, планирано је остварење добити 

у износу од 2.500.000,00 динара. У Билансу успеха за 2021. годину исказана је остварена 

добит у износу од 5.365.805,76 динара (бруто) односно 4.542.942,80  динара (нето). 

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 

Финансијски 

приходи 

Приходи од 

донација 

Остали приходи 

159,712,000.00 

53,000,000.00 

106,712,000.00 

300,000.00 2,600,000.00 50,000.00 

131,560,648.32 

53,000,000.00 

78,560,648.32 

0.00 183,403.24 
3,375.44 

План за 2021. год. Остварење за 2021. год.  
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1.3. ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ 
 

У 2021. години планирани су расходи  157.562.000,00 динара, планиране инвестиције 

800.000,00 динара а извршени расходи у 2021. години су 126.381.621,24 динара а 

остварене инвестиције износе 178.880,00 динара. 

 
Табела планираних и извршених расхода за 2021. годину 

  
 

ОПИС 

Планирани 
расходи за 

2021. год. 

Извршени 
расходи 

у 2021 год 

Однос 
планирано-

извршено 
3/2 (%) 

 1 2 3 4 

1. Расходи из средстава из буџета 
(АПВ као оснивача) 

 

 
53.000.000,00 

 
52.891.543,24 

 
99.79 

2. Расходи из средстава остварених 
од послова које је Завод обављао 
за ЈЛС које су суоснивачи Завода 

и остале кориснике услуга на 

тржишту  

 
104.562.000,00 

 
73.490.078,00 

 
70,28 

УКУПНО 1+2 

 

 
157.562.000,00 

 
126.381.621,24 

 
80,21 

  
 
 

Планиране 
инвестиције 
за 2021. год. 

Реализоване 
инвестиције 
у 2021. год 

Однос 
планирано-
извршено 
3/2 (%) 

3. ИНВЕСТИЦИЈЕ  800.000,00 178.880,00 22,36 

УКУПНО 1+2+3 158.362.000,00 126.560.501,24 79,92 

 

 

 
 

Расходи из средстава из 
буџета (АПВ као 

оснивача) 

Расходи из средстава 
остварених од послова 

које је Завод обављао за 
ЈЛС  и на тржишту  

Инвестиције 

53,000,000.00 

104,562,000.00 

800,000.00 

52,891,543.24 

73,490,078.00 

178,880.00 

Планирани расходи за 2021. год. Извршени расходи у 2021. год 
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1.4. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2021  

години 

Извршење расхода 
у 2021 години 

 
 

(% изв.) 

РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

10.000.000,00 8.750.994,15 87,51 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 8.600.000,00 7.764.319,44 90,28 

5123 Трошкови средстава за одржавање 

чистоће 

 

350.000,00 

190.886,89  

54,54 

5129 Трошкови осталог непоменутог 
материјала 

 
1.050.000,00 

 
795.787,82 

75,79  

513 Трошкови горива и енергије 4.300.000,00 3.017.774,45 70,18 

5130 Трошкови нафтиних деривата  1.600.000,00 892.925,59 55,81 

5133 Трошкови електричне енергије  1.100.000,00 878.225,39 79,84 

5135 Трошкови паре 1.600.000,00 1.246.623,47 77,91 

514 Трошкови резервних делова 1.300.000,00 861.266,11 66,25 

5140 Трошкови резервних делова 
утрошених за текуће одржавање 
средстава 

 
1.300.000,00 

 
861.266,11 

 
66,25 

515 Tрошкови једнократног отписа 
алата и инвентара 

 
150.000,00 

 
94.950,00 

 
63,30 

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

72.480.000,00 62.049.836,75  
  

85,61 

521 Трошкови пореза и доприноса на 

зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 

 

12.067.920,00 

 

10.331.298,18 

85,61 

524 Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

 
3.630.000,00 

 
1.913.659,02 

 
52,72 

526 Трошкови накнада директору 
односно члановима органа 
управљања и надзора 

 
3.312.000,00 

 
3.206.748,44 

 
96,82 

529 Остали лични расходи и накнаде 9.832.000,00 5.086.326,48  51,73 

5290 Остала лична примања запослених  3.032.000,00 931.776,66 30,73 

5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 1.693.254,16 43,42 

5292 Остала давања запосленима која се 
не сматрају зарадом 

 2.900.000,00  2.461.295,66 
 

84,87 

530 Трошкови услуга на изради 
учинака 

4.260.000,00   3.204.670,00  
 

75,23 

531 Трошкови транспортних услуга 1.700.000,00 863.369,04 50,79 

5311 Трошкови поштанских услуга 200.000,00 175.736,00 87,87 

5312 Трошкови телефонских услуга 1.200.000,00 544.547,04 45,38 

5313 Трошкови интернета 300.000,00 143.086,00 47,69 

532 Трошкови услуга одржавања  4.370.000,00 3.406.918,64 77,96 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 
постројења и опреме 

 4.370.000,00  3.406.918,64 77,96 

539 Трошкови осталих услуга 1.700.000,00 1.196.094,10 70,36 

5390 Трошкови комуналних услуга 600.000,00 522.032,10 87,00 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 300.000,00 87.360,00 29,12 

5392 Трошкови осталих производних 
услуга 

 
800.000,00 

 
586.702,00 

 
73,34 

540 Трошкови амортизације 5.500.000,00   5.074.984,19 92,27 

545 Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
1.000.000,00 

 
381.997,26 

 
38,20 

550 Трошкови непроизводних услуга 15.670.000,00 13.045.203,76 83,25 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја 

 
300.000,00 

 
240.000,00 

 
 80,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга     200.000,00  127.800,00 63,90 

5503 Трошкови здравствених услуга          900.000,00   0,00 0,00 

5504 Трошкови стручног образовања и 

усавршавања запослених 

 

700.000,00 

 

460.221,00 

 

65,75 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2021  

години 

Извршење расхода 
у 2021 години 

 
 

(% изв.) 

5505 Трошкови чишћења просторија 1.250.000,00 1.180.000,00 94,40 

5507 Трошкови одржавања софтвера 11.020.000,00 10.098.412,00 91,64 

5509 Трошкови осталих непоменутих 

непроизводних услуга 

 

1.300.000,00 

 

938.770,76 

 

72,21 

551 Трошкови репрезентације   1.000.000,00 638.683,06 63,87 

5510 Трошкови репрезентације-
угоститељске услуге 

 
200.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

5511 Трошкови репрезентације - поклони   400.000,00 399.999,60 99,99 

5519 Остали трошкови репрезентације   400.000,00 238.683,46 59,67 

552 Трошкови премија  осигурања   710.000,00 611.406,00 86,11 

5520 Трошкови премија осигурања 
некретнина, постројења и опреме 

 
500.000,00 

 
466.741,00 

 
93,34 

5525 Трошкови премија осигурања 

запослених  

 

80.000,00 

 

45.000,00 

 

56,25 

5529 Трошкови осталих премија осигурања  130.000,00 99.665,00 76,66 

553 Трошкови платног промета 300.000,00 367.526,66 122,51 

5530 Трошкови платног промета у земљи  150.000,00 129.530,79 86,35 

5532 Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 237.995,87 158,66 

554 Трошкови чланарина 250.000,00 238.084,00 95,23 

5549 Остали непоменути трошкови 

чланарина 

 

250.000,00 

 

238.084,00 

 

95,23 

555 Трошкови пореза 1.450.000,00 1.174.106,54 80,97 

5550 Трошкови пореза на имовину 700.000,00 681.360,00 97,33 

5559 Остали трошкови пореза 750.000,00 492.746,54 65,70 

559 Остали нематеријални трошкови 1.300.000,00 861.857,44 66,30 

5590 Трошкови огласа у штампи и другим 
медијима (осим за рекламу и 
пропаганду) 

 
 

100.000,00 

 
17.010,00 

 
17,01 

5591 Таксе (административне, судске, 

регистрационе, конзуларне, локалне 
таксе и др.) 

 

 
200.000,00 

 

70.731,04 

 

35,36 

5599 Остали нематеријални трошкови 1.000.000,00 774.116,40 77,41 

562 Расходи камата (према трећим 
лицима) 

50.080,00 1.025,52 2,05 

5623 Расходи затезних камата 50.080,00 1.025,52 2,05 

563 Негативне курсне разлике 60.000,00 2.841,45 4,74 

5630 Негативне курсне разлике по основу 
готовине и готовинских еквивалената 

 
60.000,00 

 
2.841,45 

 
4,74 

579 Остали непоменути расходи 800.000,00 0,00 0,00 

5799 Остали непоменути расходи 800.000,00 0,00 0,00 

585 Обезвређење потраживања 200.000,00 0,00 0,00 

592 Расходи по основу исправки 
грешака из претходних година 

170.000,00 0,00 0,00 

  
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ 

ПОСЛОВАЊА: 

 
 

157.562.000,00 

 
 

126.381.621,24 

 
 

80,21 
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1.5. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ПЛАНИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА У 2021.  

ГОДИНИ ОД ПОСЛОВА ЗА ОСНИВАЧА 
 

Екон. 
клас. 

Назив План 2021. 
године 

Извршење 2021. 
године 

(%) 

520 Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

42.588.940,00 42.588.940,00 100,00 

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

7.091.060,00 7.091.060,00  100,00 

526 Трошкови накнада директору односно 
члановима управљања и надзора 

3.312.000,00   3.206.748,44   96,82 

553 Трошкови платног промета 8.000,00 4.794,80 59,93 

5530 Трошкови платног промета у земљи  8.000,00 4.794,80 59,93 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 53.000.000,00 52.891.543,24 99,79 

 

1.6.  ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ИЗ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ НА ТРЖИШТУ ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 

Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2021  

години 

Извршење 
расхода у 2021. 

години 

 
 

(% изв.) 

РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

512 Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

10.000.000,00 8.750.994,15 87,51 

5122 Трошкови канцеларијског материјала 8.600.000,00 7.764.319,44 90,28 

5123 Трошкови средстава за одржавање 
чистоће 

 
350.000,00 

 
190.886,89  

 
54,54 

5129 Трошкови осталог непоменутог 

материјала 

  1.050.000,00  

795.787,82 

75,79 

513 Трошкови горива и енергије 4.300.000,00 3.017.774,45 70,18 

5130 Трошкови нафтиних деривата  1.600.000,00 892.925,59 55,81 

5133 Трошкови електричне енергије  1.100.000,00 878.225,39 79,84 

5135 Трошкови паре 1.600.000,00 1.246.623,47 77,91 

514 Трошкови резервних делова 1.300.000,00 861.266,11 66,25 

5140 Трошкови резервних делова 

утрошених за текуће одржавање 
средстава 

 

 
1.300.000,00 

 

861.266,11 

 

66,25 

515 Tрошкови једнократног отписа 
алата и инвентара 

 
150.000,00 

94.950,00 63,30 

520 Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

29.891.060,00 19.460.896,75 65,11 

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

4.976.860,00 3.240.238,18 65,10 

524 Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

3.630.000,00 

1.913.659,02 

 
52,72 

529 Остали лични расходи и накнаде 9.832.000,00 5.086.326,48 51,73 

5290 Остала лична примања запослених  3.032.000,00 931.776,66 30,73 

5291 Накнаде трошкова запосленима  3.900.000,00 1.693.254,16 43,42 

5292 Остала давања запосленима која се 
не сматрају зарадом 

2.900.000,00  
2.461.295,66  

84,87 

530 Трошкови услуга на изради 
учинака 

4.260.000,00  
3.204.670,00 

75,23 

531 Трошкови транспортних услуга 1.700.000,00 863.369,04 50,79 

5311 Трошкови поштанских услуга 200.000,00 175.736,00 87,87 

5312 Трошкови телефонских услуга 1.200.000,00 544.547,04 45,38 

5313 Трошкови интернета 300.000,00 143.086,00 47,69 

532 Трошкови услуга одржавања  4.370.000,00 3.406.918,64 77,96 

5321 Трошкови одржавања некретнина, 
постројења и опреме 

 
4.370.000,00 

 
3.406.918,64 

 
77,96 

539 Трошкови осталих услуга 1.700.000,00 1.196.094,10 70,36 
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Екон. 
клас. 

 
Назив 

План расхода у 
2021  

години 

Извршење 
расхода у 2021. 

години 

 
 

(% изв.) 

5390 Трошкови комуналних услуга 600.000,00 522.032,10 87,00 

5391 Трошкови за услуге заштите на раду 300.000,00 87.360,00 29,12 

5392 Трошкови осталих производних 
услуга 

800.000,00    586.702,00 73,34 

540 Трошкови амортизације 5.500.000,00 5.074.984,19 92,27 

545 Резервисања за накнаде и друге 

бенефиције запослених 

1.000.000,00 381.997,26 38,20 

550 Трошкови непроизводних услуга 15.670.000,00 13.045.203,76 83,25 

5500 Трошкови ревизије финансијских 
извештаја 

300.000,00    240.000,00  80,00 

5501 Трошкови адвокатских услуга 200.000,00 127.800,00 63,90 

5503 Трошкови здравствених услуга 900.000,00 0,00 0,00 

5504 Трошкови стручног образовања и 

усавршавања запослених 

700.000,00  

460.221,00  

65,75 

5505 Трошкови чишћења просторија 1.250.000,00 1.180.000,00 94,40 

5507 Трошкови одржавања софтвера 11.020.000,00 10.098.412,00 91,64 

5509 Трошкови осталих непоменутих 

непроизводних услуга 

1.300.000,00  

938.770,76 

72,21 

551 Трошкови репрезентације 1.000.000,00 638.683,06 63,87 

5510 Трошкови репрезентације-
угоститељске услуге 

200.000,00 0,00  

5511 Трошкови репрезентације - поклони 400.000,00 399.999,60 99,99 

5519 Остали трошкови репрезентације 400.000,00 238.683,46 59,67 

552 Трошкови премија  осигурања 710.000,00 611.406,00 86,11 

5520 Трошкови премија осигурања 
некретнина, постројења и опреме 

500.000,00 466.741,00 93,34 

5525 Трошкови премија осигурања 

запослених  

80.000,00  

45.000,00 

56,25 

5529 Трошкови осталих премија осигурања  130.000,00 99.665,00 76,66 

553 Трошкови платног промета 292.000,00 362.731,86 122,51 

5530 Трошкови платног промета у земљи  142.000,00 124.735,99 86,35 

5532 Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 237.995,87 158,66 

554 Трошкови чланарина 250.000,00 238.084,00 95,23 

5549 Остали непоменути трошкови 
чланарина 

250.000,00  
238.084,00 

95,23 

555 Трошкови пореза 1.450.000,00 1.174.106,54 80,97 

5550 Трошкови пореза на имовину 700.000,00 681.360,00 97,33 

5559 Остали трошкови пореза 750.000,00 492.746,54 65,70 

559 Остали нематеријални трошкови 1.300.000,00 861.857,44 66,30 

5590 Трошкови огласа у штампи и другим 

медијима (осим за рекламу и 
пропаганду) 

100.000,00  

17.010,00 

17,01 

5591 Таксе (административне, судске, 
регистрационе, конзуларне, локалне 
таксе и др.) 

200.000,00  
70.731,04 

 
35,36 

5599 Остали нематеријални трошкови 1.000.000,00 774.116,40 77,41 

562 Расходи камата (према трећим 
лицима) 

50.080,00  
1.025,52 

2,05 

5623 Расходи затезних камата 50.080,00 1.025,52 2,05 

563 Негативне курсне разлике 60.000,00 2.841,45 4,74 

5630 Негативне курсне разлике по основу 
готовине и готовинских еквивалената 

60.000,00  
2.841,45 

 
4,74 

579 Остали непоменути расходи 800.000,00 0,00 0,00 

5799 Остали непоменути расходи 800.000,00 0,00 0,00 

585 Обезвређење потраживања 200.000,00 0,00 0,00 

592 Расходи по основу исправки 
грешака из претходних година 

170.000,00 0,00 0,00 

 УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ 
ПОСЛОВАЊА: 

 
104.562.000,00 

 
73.490.078,00 

 
70,28 
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Образложење позиције расхода чије је извршење веће од планираног износа  
 

Позиција 5532: Трошкови за банкарске услуге 150.000,00 237.995,87 158,66  
 

Трошкови за банкарске услуге планирани су у износу од 150.000,00 динара док стварно 

настали трошкови за банкарске услуге у 2021. години износе 262.595,12 динара. Разлог  

већих настанка већих трошкова од планираних на овој позицији је тај што je 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у децембру 2021. године 

расписало јавну набавку за услугу израде Просторног плана подручја посебне намене 

бране на Тиси, у којој је Заводу додељен уговор о јавној набавци којим је предвиђена 

уплата аванса у износу од 100%, уз услов да се обезбеди банкарсна гаранција у висини 

уплаћеног аванса, те је су трошкови за издавање банкарске гаранције, из наведеног 

разлога, премашили планиране трошкове на овој позицији за 2021. годину за 87.995,87 

динара. 

 

2. ОСТВАРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

У складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2021. годину извршена је 

куповина основних средстава приказаних у наредној табели: 

 

Ред. 

бр. 

Назив основног средства Количина Вредност 

1.  Клима уређаји  178.880,00 

    Укупно  178.880,00 
 

 

3. ИМОВИНА – КАПИТАЛ ЗАВОДА 
 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ Стање имовине 

- књиговодствена вредност - 

 31.12.2020  31.12.2021. 

1. Зграда 58.198.342,63 57.056.371,72 

2. Возила 3.845.611,55 3.085.219,58 

3. Канцеларијска опрема и софтвери 8.888.406,20 7.223.810,02 

4. Лиценце 5.968.949,50 4.993.032,82 

5. Софтвери 974.820,08 621.591,63 

6. Новчана средства на рачуну 30.157.369,34 49.849.950,05 

7. Новчана сред. на девизном рачуну (у RSD) 296,33 296,31 

  Укупно: 108.033.795,33 122.830.272,13 

 

 

4.  ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2021 ГОДИНУ У ОДНОСУ  

НА ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2021 ОСТВАРЕЊЕ 2021. ИНДЕКС 

НЕТО ЗАРАДЕ 51.943.026,00 44.468.216,00 0,86 

БРУТО ЗАРАДЕ I 72.480.000,00 62.049.837,00 0,86 
 
 

4.1.  ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НАЈВИША И НАЈНИЖА ЗАРАДА У  
2021. ГОДИНИ 

 

Просечна зарада 
по запосленом у 

2021 

Просечан планер  
у 2021 

Просечан 
техничар у 2021 

Највиша зарада  
у 2021 

Најнижа зарада  
у 2021 

нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето бруто 
82.349,00 114.907,00 92.552,00 130.070,00 66.061,00 91.627,00 118.740,00 166.776,00 57.063,00 78.792,00 
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4.2. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2021.  

ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. ИНДЕКС 

НЕТО НАКНАДЕ 2.088.000,00 2.039.493,00 0,98 

БРУТО НАКНАДЕ 3.312.000,00 3.206.748,00 0,97 
 

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 127 број: 023-11/2021, од 21.04.2021. године за 

председника Надзорног одбора именован је Горан Томић, дипл.правник, за члана 

Надзорног одбора именован је Никола Крнета, дипл.инж. заштите биља, а  за члана 

Надзорног одбора из реда запослених именован је Милан Жижић, дипл.инж.машинства. 
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III ПРИЛОЗИ 
 

 

 
1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ  
 
1.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године 
1.2. Биланс успеха од 01.01.- 31.12.2021. године 

1.3. Извештај независног ревизора 
1.4. Напомене уз редован годишњи финансијски извештај за 2021.годину 
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