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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУНШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  годишњег  Програма  пословања  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021. годину  са  Финансијским  
извепјтајем  Јавног  предузеhа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021. 
годину, Рефератом  и  3акњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 020-
25/2022-11 од  18. маја  2022. године, с  молбом  да  се  Извештај  о  реализацији  
годишњег  Програма  пословања  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад  за  2021. годину  са  Финансијским  извештајем  Јавног  предузсћа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021. годину, уврсти  у  дневни  ред  
ссднице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  3акњучак  у  
предложеном  тексту! 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милош  Вучевић  



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада  поводом  разматрања  Извештаја  о  
реализацији  годишњег  Програма  пословања  Јавног  предузећа  Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад  за  2021 .годину  са  Финансијским  извештајем  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021.годину, на  139.  седници  
од 18.05. 2022 године, доноси  

ЗАКЈћУЧАК  

І. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Извештај  о  реализацији  годишњег  
Програма  пословања  Јавног  предузећа  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
за  2021.годину  који  је  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  11Урбанизам 11  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад  донео  на  47. седници  одржаној  26. априла  2022. године  са  
Финансијским  извештајем  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад  за  2021.годину, који  је  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  Урбанизам  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  донео  на  46. седници  одржаној  30. марта  2022. 
године  и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  закњучи : 

,,Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  годипіњег  
Програма  пословања  Јавног  предузећа  Урбанизам 1  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
за  2021.годину  са  Финансијским  извештајем  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  
за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021.годину  

11. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се: 

- Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  

а  за  повереника : 

- дејан  Михајловић , в.д.начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове  Града  Новог  Сада. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 020-25/2022-јІ  
дана: 18.05.2022.године  
НОВИ  САД  



РЕФЕРАТ  

Чланом  39. тачка  34. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  1 1/19) прописано  је  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, разматра  и  усваја  
годишње  извеџЈтаје  о  раду  јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  и  друмтава  
капитала  за  обавњање  делатности  од  општег  интереса  чији  јс  оснивач  Град  Нови  Сад  и  
друге  извештаје  о  реализацији  планова  и  програма . 

Јавно  прсдузеће  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  доставило  је  
Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинскс  послове  Града  Новог  Сада, Извештај  о  
реализацији  годишњег  Програма  пословања  за  2021. годину  који  је  І-іадзорни  одбор  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  усвојио  на  47. седници  
одржаној  26. априла  2022. године, са  Финансијским  извештајем  Јавног  предузећа  

Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021. годину, који  је  Надзорни  одбор  
Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  усвојио  на  46. седници  
одржаној  30. марта  2022. године. 

Приложени  извсштај  садржи  податке  о  струісгури  и  организацији  Јавног  
предузећа, опгдте  податке  о  пословању  Јавног  предузећа  и  финансијско  - техничке  
информације . 

Увидом  у  Извештај  може  се  констатовати : 

- да  Јавно  предузеће  обавња  делатност  просторног  и  урбанистичког  планирања  
као  делатност  од  значаја  за  рад  органа  Града  Новог  Сада, 

- да  су  сви  задаци  из  Програма  уређења  грађсвинског  земњишта  реализовани  у  
уговореним  роковима  и  налазс  се  у  различитим  фазама  поступка  доношења  

- да  је  изграђен  сопствени  географски  информациони  систем  и  врше  се  редовна  
ажурирања  

- зараде  запослених  се  исплаћују  уредно  у  складу  са  важећим  прописима  што  
доприноси  мотивацији  запослених  и  представња  опредењујући  фактор  у  остварењу  и  
других  цињева  

У Току  202 1 .године  у  складу  са  усвојеном  динамиком  израде  планске  
документације  заврuјени  су  и  налазе  се  у  различитим  фазама  поступка  доношења  
или  су  донети  следећи  планови  за  оснивача: 

Планови  генералне  регулације: 

1. План  генералне  рсгулације  ширег  центра  у  Сремској  Каменици; 

2. План  генералне  регулације  простора  блокова  између  Улице  војводе  Путника  и  
Институтског  пута  у  Сремској  Каменији; 

3. Измене  и  допуне  Плана  гснералне  регулације  насењеног  мсста  Руменка  
(локалитети  у  западаном  и  северозападном  делу  грађевинског  подручја); 
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4. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  пословања  новог  градског  центра  
са  окружењем  (локалитет  комплекса  Муп  на  углу  Булевара  крала  Петра  І  и  
Улице  браће  Јовандић ); 

5. Њмене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (nростор  
између  улица  Раде  Кондића, Грмечке, Змај  Јовине  и  Његошеве  улице); 

б. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  
Стари  Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  преиспитивање  намене  
заштитно  зеленило  и  др.у  грађевинским  подручјима); 

7. План  генералне  регулације  дела  радне  зоне  јужно  од  државног  пута  јБ-12 у  
Каћу; 

8. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  
Новом  Саду  (комплекс  полицијске  станице  у  Улици  Бате  Бркића  на  Новом  
насењу); 

9. План  генералне  регулације  блокова  уз  Булевар  Европе  у  Новом  Саду; 

10. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  нассњеног  места  Ветерник  
(усаглашавање  правила  уређења  и  грађења  у  грађевинском  подручју); 

1 1. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  населеног  места  Каћ  
(усаглашавање  правила  уређења  и  грађења  у  грађевинском  подручју); 

12. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
између  Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  
Зрењанина, Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  
Саду  (локалитет  зелене  површине  уз  Булевар  цара  Лазара); 

13. Измене  и  допуне  Регулационог  плана  рекреативног  подручја  іНтранд-Кабел  у  
Новом  Саду  (локалитет  зелене  површине  уз  комплекс  Штранда); 

14. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  
(због  промене  ширине  заштитног  појаса  гасовода); 

15. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  
окружењем  у  Новом  Саду  (локалитет  комплекса  дечије  болнице). 

Планови  детаіbне  регулације  

1. План  деталне  регулације  комплекса  Центра  за  основну  nолицијску  обуку  у  
Сремској  Каменици; 

2. План  деталне  регулације  комплекса  простора  између  улица  Здравка  Челара, 

Бранка  Радичевића, Наде  димић, новопланиранс , Голуба  Бабића, Владана  
Стефановића  и  улице  Футошки  вашар  у  Футогу; 

З. План  деталне  регулације  дела  Купусишта  у  Футогу; 

4. План  деталне  регулације  новог  гробња  у  Ветернику ; 

5. План  деталне  регулације  Старе  ложионице  у  Новом  Саду; 

б. План  деталне  регулације  простораЛиваде  ј,ј  на  Алибеговцу  у  Сремској  
Каменици; 
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7. План  деталне  регулације  простораЛиваде  јјІ  на  Алибеговцу  у  Сремској  
Каменици ; 

8. План  детањне  регулацијс  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  западно  од  Заношког  потока  у  Петроварадину ; 

9. План  деталне  рсгулације  Буковачки  пут  јј  у  Петроварадину ; 
1 0. План  дета.њне  регулације  дела  новог  центра  северно  од  Футошке  улице  у  Новом  

Саду; 
1 1. План  деталне  регулације  пословања  дуж  Темеринске  улице, а  северно  од  Улице  

Паје  Радосав.њевића  у  Новом  Саду; 
12. План  дета.њне  реrулације  радне  зоне  северно  од  државног  пута  АІ  (Е-75) у  

Каћу; 
13. План  дста.њне  регулације  ІІ MaJІu  до  - проширење  у  Сремској  Каменици ; 
14. Измене  и  допуне  Плана  дета.њне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  Саду  

(комплекс  дома  здравња); 
15. План  дета.њне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици . 

Урбанистички  пројекти  

1. Урбанистички  пројекат  комплекса  здравствене  установе  између  улица  
Емануила  Јанковића  и  Александра  Невског  у  Новом  Саду; 

2. Урбанистички  пројекат  аутобуске  станице  ,,Нови Новом  Саду; 

3. Урбанистички  пројекат  простора  за  одмориште  за  кампере  у  Новом  Саду; 

4. Урбаннстички  пројскат  пратећих  садржаја  комплекса  коВид  болнице  у  Новом  
Саду; 

5. Урбанистички  ііројекат  меморијалног  центра  жртава  рације  у  Новом  Саду; 

6. Урбанистички  пројекат  црпне  станице  у  Партизанској  улици  у  Новом  Саду; 

7. Урбанистички  пројекат  партсрног  уређења  изнад  подземне  гараже  код  Бановине  

у  Новом  Саду; 
8. Урбанистички  пројекат  реrулације  Роковог  потока  у  зони  државног  пута  ДП-21 

у  Петроварадину  и  
9. Урбанистички  пројекат  болнице  са  пратећим  садржајима  на  Мипјелуку  у  Новом  

Саду. 

kГерење  подземних  вода  
Посао  који  се  обавња  два  пута  месечно  на  одређеним  мерним  местима. На  

основу  прикупјених  података, сачињсн  је  елаборат  Мерење  подзсмних  вода  за  
2020.годину, којије  испоручен  наручиоцу  почетком  2021. године. 

Послови  за  тржишме  (за  друге  инвеститоре) 
У  току  2021. године  радне  активности  су  биле  усмерене  на  завршетак  послова  

из  претходног  периода  и  на  уговореним  новим  пословима  са  инвеститорима , 

правним  и  физичким  лицима. 
Завршени  пословни  за  инвеститоре  током  2021. године  који  су  уговорени  у  

претходном  периоду: 

. 



. Израда  плана  детањне  регулације  дела  јужне  радне  зоне  - трансфер  станица  и  
стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (пословно  техничка  сарадња); 

2. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  
царице  Милице  у  Футогу; 

3. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулацијс  дела  Салајке  у  Новом  Саду  
(локалитет  на  углу  улица  Бранка  Радичсвића  и  Радоја  домановића); 

4. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  
(локалитет  у  Улици  Вуковарској ); 

5. Измене  и  допуне  Плана  генералнс  регулације  насењеног  места  Каћ  (локалитет  
у  Улици  крања  Петра  ј); 

б. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  детелинаре  између  улица  Хаџи  
Рувимове, Илије  Бирчанина, Бранка  Бајића  и  Веселина  Маслеше  (локалитет  на  
углу  улица  Веселина  Маслеше  и  Коперникове ); 

7. Измене  и  допуве  Плана  детањне  регулације  улазног  правца  дуж  пута  Нови  Сад  
Руменка  у  Новом  Саду  (локалитет  на  парцелама  бр.4153,4154 и  4155); 

8. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана (локалитет  у  
Улици  војводе  Мишића  бр.б)  у  Новом  Саду. 

У  складу  са  усвојеном  динамиком  израде  планске  документације  завршени  су  
или  се  налазе  у  различитим  фазама  израде  задаци  за  инвеститорс  који  су  уговорени  
у  2021. години. 

Уговорени  послови  за  инвеститоре  у  202 1. години: 

1. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  Малог  Лимана  (локалитет  на  углу  
улица  Радничке  и  Стражиловске  у  Новом  Саду); 

2. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Кисач  
(локалитет  пословног  комплекса  у  продужетку  Улице  Словачке  у  Кисачу); 

3. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  Подбаре  у  Новом  Саду  (локалнтет  
у  Улици  Гундулићевој  број  1-3); 

4. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (локалитет  
на  парцеламај  број  2563/1 1 и  2564/1 КО  Ветерник); 

5. Измене  и  допуне  плана  детањне  регулације  блокова  око  Железничке  улице  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Сремској  број  7); 

6. Урбанистички  пројекат  пословног  комплекса  Contіnenta! y радној  зони  Каћ; 

7. План  генералне  регулације  простора  за  пословање  на  углу  Темеринског  пута  и  
државног  пута  првог  реда  А-I (Е-75) у  Новом  Саду; 

8. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
Кисачкој  број  8); 

9. Измене  и  допуне  плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  
(локалитет  на  парцелама  бр.197,198/I,I98І2,I98/З,I98/4 и  198/5 КО  Сремска  
Каменица); 



в.д. НАЧЕЛНИКА  
дејан  Михајловић  

10. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  блока  Раднички  универзитет  у  
Новом  Саду  (локалитет  Раднички  универзитет); 

1 1. Іјзмене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  блока  І!раднички  универзитет  у  
ј-Іовом  Саду  (локалитет  у  Улици  војвођанских  бригада); 

12. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  блокова  око  Улице  цара  душана  
у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  цара  душана  22); 

13. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  
наслеђеним  амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  
Марка  Мињанова  и  Филипа  Вишњића); 

14. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  Клисанског  пута  у  Новом  Саду  
(локалитет  између  улица  Паје  Радосавњевића  и  професора  Грчића); 

1 5. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  блокова  око  улица  Шафарикове , 

Јеврсјске  и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  бр.4) и  
16. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  блокова  око  улице  данила  Киша  у  

Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Њермонтовој  бр.2 и  4); 

17. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  клисанског  пута  у  Новом  Саду  
(локалитет  у  Улици  Сентандрејски  пуг  бр.153-155). 

Јавно  прсдузеће  је  у  извештајном  периоду  исказало  укупан  приход  у  износу  

од  251.447.710,00 динара  и  укупан  расход  230.607.797,00 динара. Као  разлика  између  

укупних  прихода  и  укупних  расхода, исказан  је  добитак, који  износи  20.839.913,04 

динара, односно, нето  добитак  17.258.371,71 динара. 

У  Јавном  предузећу  на  дан  З  1. децембра  202 1. године  било  јс  укупно  I 08 

запослених , од  којих  З  запослсна  на  одређсно  времс  и  105 на  неодређено  време. 

У  извештајном  периоду  трошкови  зарада  и  накнада  зарада  реализовани  су  у  
износу  од  135.080.126,00 динара. Бруто  цена  рада  износила  је  25.000,00 динара  у  
складу  са  законом  о  престанку  важења  Закона  о  привременом  урсђивању  основица  за  
обрачун  и  исплату  плата, односно  зарада  и  других  сталних  примања  код  корисника  
јавних  средстава  (,,Службени  гласник  РС  број  86/2019). 

Имајући  у  виду  навсдено , предлаже  се  Градском  већу  Града  Новог  
Сада, да  Извештај  о  реализацији  годишњег  Програма  пословања  Јавног  предузсћа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  202 1. годину  са  Финансијским  
извештајем  Јавног  предузећа завод  за  урбанизам  Нови  Сад, за  2021. 

годину, достави  Скупштини  Града  Новог  Сада  на  разматрање  и  усвајањс . 



лј  ,,УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  
ноВи  САД, Бул. иара  Лазара  ЗјІІІ  
Број: 172-ТІІ-ХLУІІ-1/22 
Дана: 26.04.2022. 

На  основу  члана  34. и  у  вези  са  чланом  43. став  2. тачка  1. Закона  о  
рачуноводству  (,,Сл. гласник  РС  бр.  73/19, 44/2 1 - др  .закон), члана  22. став  1. тачка  3. 
3акона  о  јавним  предузеhима  (,,Сл. гласник  РС , бр.  15/16 и  88(19) и  члана  33. став  1. 
тачка  3. Статута  ЈП Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  (број  2346/16), 
Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  na XLVІІ  седници, одржаној  26. атірила  2022. године  
донео  је  

ОДЛУКУ  

1. Усваја  се  Извештај  о  реализацији  годишњег  Програма  пословања  ЈП  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  за  2021. годину  у  тексту  који  се  
налази  у  прилогу  ове  одлуке. 

2. Ова  Одлука  и  Извештај  о  реализацији  годишјБег  Програма  пословања  за  
202 1. годину  упућују  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  на  сагласност . 

3. Одлука  ступа  на  снагу  по  добијању  сагласности  оснивача. 

ПРЕДСЕДНИК  
НЛГПОНОГ  ОЈIБОРА  
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ОДБОРА  и  

I
,
УдЕСПОТОВ , Дипл!п  
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Јп  ,,УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  
нОВи  слд, Бул. цара  Лазара  3Јпі  
Број: 172-ІІІ-ХLУІ-1/22 
Дана: 30.03.2022. 

ј-ја  осНоВу  члана  29. став  6, члана  43. Закона  о  рачуноводству  (,,Сл. гласник  РС , 
бр. 73/19, 44/21 

- др  .закон), члана  22. став  1. тачка  5. Закона  о  јавним  предузећима  
(,,Сл. гласник  РС , бр.  15(16 и  88/19) и  члана  33. став  1. тачка  5. Статута  ЈП  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  (број  2346/16), Надзорни  одбор  Јавног  
предузећа  ua XLVІ  седници, одржаној  30. марта  2022. године  донео  је  

ОДЛУКУ  

1. Утврђује  се  и  усваја  редован  финансијски  извештај : Биланс  стања, Биланс  
успеха  и  Напомене  уз  финансијски  извештај  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад  за  202 1. годину. 

2. Ова  Одлука  се  достава  Скупштини  Града  Новог  Сада  ради  добијања  
сагласности . 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  

3А  2021. годину  

ОСШіВЛЧ: Скупштина  Града  Новог  Сада  
ДЕЛАТНОСТ : 71 11 
МАТШПШ  БРОЈ: 081 13700 
ПИБ: 100237773 
31ЕК: 81366 
СЕДИШТЕ: Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3 

Нови  САД, АПРИЛ  2021. ГОДИНЕ  



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЈћЕВИ  

Све  активности  предузећа  у  2021. години  биле  су  усмерене  ка  остварењу  основне  мисије  
и  визије  предузећа : да  се  кроз  висок  квалитет  урбанистичког  планирања, оптималним  
размештајем  фулкција  уз  поштовање  градитењског  наслеђа  и  природних  вредности  уз  
максимално  задовоњење  потреба  оснивача  и  других  корисника  услуга  створе  услови  да  
Нови  Сад  постане  град  по  мери  човека! У  години  коју  је  обележила  пандемија  вируса  
COVІD 19, успешно  пословање  и  осваривање  планираних  пословних  цињева, био  је  велики  
изазов . 

Поставњени  цињеви  у  2021. години  реализовани  су  и  то: 
• сви  задаци  из  Програма  уређења  грађевинског  земњишта  реализовани  су  у  уговореним  

роковима  и  налазе  се  у  различитим  фазама  поступка  доношења ; 
• изграђен  је  сопствени  геоrрафски  информациони  систем  и  врше  се  редовна  ажурирања. 
• зараде  запослених  се  исплаћују  уредно  у  складу  са  важећим  прописима  што  доприноси  

мотивацији  запослених  и  представња  онредењујући  фактор  у  остварењу  и  других  
цињева . 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА  ФИЗИЧКОГ  ОБИМА  АКТИВНОСТИ  У  2021. гоДиНи  

2.1 ИЗРАДА  УРБАНИСТHЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Програм  рада  предузећа  у  области  израде  урбанистичке  документације  дефинисан  је  на  
основу  сагледаних  вишегодишњих  потреба  за  обезбеђењем  континуитета  развоја  града, уз  
консултације  са  Градском  управом  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције . део  програма  
представња  разраду  простора  као  последица  утврђене  обавезе  плановима  генералне  
регулације, а  део  програма  је  последица  значајних  решења  у  области  инфраструктуре  и  
промена  везаних  за  рационалније  коришћења  простора. Поред  тога, у  складу  са  слободним  
капацитетима , предузеће  је, као  и  претходних  година, израђивало  планове  и  за  друга  правна  
и  физичка  лица, који  су  такве  захтеве  поставили . 

2.1.1. Послови  за  оснивача  

У  току  202 1. године  у  складу  са  усвојеном  динамиком  израде  планске  документације  
завршени  су  и  налазе  се  у  различитим  фазама  поступка  доношења  или  су  донети  следећи  
планови : 

2.1.1.1. Планови  генералне  регулације  

1. План  генералне  регулације  ширег  центра  у  Сремској  Каменици ; 
2. План  генералне  регулације  простора  блокова  између  Улице  војводе  Путника  и  

Институтског  пута  у  Сремској  Каменици ; 
3. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Руменка  (локалитети  у  

западаном  и  северозападном  делу  грађевинског  подручја); 
4. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  пословања  новог  градског  центра  са  

окружењем  (локалитет  комnлекса  Муп  на  углу  Булевара  крања  Петра  І  и  Улице  браће  
Јовандић); 

5. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  (простор  између  
улица  Раде  Кондића, Грмечке, Змај  Јовине  и  Његошеве  улице); 

1 



6. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењених  места  Лединци  и  Стари  
Лединци  (локалитет  предшколске  установе  и  лреиспитивање  намене  заштитно  зеленило  
и  др.у  грађевинским  подручјима); 

7. План  генералне  регулације  дела  радне  зонејужно  од  државног  пута  1Б-12 у  Каћу; 
8. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  

улица  Футоілке , Хајдук  Вењкове, Руменачкс  и  Суботичког  булевара  у  І-Іовом  Саду  
(комплекс  полицијске  станице  у  Улици  Бате  Бркића  на  Новом  насењу); 

9. План  генералне  регулације  блокова  уз  Булевар  Европе  у  Новом  Саду; 
10. Измеле  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Ветерник  (усаглашавање  

правила  уређења  и  грађења  у  грађевинском  подручју); 
1 1. Измене  и  допуuе  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  (усаглашавање  

правила  уређења  и  грађења  у  грађевинском  подручју); 
12. Измене  и  допуuе  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  

Булевара  Европе, Булевара  цара  Лазара, улица  Стражиловске  и  Жарка  Зрењанина, 
Булевара  Михајла  Пупина, улица  Јеврејске  и  Футошке  у  Новом  Саду  (локалитет  зелене  
површине  уз  Булевар  цара  Лазара); 

13. Измене  и  допуне  Регулационог  плана  рекреативног  подручја  Штранд-Кабел  у  Новом  
Саду  (локалитет  зелене  површине  уз  комплекс  Штранда); 

14. Измене  и  допуuе  Плана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  (због  
промене  ширине  заштитног  појаса  гасовода); 

15. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  новог  градског  центра  са  окружењем  у  
Новом  Саду  (локалитет  комплекса  дечије  болнице). 

2.1.1.2. Планови  деталнерегулације  

i. план  деталне  регулације  комплекса  Центра  за  основну  полицијску  обуку  у  Сремској  
Каменици ; 

2. План  деталне  регулације  комплекса  простора  између  улица  Здравка  Челара, Бранка  
Радичевића , Наде  димић, новопланиране , Голуба  Бабића, Владана  Стефановића  и  улице  
Футошки  вашар  у  Футогу; 

3. План  деталне  регулације  дела  Купусишта  у  Футогу; 
4. План  деталне  регулације  новог  гробња  у  Ветернику ; 
5. План  деталне  регулације  Старе  ложионице  у  Новом  Саду; 
6. Hлан  деталне  регулације  гіростораЛиваде  ј  на  Алибеговцу  у  Сремској  Каменици; 

7. План  деталне  регулације  простораЛиваде  јјіі  на  Алибеговцу  у  Сремској  Каменици ; 

8. План  детањне  регулације  подручја  јужно  од  главне  градске  саобраћајнице  на  
Алибеговцу , а  западно  од  Заношког  потока  у  Петроварадину ; 

9. План  детањне  регулације  і iБуковачки  пут  ІІІі  y Петроварадину ; 
10. План  деталне  регулације  дела  новог  центра  северно  од  Фугошке  улице  у  Новом  Саду; 

1 1. План  деталне  регулације  пословања  дуж  Темеринске  улице, а  северно  од  Улице  Паје  
Радосавњевића  у  Новом  Саду; 

12. Hлан  деталне  регулације  радне  зоне  северно  од  државног  пута  АІ  (Е-75) у  Каћу; 

13. План  детањне  регулације  Мали  до  - проширење  у  Сремској  Каменици; 
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14. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  дунавски  парк  у  Новом  Саду  (комллекс  
Дома  здравла); 

15. План  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици . 

2.1.1.3. Урбанuстички  пројектu 

. Урбанистички  пројекат  комплекса  здравствене  установе  између  улица  Емануила  
Јанковића  и  Александра  Невског  у  Новом  Саду; 

2. Урбанистички  пројекат  аутобуске  станице  ,,Нови Новом  Саду; 
3. Урбанистички  пројекат  простора  за  одмориште  за  кампере  у  Новом  Саду; 
4. Урбанистички  пројекат  пратећих  садржаја  комплекса  коВид  болнице  у  Новом  Саду; 
5. Урбанистички  пројекат  меморијалног  центра  жртава  рације  у  Новом  Саду; 
б. Урбанистички  пројекат  црпне  станице  у  Партизанској  улици  у  Новом  Саду; 
7. Урбанистички  пројекат  партерног  уређења  изнад  подземне  гараже  код  Бановине  у  

Новом  Саду; 
8. Урбанистички  пројекат  регулације  Роковог  потока  у  зони  државног  пута  ДП-21 у  

Петроварадину  и  
9. Урбанистички  пројекат  болнице  са  пратећим  садржајима  на  Миілелуку  у  Новом  Саду. 

2.1.1.4. Мерење  подземних  вода  

Посао  који  се  обавња  два  пуга  месечно  на  одређеним  мерннм  местнма. На  основу  
прикупњених  података, сачињен  је  елаборат  Мерење  подземних  вода  за  2020. годину, који  је  
испоручен  наручиоцу  почетком  202 1. године. 

2.1.2. Послови  за  тржиште  (за  друге  инвеститоре) 

У  току  2021. године  радне  активности  су  биле  усмерене  на  завршетак  послова  из  
претходног  периода  и  на  уговореним  новим  пословима  са  инвеститорима , правним  и  
физичким  лицима. 

Завршени  пословни  за  инвеститоре  током  202 1. године  који  су  уговорени  у  претходном  
периоду: 

1. Израда  плана  деталне  регулације  дела  јужне  радне  зоне  - трансфер  станица  и  
стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (пословно  техничка  сарадња); 

2. Измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  линијског  центра  дуж  Улице  царице  
Милице  у  Футогу; 

3. Измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  дела  Салајке  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
углу  улица  Бранка  Радичевића  и  Радоја  домановића); 

4. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком  (локалитет  у  
Улици  Вуковарској ); 

5. Измене  и  допуне  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Каћ  (локалитет  у  Улици  
крала  Петра  І); 

б. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  детелинаре  између  улица  Хаџи  Рувимове , 
Илије  Бирчанина , Бранка  Бајића  и  Веселина  Маслеше  (локалитет  на  углу  улица  
Веселина  Маслеше  и  Коперникове ); 
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7. Измене  и  допуне  Hлана  деталне  регулације  улазног  правца  дуж  пгга  Нови  Сад  
Руменка  у  Новом  Саду  (локалитет  на  парцелама  бр.4153,4154  и  4155); 

8. Измене  и  допуне  плана  деталне  регулације  Малог  Лимана (локалитет  у  Улици  
војводе  Мишића  бр.б) у  Новом  Саду. 

У  складу  са  усвојеном  динамиком  израде  планске  документације  завршени  су  или  налазе  
се  у  различитим  фазама  израде  задаци  за  инвеститоре  који  су  уговорени  у  2021. години. 

Уговорени  лослови  за  инвеститоре  у  2021. години: 

1. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  Малог  Лимана  (локалитет  на  углу  улица  
Радничке  и  Стражиловске  у  Новом  Саду); 

2. Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Кисач  (локалитет  
пословног  комплекса  у  продужетку  Улице  Словачке  у  Кисачу); 

3. Измене  и  допуне  Плана  деталне  регулације  Подбаре  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
Гундулићевој  број  1-3); 

4. Измене  и  допуне  Плана  детањне  регулације  Адица  у  Новом  Саду  (локалитет  на  
гЈарцеламај  број  2563/11 и  2564/1 КО  Ветерник); 

5. Измена  и  допуна  плана  деталне  регулације  блокова  око  Железничке  улице  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  Сремској  број  7); 

б. Урбанистички  пројекат  пословног  комплекса  Contіnental y радној  зони  Каћ; 

7. План  генералне  регулације  простора  за  пословање  на  углу  Темеринског  пута  и  
државног  пута  првог  реда  А-1 (Е-75) у  Новом  Саду; 

8. Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Кисачкој  број  8); 

9. Измена  и  допуна  пдана  генералне  регулације  Сремске  Каменице  са  окружењем  
(локалитет  на  парцелама  бр.197,198/1,198/2,198/3,198/4 и  198/5 КО  Сремска  Каменица); 

10. Измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блока  Раднички  универзитет  у  Новом  
Саду  (локалитет  Раднички  универзитет); 

1 1. Измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блока  Ііраднички  универзитет  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  војвођанских  бригада); 

12. Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  блокова  око  Улице  цара  Душана  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  цара  Дуілана  22); 

13. Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  зоне  реконструкције  у  наслеђеним  
амбијенталним  целинама  у  Новом  Саду  (локалитет  на  углу  улица  Марка  Мињанова  и  
Филипа  Вишњића); 

14. Измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  Клисанског  пута  у  Новом  Саду  (локалитет  
између  улица  Паје  Радосавњевића  и  професора  Грчића); 

15. Измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  блокова  око  улица  Шафарикове , Јеврејске  
и  Успенске  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Шафариковој  бр.4) и  

16. Измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  око  улице  данила  Киша  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  ЈЂермонтовој  бр.2  и  4); 

17. Измена  и  донуnа  Плана  деталне  регулације  клисанског  пута  у  Новом  Саду  (локалитет  
у  Улици  Сентандрејски  пут  бр.153-155). 
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2.2 ИЗРАДА  ДОКУМЕНАТА  КОЈИМА  СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  ПРОСТОРНИ  И  
УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАНОВИ  

Послови  на  изради  Урбанистичких  докумената  којима  се  спроводи  планска  
документација  подразумевају  израду: Урбанистичких  услова  за  локацијску  дозволу, 
Информације  о  локацији , Мишњење  о  могућности  озакоњења  објеката, Уверење  о  
чињеницама  садржаним  у  урбанистичкој  документацији , Пројекта  парцелације  односно  
препарцелације , Пројекта  исправке  границе  суседних  парцела, Урбанистичких  услова  за  
поставњање  монтажних  и  других  објеката  најавним  површинама  и  сл. 

У  2021.години  обрађено  је  4.739 захтева. Од  тога  је  у  текућем  периоду  примњено  4.198 
захтева, мто  је  за  2% више  него  у  претходној  години, а  389 захтева  је  пренето  из  2020. 
године. Од  укупног  броја  примњених  захтева  обрађено  је  4.351 захтев, тј . 91,8% укупног  
броја  примњених  захтева  у  посматраном  периоду. 

У  2021. години  дошло  је  до  промене  броја  поднетих  захтева  за  породичне  стамбене  
објекте  (907) што  је  повећање  за  62% у  односу  на  претходну  годину. Постоји  повећање  
укупног  броја  поднетих  захтева  за  локацијску  дозволу  у  Обједињеној  процедури  (1290) за  
33% више  него  у  претходној  години. 

Приметноје  и  повећање  и  броја  захтева  поднетих  за  Информације  о  локацији  (1121) што  
је  повећање  за  18% у  односу  за  претходну  годину . 

У  поступку  озакоњења  бесправно  изграђених  објеката  примњено  је  660 захтева, што  је  за  
40% мање  у  односу  на  претходну  годину  (број  се  очекивано  смањује  јер  се  поступак  
озакоњења  по  важећем  Закону  из  2015. приводи  крају). 

Током  2021. године  контакт  са  корисницима  услуга  за  сва  питања, поново  се, одвијао  
лично, путем  давања  усмених  Информапја  у  приземњу  пословне  зграде  или  путем  телефона. 

3. ФИНАНСИЈСКИ  ПОКАЗАТЕЈБИ  У  2021. гОдини  

Остварени  укупни  приходи  у  2021. години  износе  251.447.710,00 динара, а  укупни  
расходи  230.607.797,00 динара. добитак  износи  20.839.913,04 динара, односно  нето  добитак  
је  17.258.371,71 динар. 

Табела  3.1. Преглед  прихода  и  расхода -у  динарима  

Ред. 
број  

. Позиција  Остварепо  
2020 

План  
2021. 

Остварено  
2021. 

Индекс  
(5•3) (5•4) 

Приходи  234.235.306 260.4ј 6.667 251.447.710 107,35 96,56 

11 Расходи  216.415.812 259.532.424 230.607.797 106,56 88,86 

111 

Нето  добитак / 
Губитак  ј 5.104.319/ 884.243/ 17.258.371/ І  14,26 1.951,77 

з.i извори  ПРИХОДА  

Укупни  приходи  за  2021. годину  износе  251.447.710,00 динара, што  у  односу  на  
реализацију  из  2020. године  представња  повећање  од  7,35%. Реализација  прихода  у  2021. 
години  у  поређењу  са  односу  на  планиране  приходе, нижаје  за  3,44%. 
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Табела  3.2. Преглед  прихода  по  структури  -у  динарима  

Ред.бр. ПОЗИЦИЈА  ПЛАГІА  Реација  План  2021 Реализација  Индекс  

2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 

і  пословки  вриходи  233.198.625 256.666.667 249.598.259 107,03 97,25 

1.1. 
Приходи  од  просторно  планске  документације  за  
оснивача  166.650.490 166.666.667 166.614.755 99,98 99,97 

1.2. 
Приходи  од  просторно  планске  документације  за  
друге  кориснике  услуга  10.100.532 20.000.000 9.244.197 91,52 46,22 

1.3. Приходи  одурбанистичкихуслова  56.447.603 70.000.000 73.712.701 130,59 105,30 

1.4. други  пословни  приходи  - осталадокументација  

2 фИнлнсИјскИ  ПРИХОДИ  183.919 750.000 148.642 80,82 19,82 

2.!. Приходи  од  камата  167.228 750.000 130.827 78,23 17,44 

2.2. Позитивне  курсне  разлике  16.691 17.815 106,73 

з  остлли  приходи  852.762 3.000.000 1.700.809 199,45 56,69 

• Пословни  приходи  

Поеловни  приходи  у  202 1. гоДиНи  износе  249.598.259,00 динара  и  нижи  су  од  пданираних  
за  З,44% , а  за  7,03% внши  у  поређењу  са  оствареним  вредностима  из  претходне  године. 

1) Остварени  приходи  од  израде  просторНо  планске  документације  за  оснивача  у  2021. 
години  износе  166.614.755,00 динара. 

2) Приходи  од  израде  просторно  планске  документацнје  за  тржиште  реализовани  су  у  
износу  од  9.244.197,00 динара, што  је  за  53,78% ниже  од  планске  вредности  и  ниже  од  
реализације  у  2020. години  за  8,48%. 

З) Реализовани  приходи  од  израде  урбанистичких  услова  у  1іланском  периоду  износе  
73.712.701,00 динара  и  виши  су  од  планираног  прихода  за  5,30% и  од  реализованих  у  
претходној  години  за  З0,59%. 

• Финансијски  приходи  

Финансијски  приходи  у  2021. години  реализовани  су  у  укупном  износу  од  148.642,00 
динара. Највећи  део  ове  врсте  прихода  чине  приходи  по  основу  камате  на  орочена  новчана  
средства  (over nіght) y износу  од  130.827,00 динара. 

• Остали  приходи  

Остали  приходи  у  202 1. години  реализовани  су  у  износу  од  1.700.809,00 динара. У  
категорију  осталих  прихода  сврстани  су  приходи  по  основу: 

Наплаћених  отпuсаних  потраживањау  износу  од  679. 710,00 динара; 
Укидања  дугорочнuх  резервисања  за  судске  сnорове  у  изноеу  од  850. 459, 00 динара; 
Осталих  непоменутих  прuхода  у  износу  од  1 70. 640, 00 динара. 
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3,2 РАСХОДИ  ПО  НАМЕНАМА  

Укупни  расходи  за  2021. годину  износе  230.607.797,00 динара  и  у  односу  на  2020. годину  
наведени  износ  представл.а  повећање  за  б,56%, а  у  односу  на  план  за  202 1. годину  смањење  
од  11,14%. 

Табсла  3.3. Расходи  по  наменама -у  динарима  

Ред.бр. ПОЗИЦИЈА  ПЛАНА  Реализација  
План  2021. 

Реализација  Иидекс  

2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 

РАСХОДH 216.415.Ѕ12 259.532.424 230.607.797 106,56 88,86 

1 ПОСЛОВНИ  РАСХОДИ  213.897.428 258.477.424 226.941.601 106,10 87,80 

1.1 Трошкови  Матсријала  8.883.470 10.100.000 10.103.792 113,74 100,04 
ј  .l. l Трошкови  осталог  материјала  4.662.090 5.650.000 5.765.589 123,67 102,05 
ј . ј .2 Трошкови  гориваи  снсргије  4.170.561 4.400.000 4.304.976 103,22 97,84 

1.1.3 Остали  трошкови  материјала  50.8 19 50.000 33.227 65,38 66,45 

1.2 Трошкови  зарада  и  накнада  зарада  170.549.069 203.697.424 174.488.863 102,31 85,66 
1.2.1. Зараде  и  накнаде  зарада  ( бруто ) 135.487.639 155.897.200 і  35.080.126 99,70 86,65 
1.2.1.1 3ароде  и  ,јакнаде  посјјоводства  16,957.270 17.893.800 !6.040.327 94,59 89,64 

1.2.1.2 3араде  u чакнадезапосле ,јих  !ј&530.369 13&ОО3.400 !19.039.799 100,43 86,26 

1.2.2. доприноси  натерет  послодавца  22.558.693 25.957.100 22.458.099 99,55 86,52 
1.2.3. Накнаде  по  основу  уговора  о  делу  180.000 

1.2.4. 
Накнада  по  уговорима  привременим  и  іІовременим  
посдовима  2.922.826 3.260.000 3.144.248 107,58 96,45 

1.2.5. 
Накнала  физичким  лицима  по  основу  осталих  
уговора  243.000 

l .2.6. Накнаде  чдановима  надзоріІог  одбора  ј  4 l 5.094 I .4 ј  5, l 24 1.384.662 97,85 97,85 
1.2.7. Остали  лични  расходи  &164,817 16.745.000 12.421.728 152,14 74,18 

1.2.7.1 Преаозііарад u сорада  2.280.900 3.200.000 2.619.641 114,85 81,86 

1.2.7.2 Јубиларче  награде  99&195 75&000 702.610 70,39 92,69 

1.2. 7.3 Отпреміјиііа  прі  одласкуу  пензију  1.477.350 !.300.000 611.925 41,42 47,07 

1.2. 7.4 Стипеіідије  и  иіколариіе  /80. 000 

1.2. 7,5 јІомоћ  запослечгиіа  и  породици  1.850. 473 6. 000. 000 4.586.921 247,88 76,45 

!.2.Т6 Накчада  троик. ііa службеііом  путу  135.587 252,000 172.720 127,39 68,54 

1.2, 7. 7 Дііевіјгіце  за  слузісбени  пут  85.557 428,000 !92. 71! 225,24 45,03 

1.2. 7.8 Издвајаіbе  у  добровоіаіи  пензијски  фоiід  427.500 3. 62Т000 2. 75Т500 645.03 76,03 

1.2.Т9 Остоле  пргиіолва  42Т500 1.000.000 77Т700 85,53 77,77 

1.2.8. Разлика  трошкопз  зарадс  по  закон  909.255 

1.3 Трошкови  проіізводних  услуга  10.300.757 13.900.000 I 1.296.645 109,67 81,27 
.3. I. Троп]кони  ycJІ yІ a іІa израјіи  зајцтака  539.899 ј . 00.000 839.171 55.43 76.29 

1.3.2. ТроІІІкови  траіісііортііих  yc;І yra і . 185.536 1.500.000 1.598.490 34,83 106,57 

1.3.3. І poІІІ koBu ycnyІ a олржавања  4.413.765 5.200.000 4.359.015 98,76 83,83 

I .3.4. Тропікови  закуІІіІиЕІа  2.815.576 4.300.000 3.313,3 13 ј  17,68 77,05 
1.3.5. Остале  производне  услуге  1.345.981 1.800.000 1.186.656 88,16 65,93 
1.4 Троијкови  амортизацјіје  и  резервисања  11.072.450 12.000.000 17.340.966 156,61 144,51 
1.5 Нематеријалијј  ТрОШКОВЛ  13.091.682 18.780.000 13.711.335 104,73 73,01 
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L5.ј . Трошкови  tіепроизводних  услуга  7.503.912 l 1.180.000 7,857.461 104,7! 7Q28 

1.5.].] Тр.струч.образов. и  усавршавања  119.950 800.000 275.350 22955 34,42 

1. 5. 1.2 Трошкови  из.мејіе  иостојећег  софіпвера  300. 000 

1.5.1.3 Трошкови  услуга  обезбеђења  1.335.281 1. 750.000 1.287.426 96,42 73,57 

1.5.1.4 Тр.здравственихуслуга  - сист.иреглед  заиосл  I.22Т270 1.500.000 1.253.950 102,17 83,60 

1.5.1.5 Тришкови  ировајдера  315.404 500.000 403.689 127.99 80.74 

1.5.1.6 Трошкови  адвокатскuхуслуга  480.000 480.000 480.000 100,00 100,00 

1.5. l. 7 Трошковн  ревизнја  фин.нзвеи~іпаја . 170.000 200. 000 170.000 100,00 85.00 

1.5. 1.8 
Трошкош  увођења  фин.уиравгbања  и  контроле-
con.ѕaltіug 

1.5.1.9 Остале  неироизводнеуслуге  3.376.007 4.650.000 3.643.896 107,94 78,36 

1.5. 1. 10 
Услуге  израде  акаіпа  процене  ризика  од  катастрофа  
и  nјјана  заштите  и  сиашавања  480.000 

1.5.1.11 
Услуге  одржавања  софтверскіи  додатака  за  
AutoCAD 500.000 82.000 16,40 

1.5.1.12 
Произвођачка  подриіка  и  сервиси  за  рачунарску  
инфраструктуру  400.000 213.150 53,29 

1.5.1.13 Услуге  имплементације  (ревизuје) ИЈСГ  100.000 48.000 48,00 

1.5.2. Трошкови  репрезентације  729.967 850.000 828,058 113,44 97,42 

1.5.3. Тро tдкови  премиаосигурања  1.149,4!! 1.300.000 1.291.475 112,36 99,34 

1.5.4. Трошкови  пореза  ј .105.350 1.300.000 1.116.784 101,03 85,9! 

1.5.5. Остали  нематеријални .трошкови  2.603.042 4Ј50.000 2.617.557 100,56 63,07 

1.5.5.!. Трошковиплатногпромета  467.123 500.000 443.274 94,89 88,65 

1.5.5.2. Трошкови  чланарина  1.355.637 2.100.000 1.336.388 98,58 63,64 

1.5.5.3, Оатали  нематерија.лни  трошкови  780.282 1.550.000 837.895 107,38 54,06 

2 ФИНАНСИЈСКИ  глсходи  7.113 55.000 1.279 17,98 2,33 

2.!. Расходи  камата  302 50.000 1.279 423,5! 2,56 

2.2. Негативне  курсне  и  валугне  разлике  6.811 5.000 

3 ОСТАЛИ  РАСХОДИ  526.128 1.000.000 896.369 170,37 89,64 

3.1. Спонзорство  и  донаторство  

3.2. Остали  непоменуги  расходи  434.403 1.000.000 813.020 187,16 81,30 

3.3. 
Мањкови, накнада  іптете  другим  лицима,губици  по  
основурасхода ... 91.725 83.349 90,87 

4 
Обезвређиваи.е  имовине  (потраживањ , залиха, 
пласмана  и  слично) 1.985.143 2.691.199 135,57 

. Пословни  расходи  

Пословни  расходи  у  2021. години  износе  226.941.601,00 динара  и  нижи  су  од  планираних  
за  12,20%, а  у  односу  на  расходе  из  претходне  године  виши  су  за  б,10%. 

Трошкови  зарада  и  накнада  зарада  представјЂају  најзначајнији  трошак  који  у  структури  
пословних  расхода  учествује  са  76,89%. У  2021. години  износе  174.488.863,00 динара, што  је  
у  односу  на  план  2021. године  ниже  за  14,34%, док  је  у  Односу  на  реализацију  у  2020. 
години, више  за  2,3 1 % Деталан  приказ  трошкова  зарада  даје  се  у  поглавлу  4. 1. Трошкови  
запослених . 

Троиікови  материјала  у  2021. години  износе  10.103.792,00 динара. Уколико  их  
посматрамо  у  односу  на  остварење  из  претходне  године, виши  су  за  1З,74%, а  у  односу  на  
планиране  вредности  виши  су  за  0,04%. Наведене  трошкове  сачињавају : трошкови  осталог  
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материјала  у  изНосу  од  5.765.589,00 динара  (трошкови  тонера, папира  за  плотер  и  
фотокопирање , канцеларијског  материјала  и  др.),  трошкови  горива  и  енергије  у  износу  од  
4.304.976,00 динара  и  трошкови  отписа  алата  и  ситног  инвентара  у  износу  од  33.227,00 
динара. Прекорачење  трошкова  осталог  материјала  настало  је  због  непредвиђеног  штампања  
планског  документа  Генералног  урбанистичког  плана  за  потребе  презентације  и  јавног  увида  
за  55 месних  заједница  Града  Новог  Сада. 

Троиікови  производііихуслуга  у  2021. години  износили  су  11.296.645,00 динара, што  је  у  
односу  на  планске  вредности  ниже  за  18,73%, а  у  односу  на  остварење  у  2020. години  више  
за  9,67%. Ову  категорију  трошкова  чине: 
• Трогикови  услуга  на  изради  задатака  у  износу  од  839.171,00 динар  виши  су  од  

реализације  у  2020. години  за  55,43%, док  су  за  23,71% нижи  од  планских  вредности . 
• Трошкови  зокупа  пословног  простора  у  износу  од  3.313.313,00 динара  и  за  17,68% су  

вими  од  реализације  у  2020. години, док  су  за  22,95 % нижи  од  планских  вредности . 
Смањење  трошкова  закупа  настало  је  због  смањења  цене  закупа  пословне  зграде, као  и  
архиве  које  предузеће  користи, а  по  Одлуци  Града  Новог  Сада  због  пандемије  узроковане  
вирусом  COVІD 19. 

• Трошкови  услуга  одржавања  су  у  2021. години  остварени  на  нивоу  од  4.359.015,00 
динара, што  је  у  односу  на  претходни  период  за  1,24% ниже, а  посматрано  у  односу  на  
планске  вредности  ниже  за  16,17%. 

• Троіикови  транспортііих  услуга  који  у  2021. години  износе  1.598.490,00 динара  су  за  
34,83% виши  од  реализације  у  2020. години , а  за  6,57% виши  од  планских  вредности  за  
2021. годину. Прекорачење  планираног  износа  последица  је  повећања  цене  поштанских  
услуга  ЈП  ,,Поште  Србије  од  I. априла  2021. године  за  које  предузеће  није  могло  знати  и  
како  би  га  планирало  у  програму  пословања . 

• Остале  производне  услуге  у  износу  од  1 . 1 86.656,00 динара  односе  се  на  комуналне  услуге  
трошкове  ХТЗ  заштите  и  за  11,84% су  ниже  од  реализације  у  2020. години , а  за  34,07% 
ниже  од  планских  вредности . 

Троиіковјі  амортизације  и  резервисања  у  202 1. години  износе  17.340.966,00 динара, 
што  је  у  односу  на  остварење  из  претходне  године  више  за  56,61%, а  у  односу  на  планске  
вредности  више  за  44,5 1 %. Наведени  тропкови  обухватају  обрачунату  амортизацију  
основних  средстава  у  износу  од  6.43 1.830,00 динара, амортизацију  нематеријалне  имовине  у  
износу  3.312.077,00 динара, резервисања  за  отпремнине  запослених  у  износу  од  7.539.711,00 
динара  и  остала  дугорочна  резервисања  у  износу  од  57.348,00 динара. 

Дугорочна  резервисања  за  отпремнине  представњају  садашњу  вредност  очекиваних  
будућих  исплата  запосленима  за  отпремнине , а  утврђују  се  на  основу  елемената  
дефинисаних  Мсфи  за  мала  и  средња  предузећа  и  на  дан  31.12.2021. године  и  утврђена  су  у  
изітосу  од  18.350.736,00 динара. 

Почетни  дисконтовани  износ  досадаulњих  резервисања  за  отгтремнине  изuоси  
IО.934.136,00диітара. Разлика  између  стања  на  крају  почетног  и  крајњег  стања  периода  и  
промена  у  току  године  због  одласка  запослених  у  пензију  и  престанка  радног  односа, 
прсдставл )а  трошак  текуће  године. У  2021. години  трошкови  резервисања  за  отпремнине  
износе  Т539,7 I I ,00 динара . 

У  202 1. години  двоје  запослених  је  остварили  право  на  пензију. Исплата  отпремнине  
вршена  је  делом  из  резервисаног  износа, а  део  је  представњао  тропјак  за  отпремнине  
запослених  текуће  године. 3а  202 1. годину  извршена  је  допуна  резервисања  за  отпремнине  за  
сваког  запосленог  на  основу  година  стажа  на  дан  одласка  у  пензију  и  време  у  годинама  до  
одласка  у  пензију. 
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Остала  дугорочна  резервисања  односе  се  на  резервисања  за  примлен  аванс  по  уговору  о  
изради  планске  документације  због  немогућиости  предузећа  да  заврши  уговорен  посао  због  
законских  ограничења . 

Немамеријални  трошкови  у  202 1. години  износе  13.711.335,00 динара, шТо  је  у  односу  
на  прошлу  годиву  више  за  4,73%, а  у  односу  на  планиране  вредности  ниже  за  26,99%. Ова  
категорија  трошкова  обухвата: 

Трошкове  непроизводнихуслуга  у  износу  од  7.857.461,00 динар. Ову  категорију  трошкова  
чине  трошкови  стручног  усавршавања, трошкови  одржавања  софтвера, трошкови  услуга  
обезбеђења, трошкови  провајдера , трошкови  на  име  адвокатских  услуга, трошкови  
ревизије  финансијскuх  извештаја  и  сл. У  поређењу  са  претходном  годином, ови  
трошкови  су  за  4,71% виши, а  у  односу  на  план, нижи  су  за  29,72%. 

• Трошковерепрезентације  у  износу  од  828.058,00 динара  и  у  односу  на  претходни  период  
виши  су  за  13,44%, а  у  односу  на  плански  период  нижи  за  2,58%. 

• Трошковu пореза  у  износу  од  1 . 1 16.784,00 динара  у  односу  на  прошлу  годину  вишн  за  
1,03%, док  су  у  односу  на  планске  вредности  нижи  за  14,09%. 

• Трошкове  премије  осигурања  у  износу  од  1.291.475,00 динара, виши  су  у  односу  на  
реализацију  у  2020. години  за  12,36%, а  за  0,66% нижи  у  односу  на  лланску  вредност. 

• Трошкови  чланарuна,пламног  промета  и  осмапи  немамеријаnни  трошкови, које  чине  
троіпкови  претплате  на  часописе  и  публикације , чланарине, услуге  пдатног  промета, 
судске  и  административне  таксе, накнада  за  заштиту  животне  средине  н  сл. у  износу  од  
2.617.557,00 динара. У  поређењу  са  претходном  годином, ови  трошкови  су  виши  за  
0,56%, а  у  односу  на  план, нижи  за  36,93%. 

Финансијски  расходи  

Ову  врсту  расхода  чине  расходи  камата, негатнвне  курсне  и  валутне  разлuке  у  износу  од  
1.279,00 динара. Финансијски  расходи  су  смањени  у  односу  на  2020. годину  за  82,02%, а  у  
односу  на  план  за  97,44%. 

. Остали  расходи  

У  2021. години  остали  расходн  остварени  су  на  нивоу  од  89П.369,00 динара, што  је  у  
односу  на  планске  вредностн  ниже  за  10,36 % , а  у  односу  на  реализацију  у  2020. години, 
више  за  70,37 % и  то: 
• Осмапи  непоменути  расходи  у  износу  од  8 13 .020,00 динара  односе  се  у  највећој  мери  на  

средства  намењена  Буџетском  фонду  за  професионалну  рехабилитацију  и  запошњавање  
особа  са  инвалидитетом , судска  решења, услуге  без  накнаде  и  сл; 

• Губиzји  no основурасхода  опреме, као  и  nродаје  опреме  и  др. у  износу  77.349,00 динара. 

Обезвређење  имовине  

Надзорни  одбор  је  донео  одлуку  о  Усвајању  Извештаја  пописне  комuсије  о  извршеном  
годишњем  попису  средстава, потраживања  и  обавеза  ЈП  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  са  
стањем  на  дан  3 1 . 12.202 1. године  у  којем  је  извршено  Обезвређивање  потраживања , 
односно  индиреіпан  отпис  потраживања  од  купаца  и  осталих  потраживања , која  се  
процењују  као  ненаплатив  у  складу  са  3аконом  о  рачуноводству , у  износу  од  2.691. 199,00 
динара. 
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3.3 ДОБИТАК  

Резултат  оствареног  нивоа  прихода  и  расхода  у  2021. години  је  нето  добитак  у  износу  од  
17.258.371,71 динар. 

Финансијским  планом  за  2021. годиНу  планиран  је  добитак  у  износу  од  884.243,00 
динара, али  како  је  у  току  2021. године  извршена  рационализација  трошкова, остварени  
добитакје  випјеструко  већи. 

Расподела  оствареног  нето  добитка  извршиће  се  сагласно  члану  58. Закона  о  јавним  
предузећима: 
• 8.629.185,86 динара  уплатиће  се  оснивачу, а  
• 8.629. 1 85,85 динара  остаће  предузећу  као  нераспоређена  добит. 

3.4 ПОЗИЦИЈЕ  БИЛАНСА  СТАЊА  

3.4.1 Актива  

Стална  имовина  предузећа  на  дан  билансирања  3 1. децембра  202 1. године  износи  
31.958.207,00 динара  и  чине  је  нематеријална  имовина  у  износу  од  7.877.939,00 динара, 
ггостројења  и  оnрема  у  вредности  од  15.5 14.379,00 динара, као  и  дугорочни  финансијски  
пласмани  у  износу  од  8.565.889,00 динара. дугорочни  пласмани  се  односе  на  стамбене  
кредите  запослених , као  и  на  учешће  у  капиталу  осталих  правних  лица. 

Обртна  имосина  предузећа  на  дан  31. децембар  2021. године  износи  136.349.090,00 
динара  и  то: 
• материјал  (залихе  тонера, папира) 
• плаћени  аванси  за  залихе  и  услуге  
• купци  у  земњи  
• друга  потраживања  
• краткорочни  финансијски  пласмани  
• готовински  еквиваленти  и  готовина  
• активна  временска  разграничења  

1.321.023,00 динара, 
225.230,00 динара, 

3.980.551,00 динара, 
10.570.708,00 динара, 

816.100,00 динара, 
115.392.313,00 динара, 

4.043.165,00 динара, 

Одложена  пореска  средства  на  дајј  3 1. децембар  202 1. године  износе  3 .077.458,00 
динара. 

3.4.2 Пасива  

Капuтал  предузећа  на  дан  билансирања  31. децембра  2021. године  износи  
I30.329.813,00 динара, а  чине  га: 
• осповни  капнтал, дЖВНИ  и  остали  капитал  у  износу  од  78.460.772,00 динара, 
• ревалоризационе  резерве  по  основу  ревалоризације  нематеријалне  имовине, некретнина , 

постројења  и  опреме  у  износу  од  945.639,00 динара  
• нераспоређени  добитак  у  износу  од  50.923.402,00 динара  кога  чине  добитак  из  ранијих  

година  у  износу  од  33.665.030,00 динара  и  нераспоређени  добитак  текуће  године  у  
износу  од  17.258.372,00 динара. 
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дугорочна  резервисања  и  обабезе  предузећа  на  дан  3 1. децсмбар  202 1. године  износе  
18.799.473,00 динара, а  односе  се  на  резервисања  за  отпремнине  и  резервисања  за  трошкове  
судскнх  спорова. 

Краткорочне  обавезе  на  дан  31. децембар  2021. године  износе  22.255.469,00 динара, и  
то: 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

примњени  аванси  
обавезе  из  пословања  
остале  краткорочне  обавезе  
обавезе  по  основу  пореза  на  додату  вредност  
остале  обавезе  за  порезе, доприносе  п  др.дажбине  
обавезе  за  порез  из  резултата  
пасивна  временска  разграничења  

10.040.868,00 динара, 
3 .66 1.48 1,00 динара, 

279.435,00 динара, 
4.509.948,00 динара, 

52.750,00 динара, 
3.697.779,00 динара, 

13.208,00 динара. 

У  прилогу, Образац  1 Биланс  успеха, Образац  ІА  Биланс  стања  и  Образац  ЈБ  Извејптај  
о  токовима  готовине, даје  се  упоредни  преглед  позиција  за  2020. и  2021. годину. 

4. ПОЛИТИКА  ЗАРАДА  И  ЗАПОШЈБАВАЊЕ  

4.1. Трошкови  залослених  

Ову  групу  трошкова  чине  трошкови  зарада, накнада  за  годишњи  одмор, рад  на  дане  
државног  празника, боловање  на  терет  послодавца , реrрес  за  годишњи  одмор, накнада  за  
исхрану, топли  оброк , порези  и  доприноси  на  терет  послодавца , трошкови  накнаде  по  
уговорима, накнаде  за  рад  чланова  Надзорног  одбора, јубиларне  награде, отпремнине , 
стипендије , помоћ  запосленима  и  остали  лични  расходи . 

Трошкови  зарада  и  накнада  зарада  (брумо) износе  135.080.126,00 динара  и  крећу  се  у  
оквиру  планиране  масе  средстава  за  исплату  зарада  у  2021. години. У  складу  Законом  о  
престалку  важења  Закона  о  привременом  уређивању  основица  за  обрачун  и  исплату  плата, 
односно  зарада  и  других  сталних  примања  код  корисника  јавник  средстава  који  је  ступно  на  
снагу  1. јануара  2020. године, исплата  зарада, почев  од  1. јануара  202 1. године  врліила  се  у  
висини  цене  рада  која  је  утврђена  у  октобру  2014. године. Бруто  цена  рада  као  један  од  
елемената  обрачуна  зараде  износилаје  25.000,00 динара. 

Заносленима  је  редовно  исплаћивана  накнада  за  исхрану  у  току  рада, Іітопли  оброк!і
, у  

износу  од  400,00 динара  бруто  по  радном  дану  у  складу  са  Колективним  уговором  код  
послодавца , у  укупном  износу  од  8.416.000,00 динара . Регрес  за  годишњи  одмор  испла1ен  је  
у  износу  од  88.882,00 динара  по  запосленом . 

доприноси  на  терет  послодавца  исплаћени  су  у  износу  од  22.458.099,00 динара  у  
складу  са  прописаним  стопама . 

Трошкови  накнада  по  уговорима  о  привременим  и  повремеиим  пословима  износе  
3.144.248,00 динара. По  основу  уговора  о  привременим  и  повременим  пословима  на  дан  
3 1. 12.202 1. године  било  је  ангажовано  укупно  три  лица. 

Накнаде  зарад  председuика  и  чланова  Надзорног  одбора  у  износе  1.384.662,00 динара. 

Остали  лични  расходи  у  укулном  износу  од  12.421.728,00 динара, односе  се  на: 
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• превоз  на  рад  и  са  рада  у  износу  од  2.619.641,00 динара  за  куповину  месечних  карата  за  
превоз  и  исплату  накнаде  у  готовини ; 

• јубиларне  награде  за  петоро  запослених  у  износу  од  702.610,00 динара, исплаћеве  су  
током  202 1. године  у  зависности  од  датума  остварења  јубилеја  рада  у  предузећу ; 

• nonіoh запосленима  и  породицн  у  износу  од  4.586.921,00 динар. Помоћ  је  исплаћивана  у  
складу  са  Колективним  уговором  на  име  помоћи  за  рођење  детета, трошкове  лечења, 
смрти  чланова  породице  запосленог  и  тешког  материјалног  позІожаја  запослених ; 

• дневнице  за  службени  пут  у  износу  од  192.711,00 динара; 
• накнаде  троіакова  на  службеном  путу  у  износу  од  172.720,00 динара; 
• остала  примања  обухватају  личне  расходе  који  су  регулисани  Колективним  уговором  у  

укупном  износу  од  777!700,00 динара  и  
• отпремнину  при  о()ласку  у  пензију  у  износу  од  611.925,00 динара  (разлика  између  

исплаћеног  и  резервисаног  износа  за  отпремнине  за  двоје  запослених ). 

У  прилогу  Образац  2. Трошкови  запослевих , даје  се  преглед  реализације  плана  за  2021. 
годину. 

4.2. динамика  запошњавана  

Као  и  претходних  година  Програмом  пословања  за  202 1. годину  укупан  број  запослених  
био  је  утврђен  с  цињем  да  се  обезбеди  континуитет  у  ефикасном  и  стручном  извршавању  
поверених  послова  и  задатака  у  уговоревим  роковима  са  Оснивачем  и  другим  корисницима  
услуга  Јавног  предузећа, те  је  у  вези  с  тим  у  области  запошњавања  тенденција  била  да  се  
Новозапопјњавање  креће  у  оквирима  законских  решења  којима  је  корисницима  јавних  
средстава  прописана  обавеза  поштовања  забране  заснивања  радног  односа  са  новим  
извріпиоцима  изнад  пројектованог  износа  од  10% у  односу  на  укупан  број  запослених . 

У  складу  са  тако  утврђеном  политиком  запошњавања , предузеће  је  пословну  202 1. 
годину  завршило  са  укупно  108 запослених  од  којих  су  3 на  одређено  време  и  105 на  
неодређено  време, глтоје  испод  максималног  броја  утврђеног  Програмом  пословања  за  2021. 
годину  на  које  је  добијена  сагласност  Оснивача . 

Током  2021. године, двојици  запослених  високе  стручне  спремеје  престао  радни  однос  
по  основу  стицања  права  на  старосну  пензију, докјеједној  запосленој  високе  стручне  спреме  
споразумно  престао  радни  однос  у  предузећу . Током  године  било  је  ангажовано  по  основу  
закњучених  уговора  о  привременим  и  повременим  пословима, троје  незапослених  лица  
високе  стручне  спреме, и  двоје  лица  средње  стручне  спреме  двоје  незапослених  лице  високе  
стручне  спреме  било  је  ангажовано  по  основу  уговора  о  снровођењу  nрограма  стручне  
праксе  преко  Националне  службе  за  запошњавање  по  уговору  на  одређено  време  до  12 
месеци  ради  обуке  и  оспособњавања  за  самосталан  рад  у  струци  у  својству  приправника , и  
њимаје  истекао  уговор  1.августа  2021. године . 

Заснивање  радног  односа  на  одређено  време  током  2021. године  реализовано  је  у  оквиру  
дозвоњених  10% од  укупног  броја  заиослених  на  неодређено  време  по  основу  повећаног  
обнма  посла  и  то  једно  лице  високе  стручне  спреме  .двоје  везапослених  лица  средње  
стручнс  спрсмс  су  по  уговору  о  раду  на  одређено  време  до  гпесг  месеци  обавили  
приправнички  стаж, да  би  након  положеног  приправничког  испита  и  добијене  сагласности  
за  новозапошњавање  од  стране  надлежве  Комисије  Владе  Републике  Србије, засновали  
радни  однос  на  неодређено  време . 

Такође  на  основу  добијених  сагласности  закњучен  је  уговор  о  ради  на  неодређено  време  
са  једним  лицем  више  и  са  два  извршиоца  високе  стручне  спреме  ради  попуне  улражњених  
радних  места. Имајући  у  виду  да  је  двоје  запослених  високе  стручне  спреме  именовано  на  
јавне  фуuкције  у  Аутономној  Покрајини  Војводини, односно  у  граду  Новом  Саду, њима  је  
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одговарајућим  решењима  утврђено  мировање  радног  односа  у  предузећу, док  су  на  јавној  
функцији . 

Поштујући  прописане  епидемиолошке  мере, мањи  број  запослених  је  узео  учешће  на  
сітучним  скуповима, семинарима  и  радионицама, на  дањину  на  којима  би  стицали  потребна  
знања  и  одговарајуће  стручне  вештине  за  практичан  рад  на  одговарајућим  пословима  по  
доношењу  одређених  нових  законских  и  подзаконских  решења, а  у  цил.у  њиховог  
спровођења  истих. 

У  придогу  Образац  7. динамика  запошлавања , даје  се  преглед  реализације  плана  за  
2021. годину. 

4.3. Исплата  зарада  

Маса  средстава  за  исплату  зарада  у  2021. години  планирана  је  у  складу  са  посебним  
фискалним  правилима, одредбама  Уговора  о  раду  и  Колективног  уговора  на  нивоу  од  
155.897.200,00 динара  ( бруто  ј  ), а  реализованаје  у  износу  од  135.080. 126,00 динара. Разлика  
између  лланиране  масе  зарада  и  исплаћених  зарада  настала  је  као  последица  одлазака  на  
породињско  одсуство , боловање  преко  30 дана  запослених . 

Обрачун  и  исплата  зарада  и  накиада  запосленима  вршени  су  у  складу  са  Посебним  
колективним  уговором  за  јавна  комунална  и  друга  јавна  предузећа  Града  Новог  Сада, 
Колективним  уговором  код  лосдодавца  којим  су  поред  осталог  уређени  односи  између  
запосленог  и  послодавца  и  у  вези  зарада, накнада  и  других  примања, као  и  Уговором  о  раду. 

Увећање  зараде  по  основу  времена  пррведеног  на  раду  за  сваку  пуну  годину  рада  износи  
0,4% од  основице, а  висина  отпремнине  због  престанка  радног  односа  ради  одласка  у  пензију  
исплаћује  се  у  висини  три  просечне  зараде. 

Просечна  бруто  зарада  у  2021. години  износила  је  107.065,00 динара, а  просечна  нето  
зарада  76.883,00 динара. 

На  име  доприноса  на  терет  послодавца  исплаћеноје  22.458.099,00 динара. 

Сви  порези  и  доприноси  су  уредно  уплаћивани . 

4.4. Накнадс  члановима  Надзорног  одбора  

Накнаде  члановима  Надзорног  одбора  планиране  су  у  износу  од  1 .4 1 5. 124,00 динара, а  
исплаhене  у  износу  од  1.384.662,00 динара. Накнаде  су  исллаћиване  у  складу  са  Решењем  
Скупштине  Града  у  нето  износу  од  25.000,00 динара. 

5 ИНВЕСТІјЦИЈЕ  

Програмом  пословања  за  2021. годину  нису  планиране  капиталне  инвестиције. 

6. ЗАДУЖЕНОСТ  

У  2021. години  предузеће  није  имало  доспелих  обавеза  по  основу  домаћих  или  
иностраних  кредита. 
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7. НАБАВКЕ  ДОБАРА, УСЛУГА  И  РАДОВА, ТЕКУЋЕ  И  ИНВЕСТИЦИОНО  
ОДРЖАВАЊЕ  И  трОшкоВИ  зл  ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ  

7.1. Набавка  добара, услуга  и  радова  

У  2021. годиНи  на  име  набавки, у  складу  са  финансијским  планом, извршене  су  набавке  
укупне  вредности  47.134.142,44 динара. 

дОБРА  24.489.583,38 динара  
• Јавне  набавке  18.623.157,46 динара  

• Набавке  на  које  се  закон  не  примењује  5.866.425,92 динара  

• Набавке  за  које  није  спроведеј-ј  поступак  (на  
које  се  закон  не  примењује  закон  ојавним  
набавкама) 

300.000,00 динара  

УСЛУГЕ  22.311.659,06 динара  
• Јавне  набавке  13.260.097,00 динара  

• Набавке  на  које  се  закон  не  примењује  9.05 1.562,06 динара  

• Набавке  за  које  није  спроведен  поступак  (на  
које  се  не  примењује  закон  ојавним  
набавкама) 

665.000,00 

РАДОВИ  332.900,00 динара  
• Радови  на  које  се  закон  не  примењује  332.900,00 динара  

У  наредној  табели  датје  приказ  реализације  Плана  набавки  за  2021. годину  

Табела  бр.7.1.1  - Изврјнење  плана  набавки  за  202 . гоДин 000 линаоа  

Редни  
број  опис  добра  Услугс  Радови  

Укупно  
(д+У+Р) 

Набавке  на  које  
се  ЗЈН  не  
примењује  

УКУ[јНЕ  
НАБАВКЕ  

2 3 4 5 6 7 8(6+7) 

1.  ПЛАНИРАНО  19.900 13.464 0 33.364 19.667 53.031 

2.  УГОВОРЕпО  18.623 13.260 0 31.883 1525 ј  47.134 

3.  
/ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
(2/1*100) 

93,58 98,48 0 95,56 77,55 88,88 

4.  
НЕГІОКРБЧУТЕ  
НАБАВКБ  0 О  0 0 965 965 

5.  

ПЛАНИРАНО  
(УМАЊЕНО  ЗА  
НЕПОКРЕНУТО ) 

19.900 13.464 0 33.364 18.702 52.066 

6.  
х  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
(2/5*100) 

93,58 98,48 О  95,56 81,55 90,53 
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7.  

ОСТВАРЕНЕ  
УШТЕДЕКОД  
УГОВОРЕНиХ  
НАБАВКИ  

1.277 204 0 L481 4.416 5.897 

8.  
ХУЧЕШЋА  
УШТЕДА  (7/1*100) 

6,42 1,52 0 4,44 22,45 11,12 

9.  
Х  УЧЕШЋА  
УШТЕДА  (7/5*100) 

6,42 1,52 0 4,44 23,61 11,33 

На  основу  табеле  можемо  закњучити  да  је  93,58% набавки  реализовано  (тумачећи  редни  
број  6) - узимајући  у  обзир  само  покренуте  поступке . Од  планираних  поступакајавних  набавке  
сви  су  покренути , односно  степен  реализације  износи  93,58% кодјавних  набавки. 

Такође, на  основу  горе  наведеног  можемо  закњучити  да  су  остварене  значајне  уштеде  
приликом  закњучивања  уговора  о  јавним  набавкама. Код  уговорених  постунака  уштеде  износе  
приближно  1.277.000,00 динара. Проценат  уштеде  код  спроведених  поступака  је  6,42 %, ако  
посматрамо  укупне  набавке  проценат  уштеда  износи  11,33% односно  5.897.000,00 дин. 

Као  најзначајније  набавке  у  2021. години  издвајамо: 

• Хардвер  (сервери, сториџ, радне  станице, моиитори ...) 

• Софтвери  Autodeѕk Іnfraѕtructure Deѕіgn Ѕuіte Ѕtand&d Commercіal Maіntenance 

Ѕubѕcrіptіon, Urbano софтвер, Wіndowѕ  10 лиценце. 

• Канцеларијски  материјал  (Тонери  и  кертриџи , папир  за  штампање  и  фотокопирање , 

фасицкле, регистратори  и  остали  канцеларијски  материјал). 

7.2. Инвестиционо  и  текуhе  одржавање  

У  2021. години  нису  планирана  средства  на  име  инвестиционог  одржавања, а  за  
финансирање  текућег  одржавања  путничких  возила  и  канцеларијске  опреме  и  уређаја  и  
мањих  радова  предвиђен  је  износ  од  1 .900.000,00 динара. За  одржавање  путничких  возила  и  
канцеларијску  опрему  и  уређаје  уговорено  је  1.006.464,33 динара  без  ПДВ-а. Набавка  радова  
који  припадају  категорији  на  које  се  закон  не  примењује  је  спроведена  у  износу  од  
332.900,00 динара  без  ПДВ-а. 

7.3. Трошкови  за  посебне  намене  

Средства  за  посебне  намене, исказана  у  Програму  пословања  као  посебна  целина, терете  
расходе  пословања. 

За  2021. годину, нису  планирана  средства  за  донације, рекламу  и  пропаганду . 
Репрезентација  је  планирана  у  износу  од  850.000,00 динара, а  реализована  у  износу  од  
828.058,00 динара. 
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8. ЦЕНЕ  

Цене  услуга  израде  просторно -планске  документације  и  услуга  израде  урбанистичких  
услова, односно  урбанистичких  пројеката  гіарцелације  утврђене  су  Правилником  о  
мерилима  и  критеријумима  за  образовање  цена  израде  урбанистичке  докумеитације , 
урбанистичко -техничких  услова  и  других  послова  (у  далем  тексту: Ценовник), који  је  
усвојен  2000. год. и  изменама  и  допунама  из  новембра  2002, фебруара  2005, септембра  2006. 
године, децембра  2008. године, маја  2010. године  и  августа  2012. године. 

Према  важећем  Ценовнику  цене  услуга  израде  просторно-планске  документације  
формирају  се  према  утврђеној  методологији , а  на  основу  вредности  норма  сата  у  предузећу. 

Цене  услуга  израде  урбанистичких  услова  и  урбанистичких  пројеката  парцелације  
утврђене  су  у  фиксном  износу, по  јединици  мере  и  сагласно  члану  1 9. Ценовника  коригују  се  
коефицијентом  раста  цена  на  мало  у  Републици  Србији, а  на  основу  одлуке  на  коју  
сагласност  даје  Градско  веће  Града  Новог  Сада. 

Услуге  израде  урбанистичке  документације  везане  за  поступак  озакоњења  бесправно  
изграђених  објеката  врше  се  без  накнаде . 

Последњим  изменама  Правилника  извршена  су  одређена  терминолошка  усаглашавања  у  
складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  н  пратећим  подзаконским  актима  и  uзвршене  
допуне  у  смислу  дефинисања  нових  услуга  и  утврђивања  цена  за  те  услуге. Овим  изменама  и  
допунама  није  вршена  корекција  цена, те  су  све  цене  предложеним  uзменама  и  допунама  
остале  непромењене . 

У  току  202 1. године  нису  вршена  усклађивања  цена  услуга  сагласно  члану  19. важећег  
ценовника, односно  у  току  2021. године  није  било  повећања  цена  услуга. Цене  услуга  
издавања  урбанистичке  документације  за  спровођење  планске  документације  нису  мењане  
од  децембра  2008. године. 

ДИРЕКТОР  
иладииоић , ДИПЛ. ИНЖ. арх. 
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Образац  2. 

ТРОШКОВИ  ЗАПОСЛЕНИХ  

6Р  
Гј,ојіјтсооајј  зііјтіјслејтјјх  

Ретлтјзајтііјт  
Ој.Оі-31.ј 2.2020. 

tірмодііа  
roaііііі  

I]лuіт  202!. 
годіјтіт  

Реаліоііто  .ја  
ОLОІ -з  І .і 22021. 

202 і. 
,дјј5аЈјјоіЕі  

і  іідс,с  

Плаu Рстл  іііііі ,, 

Peіnoіnіaііііjі  
2О2. ј  
282 ј  Maca -І ErO зара.јаа  (зарала  ііo одбитку  лрнітадајуГіотіс  аореза  іі  

 допіаИіјосі  іта  тетіеГзЈіттослеітог ) 97.076,447 І І ,Ѕ34.957 97.030.959 ј  І  8.834.957 97.030.959 

- годоІтіт  

86,76 
2, 

Mііca БјУТО  ј  зарада  (зарада  са  притіајјају hим  тіорезоат  
дотіроіоіосојаіа  іі a герст  заітослеНот-) 35.487,639 І 55,897.200 ј 35.080.126 155.897.200 І 35.080. І 26 86,65 

3. 
Маса  БРУГО  2 aajііі Jіі  (ззјіада  ca npіі nanajyГііі , і  порсзом  H долрііносітт,та  на  т,јрет  іі ocnoJLaіііa) 58,046.332 81.854,300 І 57,535.225 IЅј .Ѕ54,300 157,538,225 86,63 

4 БІіој  заттослејјјј . іто  кадротској  еаидеітцііјот  - УКУПНО* 
107 ј  ј  7 l 08 і  ј  7 08 92,3 І  

4. І . - ііa неодрсђетіо  іpeuіe 102 І І  І  05 І І І  І 05 94,59 
2 - ііa одређеоіо  арсоте  5 6 3 6 3 50,00 

Ніткііадс  по  утооору  о  дсзіу  180,000 ј  80.000 
Бјзо  ј  тіртјатіОтатаа  іііі kі  і anc і  і o yr000py o дсјту  
ј-lакіііодс  іто  Јіуторскітм  угооорита  
Број  пјіііаіајтатіа  ііпкаітдс  іі o ауторскіім  угооорітма  
ј lЈікіЈаЈіс  іі o yі oіі opy o ііјаііірсменіім  и  ттопрсмеііим  посаоОаиа,а  2.922,826 3.260,000 3.144.248 3,260,000 3, ј 44.248 96,45 

10 
Број  іііііііііuіі ua Іііікііадс  rі o угооору  о  лрНарсоіеітітм  и  понрсаіеотНм  
тіоСЈіоіііііа  4 5 3 5 3 60,00 
ј-јіткіііДо  іјііізііткнат  лтіііііата  гто  оснОоу  осталјтх  уговора  243.000 243.000 

І  2 Број  пјаііаоіізіаіја  јііітсаіідс  тто  осііону  остааіих  угооора  6 
ј  3 Накііајіс іаіаіонііт,та  скуііітітнне  
ј  4 Бјіој і Jііііі oaa скуітііі  rіііі c 

5 јјіікаііјіс іііііііотііт .іа  ііајііотаііог  одбора  1.415.094 1.415. 124 1.384,662 1.415. ј 24 1.384,662 97,85 
ј  6 Број іЈі aіі  oіі a і  іад  іopі  і or ојібора  3 3 2 3 2 66,67 
ј  7 і  І a cі  і aзіc із iат  іооттаіт  Koaі  і  і c Hje за  реоизотју  
ј  8 Број  чаіаітотіі  Ком  іі cіі je зіі  рсаіізітју* 

І  9 Преноз  зіітіосзтеітих  На  nocao oі  ca nocna 2.280.900 3.200.000 2.6 І  9.64 І  3.200.000 2.6 9.64 ј  8 І  ,56 
20 дтісоііјіііс  ііa слтжбеііонт  ттуту  85,557 428.000 192.71 І  425.000 192.71 І  45,03 
21 Накітіјіс  rjіoіііcuііі  ііa сзіужбсііоот  луту  135.587 252.000 72.720 252.000 172.720 6854 
22 оі,тіјасаіііјтіііі  за  одаіазак  у  тіеіізоіју  1.477.350 1.300.000 611.925 1,300.000 611.925 47,07 
23 Број  тіјаіііі ,оЈііітіа  7 5 2 5 2 40,00 
24 Јубіі :.іЈіјііз  ііаірадс  998. ј 95 758.000 702.610 758.000 702.6 ј 0 92,69 
25  

26 

Гарој  гіріт .ітіuіагта  5 5 5 5 5 ј  00,00 
Cіііі  і  і  зј  іі  і  і cxpіііі a і  і a rcі acііy 

27 Пот,іојі  ііі jііііі rііі aііі  и  породјіцн  раднііка  ј  .850.473 6.000.000 4.586,92 І  6.000.000 4.586.92 І  76.45 
28 Стііііеіuіііјс  180.000 180.000 
29  Осізт.јіс  ііакііадс  трошкоіііі  зіотослсоінаіа  і  остајінат  фнзотчким  лисима  909.255 і .000.000 777.700 І  .000.ООО  777.700 77,77 

Оалаш hено  nіі ce: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , дмлл.іінж.арх.\ј  -т  
* 6јіг9 оIііііасЈтсііііх  ііocJіclііі,cr oaііa ітзасштајііог  перотода  
** і  ііізіі  ііііjc ад  5 до  29 којс  се  іісказују  у  тіотоіаннм  једііоіі ,цама  пр  

дазуат : 9.01.2022. 



Образац  З  
Прсдузеће:Јt1 УРБАНИЗАјт  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВи  САД  
Матичјји  број :08113699 

Прјіказ  лланііранлх  и  рсаллзованих  пословних  показатеја  

Посаовни  приходи  2017. година  2018. година  2019. година  2020. тодина  2021. година  

План  225.667 228.667 238.667 256.667 256.666 

Реаіизацнја  229.90! 230.448 255.025 233.199 249.599 

Реализација /ІІіан  (%) 101,88 100,78 106,85 90,gб  97,25 

Пословнирасходи  2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  2021. година  

План  222.912 227.239 238.198 253.941 258.477 

Реализација  212.240 213.475 232.400 213.897 226.942 

Реапизацнја /ПЛаІј  (%) 95,2! 93,94 97,57 84,23 87,80 

Укупнм  прихоДи  2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  202 І . година  

Гlлаіі  227.117 229.467 239.697 258.416 260.416 

Реализација  23 І  .94 ј  232.326 258.6 l 8 234.235 25 l .448 

Реајјизација /Пјіаіі  (%) 102,12 101,25 107,89 90,64 96,56 

Укупнирасходи  2017. година  2018. година  20 І 9. година  2020. година  2021. година  

План  224.312 228.539 239.048 255.091 259.532 

Реајінзација  217.869 2 17.809 234.955 2 16.4 І 6 230.608 

Рсајіизација /Іiлаіі  (%) 97,13 95,30 98,29 84,84 88,86 

Пословн u резултат  2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  202!. година  

Гlлаіі  2.755 1.428 469 2.726 -1.81 l 

Іеализација  
са  уМаііеіі?ем  за  порез  на  15.950 14.585 22.625 19.302 22.657 

Рсајінзација /пјіаіі  (%) 578,95 1.021,36 4.824,09 708,07 -1.25 1,08 

Неторезултат  2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  2021. година  

Гlлаіі  2.805 928 649 3.325 884 

Реазінзација  12.542 11.564 20.l63 15.104 17.258 

Рсаліјзација /ІІјіајі  (%) 447,13 1.246,12 3. 106,78 454,26 1.952,26 



Број  запосленнх  Надан  З1. ј 2. 2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  2021. година  

Г[пан  118 119 Г 19 116 Н7 
РеаЈјиз dЦНја  ј  17 ј  14 110 107 108 

Рсализација  - план  99,15 95,80 92,44 92,24 92,31 

Просечна  нетозарада  2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  2021. година  

План  63.958 69.300 72.934 78.726 80.082 

Реализација  67.937 68.466 72.738 76.367 76.883 

Реализација /јЈлаІІ  (%) 106,22 98,80 99,73 97,00 96,0! 

Рацио  анализа  2017. година  2018. година  2019. година  2020. година  2021. година  

EBITDA маргина  9,82 9,92 12,81 11,97 12,16 
EBITDA 22.767.000 у  дин. 23.056.000 у  дин. 33. 130.000 у  дин. 28.04 і  .000 у  дин. 30.585.000 у  дин. 
Ликвидност  5,19 4,51 5,75 8,51 6,13 
дугј  капитал  0,24 0,27 0,43 0,21 0,17 
Профитна  бруто  маргина  0,05 0,06 0,09 0,08 0,08 
Бкономичност  1,08 1,08 1,1 1,09 1,! 
Продуісги tіност  0,75 0,74 0,65 0,73 0,69 

НјАПОМЕНА : 

! ВІГDл  (Farn і ngѕ  beforc Іntereѕt, Taxeѕ, Dcѕpreacіatі on aіid Amortі zatі on) представ.ња  добитак  предузсtа  пре  
оІіорсзиІІН f)а  који  сс  добија  када  се  одузму  само  оперативни  трошкови , а  беа  искучивања  трошкова  камате  и  
аМорТиацијс . Рачуна  се  тако  што  се  добитакlгубитак  рле  олорезивања  коригује  за  расходе  камата  и  
а  м  орти  за  ц  иј  у. 
ГВ!ГОЛ  маргина  лредставња  однос  EBITDE u укупног  прихода  х  100 
Ј {иквидјјосг  представња  однос  обртна  средства  / краткорочне  обавезе . 
дуг  / kaІІ u І an представња  однос  укупног  дуга  (дугорочна  резервисања  и  обавезс, одло)кене  пореске  обавезе  и  
крагкорочјје  обавезе), и  капитала  (укупна  ставка  из  пасиве  биланса  стања). 

! !рофјггііа  бруто  маргина  представ.ња  однос  укупне  добити  (добитак  из  редовног  пословања  пре  
оІ fорсзијІаіј )а) / приход  од  продаје  (приход  од  продаје  робе, производа  и  услуга). 
І  ЖОІ  јомичІ  І OCr лредставња  однос  пословни  приходи  / пословни  расходи . 

1 іродуктивносг  представња  однос  бруто  зараде  и  личних  расхода  (трошкови  зарада, накиада  зарада  и  остали  
Ли1ІІІи  расходи ) / укупан  прихо их  категорија  прихода  из  биланса  успеха). 

еО  $ 

даІум : ј 9.04.2022. Овлашћено  лице: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , диІіл.инж.арх. 



Предузеће: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  нУРБАНИЗАМ !! ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  Нови  САД
Образац  4. 

Матични  број: 08113700 

СУБВЕНЦИЈЕ  

б  Реализација  
2020. 

План  за  
2021. 

ОХ.01.-31.12.2021. год. Индекс  
период  01.01.- 

31.12.202L год. / Плаи  
текућа  година  План  Реа.пизација  

1.  Планирано  

2.  Уговорено  

3.  гlовучено  

дагум: 19.04.2022. Овлашћено  лице: ДУШАп  МИЛАдИНОВиЋ , инж.арх. 

    



Овлаuјћено  лјјцс: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , дипл.иІож.арх. 

—
ј  

датvјіј : І 9.04.2022. 

Предузе hе: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБЛнIјЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРАНИЗАМ  НОВИ  САД  
МиТНЧВц  број: 08113700 

Образ .ц  5 

(
рујур 

 
за iтосле,ІІ, по  секгоримајоргаііјјзацј  ојјјјм  јеДпцІІцама  

іБјі L ј  СевттрVргтвіітзііјјев  лсітсте јттІі  
јсдрнјјца  

БрЈ  

panіііі  
кавјјаитврјЈіјлацавто јі  

bp°J 
рој  

зітросл  еніјх  

вдлрг  всесіјвеслре ?теіто  

БроЈ  
зЈігтослсіііі  

а  

Бррј  ВСГ  Вс  ВКВ  ССС  КВ  пК  Нк  укупно  јлтіослспіјт  
ііа  олјтеђев  о  

opciie 

Оствареио  
1 ј 2.2020 

- 

о  ствјреіір  
З  І  ј 2 2021 

Оствореііо  
3 ј 22020 

Оствлрііііо  
3 . ј 2-2021 

Осгв iірсно  
3 ј . 12 2020 

Остварево  
3 - ј 2 202 І  

Остаорстіо  
3 ј  ј  2 2020 

О  стваргјјо  
ј 12 202 ј  Оствареііо  

З  ј 22020 

Оствареііо  
2 202 

- 

Остварс kо  
ј  І 2 2020 

Остваргіјо  
3 2.202 І  

остЂарвјјо  
3 ј  . ј 22020 

- 

ОстЂврено  
3 - ј  2-202 І  Омарео  

3 ј - І 2 2020 

Остварејво  
3 ј  ј  2 2021 

дiiре,стор  ј  ј  ј  0 0 іт  О  О  О  0 0 о  о  о  
2 (.еk-гврјавлвінјт,іј,е  9 37 37 35 2 30 30 0 О  0 0 5 7 0 О  0 0 0 

о  

0 

ј  

35 37 Сејствр  ат  
нііфрвструјет -рги  9 20 20 20 О  Іо  9 0 о  о  0 12 11 0 о  о  о  о  о  21 2о  

4 
Ссісторввурбаііјјстіачјсе  

уклвве  јо  12 12 12 о  7 7 о  о  о  о  б  0 о  о  о  о  о  о  јј  ј 2 
5 Се,појтзвурб,нвјиаајј .о  6 6 6 6 0 7 б  0 0 0 0 О  О  0 0 0 0 0 0 7 б  
6 

Сеіствр  а, втрввје ,, 

аіввІтепвелјае  9 16 16 16 о  ј  О  3 3 0 0 І  5 О  О  О  о  о  е  16 6 
7 

Сектв  јттвеісвівамске  
,твелнве  9 јо  10 І O O 5 3 ј  І  0 0 5 4 0 0 0 О  0 о  0 10 

і  Оствјви  5 6 6 6 0 6 б  о  0 О  0 О  0 0 о  о  о  0 О  6 б  УКУІ]НО. 09 І 05 З  74 72 4 4 О  О  36 32 О  о  о  О  о  о  ј 07 јОо  



Редіі  
број  

Oііііc 
Запослс ,іи  

Број  на  дан  
31 ј 2.2020 

Надзорііи  одбу/Скуполина  
Број  на  дан  
ЗІ  I2.202 ј  

Bpoj іі a дан  
31 ј 22020 

Број  на  даііа  
31 I2.202 Е . 

Муіјјкіј  39 36 2 

Жсіјскји  (і 8 72 І  

УТСУјјјІО  107 08 3 2 

*Прсјі, одііјі  . -oі )іі!іo 

датуи : ј 9.u4.2022 

Рсдни  
број  

Оіiис  
БроЈ  

запослснііх  
ЗІ .12.2020 

Број  
запосленнх  
зіІ 2.2021. 

до  5 год ,і ,,а  5 7 

2 5дојб  І 7 4 

јодо iѕ  ј 8 16 

4 ј5до 2О  26 24 

20 д025 8 9 

6 25до 30 јЗ  І 4 

7 30 до 35 0 7 

8 Преко 35 І O 17 

УКуп[јО  107 108 

*прс,?іХод,,а  годіјіја  

Овлашћенолице : ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , дјіпл.инж.арх. 

• [Iредузе hс: .ІАВНО  І1јЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НоВи  САД
Образац  6 

Матичјјіі  број : 08! 13700 

ЕСВали d)нкациојја  с1Dукгyра Старосна  структура  

Реднј  
број  

Oііііc 
Запослеіји  І-lадзорни  одбор/Скупштина  

Г)рој  ја  цан  
B І  І22020. 

Број  Ііa даіі  
ЗІ 12202ј  

Број  на  .цан  
ЗІ  І 22020 

Врој  на  дан  
3 ј  122021 

всс  73 72 3 2 

2 вс  4 4 

вјСВ  О  о  

4 ссс  зо  32 

5 ЕСВ  0 0 

6 ЕІјС  0 о  

7 ј l іс  о  0 

УјСУHНО  07 108 З  2 
? іпѕіі  )іі , 

Структура  но  полу  

Редііи  
- 

броЈ  
Опнс  

Р°ј  
запослејјих  
31.12,2020. 

Број  
запослених  
31.12.2021. 

До  30 год,,,ја  5 

2 30 д040 24 20 

З  40до 50 43 48 

4 ѕ0 добо  27 28 

прекобо  8 7 

УКУПНО  07 08 

Просечна  старост  47,00 46,98 

*17рсои0д,а  годиј,а  

Структура  Но  времеііу  у  радііом  одііосу  



Образац  7 
Прсдузсћс :ЈI І  TУРБЛјІИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НоВи  САД  
МаТИЧНІІ  број :08113699 

ДИНАМИКА  ЗАПОШЈБАВАЊА  

Р.бр. Осјјов  одлиВаіпріІјема  кадрова  Број  
запосленііх  

Р.бр. Основ  одлива/прііјсма  кадј)ова  
Број  

запосленпх  

Стан,с  на  дајі  31. 12.2020. годјјне* 107 Стајbе  јја  дан  30.06.2021. годвнс  112 

Одлив  кадрова  у  іісрјіоду  
0ј.Ој .-ЗI.О3.2021. 

Одлив  кадрова  у  периоду  
01.07.-30.09.2021. 

2 

1 истек  уговорао  раду  на  одређено  време  2 

Прііјсм  кадрова  у  нерііоду  
01.01.-зј .03.2021 

Пријем  кадроnа  y nepііony 
01.07.-30.09.2021. 

o 

ј  НОВО  Зај  І oііі JІ)aBaІbe І  

2 

Стаіbе  На  дајі  Зј .03.202ј  године  108 Стање  надан  30.09.2021. гuдине  111 

бј). 
Осиов  одливаіпј )ијсма  кадј)ова  

Број  
запослених  

Р. 
бр. 

Осноn одливаіпријсма  кадрова  
Број  

запослених  

Cі a іі,c ііa na іі  ЗLОЗ.2021. годиІіе  108 Стајбе  ііa дан  30.09.2021. годиііе  110 

Одд,іи  кадјЈоuа  у  ііерііоду  
ОLО4.-3О.06.2021. 

Одлиn кадрова  у  периоду  
0ј.I0.-3ј.12.2021. 

5 

і  истек  уговора  о  раду  на  одређено  врсме  2 

2 одјіазак  у  старосну  пензију  2 

З  споразумни  престанак  радног  односа  

Прнјсм  кадј)ова  у  іісј)ііоду  
01.04.-3О.06.2021. 

4 
Пријсм  кадрова  у  псриоду  
01.10.-31.12.2021.. 

2 

І  уговор  u pa)Ly іі a олр Iјсііо  време  3 1 LіовозапошЈћавање  3 

2 новозаіјон.њаваіће  l 2 

з  З  

Стајбе  ііa даіј  30.06.2021. године  1ј7 Стање  на  дан  31.12.2021. године  І 08 

Іlpeі  јходu, ГОДННј  

атум: ј 9.04.2022. 

І # РБ; _• 

( . % т. 
. 

а.° гт  
чi.- 

\%2 сТ шћено  лице: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , дипл.инж.арх. 

    



Оразац 8 
Предузеhе: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  зА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД  
Матични  број: 08113700 

Исгілаћена  часа  за  зараде, број  запослених  и  просечна  зарада  по  месеција  за  2021. годиНу*_  Бруто  1 
инарима  

Реаліізdо.вја  г]о  мссециа  
2020. 

УКУПНО  СТАРОЗАПОСЛЕНИ ** НОВОЗАПОСЛЕ}1И  ГЈОСЛОВОДСТВО  
Број  

запослених  
Маса  зарада  

Проеечна  
зарада  

Број  
запослених  

Маса  зарада  
Гiросечна  
зарада  

Број  
запосзіевих  

Маса  зарада  
Просечна  
зарада  

- Број  
запослених  Маса  зарада  

Просечііа  
зарада  

104 11.038.047 106.135 94 9.587.018 101.990 ј  38.240 38.240 9 1.412.789 156.977 
11 104 јо.935.465 105.149 94 9.411.417 100.121 1 102.918 102.918 9 1.421.130 157.903 
11ј  103 1.186.286 108.605 93 9.626.264 103.508 1 104ј12 104.112 9 1.455.910 161.768 
1у  105 ј  l .260.211 107.240 94 9.599.405 102. 121 2 197.223 98612 9 1.463.583 162.620 
У  105 11.039.928 105.142 95 9.557.181 100.602 2 203.074 101.537 8 1.279.673 159.959 
уј  109 11.504.802 105.549 96 9.871.264 102.826 5 342.920 68.584 8 1.290.618 161.327 
уIј  108 11.488.541 106.375 95 9.774.623 102.891 5 435.470 87.094 8 1.27&448 159.806 
ујlј  105 11.346.341 108.060 92 9.618.150 104.545 5 432.399 86.480 8 1.295.792 161.974 
1х  105 11.357.899 108.170 92 9.657.372 104.971 5 423.624 84.725 8 1.276.903 159.613 
Х  104 11.097.580 106.708 91 9.375.299 103.025 5 434.502 86.900 8 1.287.779 160.972 
xі  iоз  i l .217.904 108.912 90 9.516.482 105.739 5 426.869 85.374 8 1.274.553 159.319 
ХIј  104 11.308.917 108.740 90 9.620.321 106.892 6 385.447 64.241 8 1.303.149 162.894 

УКУПНО  1.259 134.781.921 1.284.784 1.116 115.214.796 1.239.232 43 3.526.798 1.008.816 іoo 16.040.327 1.925.132 
flPOCEK 105 11.231.827 107.065 93 9.601.233 103.269 4 293.900 84.068 8 1.336.694 160.428 

**старозапосленн  у  2021. години  су  они  запослени  којн  су  били  у  радuом  односу  у  предећу  у  дсцембру  презходнс  годинс  



исплаhена  маса  за  зараде  са  порезом  и  доприносима  на  терет  запослених  и  послодавца , број  запослених  и  просечна  зарада  
по  месецима  за  2021. годину  - Бруто  2 

длнаізима  
• 

Реализаціја  ло  мссса  
- 2020. 

УКУIТКО  СТАРОЗДПОСЛЕНИ * НОВОЗДПОСЛЕНИ  ПОСЛОВОДСТВО  
Број  

залосленііх  
Маса  зара.да  Проссчна  

зарада  

. Број  
запослен,iх  

Маса  зарада  llросечна  
зарада  

- 

Број  

запослеі -Іііх  
Маса  зарада  Просечна  

- зарада  
БроЈ  

запосјіеиих  Маса  зарада  Просечјіа  

зарада  
104 2.876.О73 123.808 94 і  1,183.256 118.97! і  44.798 44.798 9 1648.018 I8З. і  ј 3 

Г1 104 • 12.756,220 122.656 94 10.978.418 16.792 l 120.054 120.054 9 1.657.748 184. 194 
111 103 13.048.803 126.687 93 І .229.037 120.742 1 121.447 121.447 9 1.698,319 1$&702 
ЈУ  105 13.135.036 125.096 94 ј  L197.706 119.125 2 230.обј  l 15.030 9 1.707.270 189.697 
У  105 12.878.076 122.648 95 11.148.452 117.352 2 236.886 ј  18.443 8 Г .492.739 186.592 
vі  109 13.420.352 123.122 96 1.514.829 l 19.946 5 

-
400.016 80.003 $ 1.505.506 188. ј 88 

уј I і og 13.401.383 124.087 95 І  .402.098 і  20,022 5 507.976 ] 01.595 8 l .49! .3 ј  0 ] 86.4 !4 
уilј  105 13.235.507 126.052 92 l 1.219.572 121.952 5 504.393 100.879 8 1.5! 1.541 188.943 
Јх  105 13.248.989 126. 181 92 l 1.265.324 122.449 5 494. 157 98.831 8 1.489.507 І  86. 188 
Х  104 12.945.327 124.474 91 10.936.286 120.179 5 506.847 101.369 8 1.502.194 187.774 
xі  iоз  I3.0g5.685 127.045 90 11. Г 00.976 123.344 5 497.943 99.589 8 1.486.766 185.846 
ХЈІ  104 13.182.238 126.752 90 ј  t.212.490 124.583 6 449.624 74.937 8 1.520.123 190.015 

УкУпно * 1.259 157.213.688 1.498.610 і .116 134.388.446 1.445.457 43 4.114.201 1.176.976 100 18.711.041 2.245.667 
пРосЕк  іoѕ  13.101.141 124.884 93

- 
11.199.037 120.455 4 342.850 98.081 8 1.559.253 187.139 

*старозапосленјі  у  202 і . години  су  они  запослеии  који  су  били  у  радном  односу  у  предузегіу  у  децембру  прегходне  године  

Напомена : 

* Разлика  масе  зарада  нсказане  у  табели  Бруго  1 и  Бруго  2 (Прнлог  8) од  података  приказаних  у  табе,іи  3.3. Расходј, по  наменама  (познцијс  l .2. l и  1.2.2) насталаје  збоі  нсплата  peіpeca залосленима  којп  су  одсух-ни  са  
рада  иа  по  основу  породидског  одсустаа  и  боловања  преко  30 даі fа. Такође, број  запослених  на  дан  3 t . ј 2.202і . годинеје  і 08 а  у  табелама  су  приказаии  лодаци  само  за  заnослене  који  су  добнли  зараду. Остали  
запослени  који  нису  обухваГіенн  овнм  приказом  налазе  се  на  породил,ском  одсуству, боловању  преко  30 дана  илН  имају  мировање  радног  односа. 

датум: 19.04.2022. Овлашћено  лице: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , дигпі .инж.арх. 

 



Гјредузеће : ЈАВНО  НРЕДУЗЕЋЕ  УРБАIШЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВи  САД  
Матични  број: 08113700 

Образац  9 

ОБРАЧУН  И  ИСПЛАТА  ЗАРАДА  У  2021. ГОДјHШ  

у  динарима  

Мееец  Исплаћен  Бруто  2 
у  2020. години  

Обрачунат  Бруто  2 

у  2021. години  
Обрачунат  Бруто  2 

у  2021. години  
Износ  уплате  у  буџет  рС  

1. 2. 3. (2-3) 
13.067.811 12.876.073 12.876.073 О  

11 12.863.065 12.756.220 12.756.220 О  
Нј  13.155.717 13.048.803 13.048.803 0 
Іу  13.198.679 13.135.036 13.135.036 0 
У  13.099.171 12.878.076 12.878.076 0 
уІ  13.295.066 13.420.352 13.420.352 о  
уГІ  13.291.884 13.401.383 13.401.383 о  
VІІI 13.126.825 13.235.507 13.235.507 О  
1х  13.265.952 13,248.989 13.248.989 0 
Х  13.167.924 12.945.327 12.945.327 0 
XІ  13.287.660 13.085.685 13.085.685 0 
ХІІ  13.226.577 13.182.238 13.182.238 О  
укупно  158.046.332 157.213.688 157.213.688 О  

* 3акон  о  гјривременом  уређивању  основица  за  обрачун  и  исплату  ллата, односно  зарада  и  других  сталних  примања  код  корисника .јавних  средстава  

Датум: 19.04.2022. Овлапјћено  лице: ДУШАН  МИЛАДИНОВИТі , Дипл.инж.арх.,)(т  



Образаі. 10 
Г1редузее: ЈАВНО  IIРЕДУЗЕЋЕ  УРАНИ3А1W 3АВоД  ЗА  УРБАНI4ЗАМ  НОВИ  САД  
Матични  број: 08t13700 

Г-Ганаде  Надзорног  одбора  / Скупштине  у  нето  пзносу  
пТііііпі! 

Мессц  

-lаідзОрни  одбо ) / Скуііијпіна  
раЛИзацја  2020. година  

-lадзорuіi одбор  / Скупштииа - 

реалзаціа  202 І  година  
k-yііa іі  іпнос  

Накналі  
ііредседнііка  

Макнала  члана  - Број  јлі ,іона  
- 

Укпан  іііііoc 
- 

І -јак,іада  
предссдііііка  

Накнада  члана  Броі  чланова  

Т +(23) І  2 і +(2)) і  2 

75.000 25000 25000 2 75.000 25.000 25.000 2 
75,000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
75.000 25,000 25.000 2 75.000 25.000 25000 2 

іV 75,000 25-000 25.000 2 75.000 25.000 25,000 2 
75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 

VІ  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
VІІ  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
VІ H 75,000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
І X 75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25,000 2 
Х  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
XІ  75.000 25.000 25.000 2 75.000 25.000 25.000 2 
XІІ  75.000 25.000 25.000 2 30645 25.000 15.323 

УКУПНО  900.000 300.000 300.000 24 855.645 300.000 290,323 24 
пРОСЕК  75.000 25.000 25.000 200 71.304 25.000 24.194 200 

Накнаде  Надзорног  одбора  / Скупштине  у  бруто  износу  

Месец  

Надзорнн  одбор  / Скупштина  - 
реалнзација  2020. година  

Надзорни  одбор  / Скупапина  - 
реализација  2021. година  

Укупан  јјзнос  Накаада  
продседнііка  

Накнала  чла iІа  
- . Број  чланові  Уплата  у  буцег  Уісупан  іПнос  

Накнада  
председниІса  

Накнала  члана  
- 

БрОЈ  чланова  Уплата  у  буuст  

І+(23) І  2 З  4 1+(23) 1 2 3 4 
117.924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

І  І 7.924 39,308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

ІІІ  І  17.924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

ІV І  17924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

117.924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

VІ  117.924 39.308 39.308 2 - І  17.924 39.308 39.308 2 - 

VІІ  117.924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

VІІІ  117.924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

іX 117.924 39.308 39.308 2 117.924 39.308 39.308 2 - 

Х  l 17.924 39.308 39.308 2 - 117.924 39.308 39.308 2 - 

XІ  i 17.927 39.309 39.309 2 - І  17.927 з9.309 39.309 2 - 

ХІі  117.927 39.309 ,_..___.309 2 - 87.495 39.309 24.093 2 - 

УКУПНО  І  .415.094 471 . іј  о  24 - 1.384.662 471.698 456.482 24 

-

117925 3/ 
АU 

2 - 1 І 5.389 39.308 38.040 2 - 

едном  ілаііу  1-10 је  прест  

Датум; l 9.04.2022. 

2021. године  и  накнадаје  изр  чуната  у  завіісносіи  од  броја  дана  вршења  функцјІјс . 

влашћеио  лице: дупјлн  МиЛАДИНОВИЋ . 7- 



Предузеhе: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД
Образац  11 

Матични  број : 08113700 

Накваде  Комисије  за  ревизију  у  нето  износу  

Месец  
Комисија  за  ревизију  - 

реализација  претходна  годнна  
Комисија  за  ревизију  - 
план  текуIа  година  

Укvпан  изііос  Накнада  
прелседника  Накнала  члана  Број  чјтанова  Укунан  нзнос  Накнада  

предсслника  
НакНада  члана  Број  чланова  

ј +(2*з) І  2 3 І+(2*з ) I 2 3 

ј) 
111 
ју  
v 
vr 
ујј  
у1л  
гх  
х  
ХІ  
хп  

укупно  
ПРОСЕК  

Накнаде  Комисије  за  ревизију  у  бруто  износу  

Месец  
Комисија  за  ревизију  

- 

реализација  nретходна  година  
Комисија  за  ревизију  - 
план  текућа  година  

Укуімн  износ  Накнада  
председника  Накнада  чдана  Број  чјјанова  Упдата  у  буџет  Укупан  износ  Накнада  

председника  Накнада  чјіана  Број  чланова  Уплата  у  буџет  
І+(2*з) ј  2 3 4 1+(2*з) І  2 3 4 

І  
п  
ІIІ  
Гу  
у  
уј  
уІј  
уГјј  
Гх  
х  
хГ  
ХјГ  4о  11л  

УкУгІно  
ГјРОСЕК  

- 

Датум; 19 04.2022. Овлашћено  лице: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЋ , дипл.инж.арх. t, 



гІредузеће :ЈП  УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  сАД  
Матични  број:0Ѕ113700 
Плански  курс:  

Образац  12. 

    

КРЕДІ4ТНА  ЗАДУЖЕНОСТ  

hрејј,,тор  

Ва :і, к  реЛі:т;і  Ј  
Пројст  

то,о  рј.ај: 
:,jH 

Г:іра.јциј:і  
• 

да!Н  

Стаікікрелјп  ,, 
4 ј, 

2019. Голјнј,ј  
:: рНгјјіі  :јЛІІОј  

а:јлутІј  

Стање  крелНтНе  
аж ,4ст,, 

о голн,іа  
- 

Гпк  Oujn іl 
11іасО.а: 

П  O Іeka 

i Lі:ііaa дат.-м uја  на  .. њ:јаіатіа  
Брај  

отплјта  

llлам  uлІћањоп кр*Л,І уаТеГОа,пw 
лј,н. рј::а - 

Гла  ,,,,,ја  
пр,,ј  

к.артал  

Гла  ,јі,ј  ц:ј  
арујіітјІІіічетІ :1ИПрВІј  
Талк.артал  

Глаа,,јјј:п  Гл::а,:ј:ца  

к  арт:лкаартал  

Каа,:јта  Камата  

каартluо  
а  рvгіітћиіјеторт ,, 

К;ја,ата  

каартал  

К:јмата  

каартал  домаІјІ, крса,ітор   

Стр  uu ,q)ea,ІTOp  

КТПІЕ0 КІ:сајІтјіо  аалтжсње   
аІ) чсј  уа  .,,іса,адппс,і, 

- 
7) чејј  au бЛІіј  ј$іI(к?вС  ЈЈ)аоСај,Іе  

За  страіІскред ,,те  енеОахоајоо  иД,есті, iгімос  ј  y opі  nІHanІ.oj еб.лт,ј. 
4 Ук-упно  стње  креантие  залжсмост , треба  Ла  одгоаара  Іб;јру  хјјіціјја  6.2 јј  7.2 - у  обрасоу  10 

датуР4: 19.042022. Оалацјћено  лице: ДУШАн  МИЛАДИНОВИЋ , ДнПл.инж.арх... ,  

9т  

     



Прилог  13. 
ПЛЛНИРАНА  ФИНАНСИЈСКА  СРЕДСТВА  ЗА  НАБАВКУ  ДОБАРА , РАДОВА  И  УСЛУГА  

Редгп  
број  ПОЗIјЦИЈА  

План  2021. године  
Реаліјзација  у  
2021. години  

Пхан  
01.01- 

31.03.2021. 

План  
01.01- 

30.06.2021. 

flлан  
01.01- 

30.09.2021. 

.------т  

Гlлан  
01.01- 

31.12.202L 

добра  
. ХАРДВЕР 5.000.000,00 4.705.160,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

2 . СОФГВЕР  9.100.000.00 8.019.290,96 2.275.000,00 4.550.000,00 6.825.000,00 9.100.000,00 
3 ТРОШКОВИ  ОСТАЛОГ  МАТЕРИЈЛЛА  4.800.000,00 4.722.737,00 І  .200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 
4. ТРОШКОВИ  ГОРИВА  И  ЕНЕРГИЈЕ  3.900.000,00 3.438.824,60 975.000,00 1.950.000,00 2.925.000,00 3.900.000,00 

5 . 
ПРОИЗВОДИ  ЗА  ЧИШЋЕЊЕ  И  ПОЈІИРАЊЕ  - 
СРЕДСТВА  ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ  И  
СРЕДСТВА  ЗА  ДЕЗHНФЕКЦИЈУ  

900.000,00 497. 195,00 225.000,00 450.000,00 675.000,00 900.000,00 

б  
КАНЦЕЛАРИ .ІСКА  ОПРЕМА  И  УРЕЋАЈИ  (климе, ост,. а  

500.000,00 419.112,80 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 
7 . КАНЦЕЛАРИЈСКИНАМЕШТАЈ  950.000,00 944.371,17 0,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 
8. 

РАЗНи  ІЗРЕХРАМВЕни  ГIРОИЗВОДИ  - РОБА  ЗА  КАФЕ  
КУХИЊУ  И  ВОДА  ЗА  ПИТIЕ  500.000,00 492.4 І  2,00 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 
ПРЕТПЛАТА  НА  ЧАСОПИСЕ  И  СЛУЖБЕНЕ  ЛИСТОВЕ  
СТРУЧНАЛИТЕРАТУРА  692.000,00 573.726,36 173.000,00 346.000,00 519.000,00 692.000,00 

. АРХИВСkАОПРЕМА-ПОЛИЦЕ  80.000,00 4.991,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

• 
РЕЗЕРВНИ  ДЕЛОВИ  ЗА  РАЧУНАРЕ  И  РАЧУНАРСКУ  
ОПРЕМУ  400.000,00 388.962,49 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 

12. ФОТОКОГIИРАПАРАТ  300.000,00 282.800,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
Укупно  добра: 27.122.000,00 24.489.583,38 

-
5.198.000,00 16.726.000,00 21.924.000,00 27.122.000,00 

Услуге  
. ОДРЖАВАЊЕИЈ IФОРМАЦИОНОГСИСТЕМА  3.000.000,00 2.987.040,00 750.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 3.000.000,00 

2. УСЛУГЕ  ФИЗИЧКО  ТЕХНИЧКОГ  ОБЕЗБЕЋЕЊА  l .750.000,00 1.344.660,60 437.500,00 875.000,00 1.3 12.500,00 1.750.000,00 
3 . УСЛУГЕОДРЖАВАЊАИЧИШЋЕЊА [ТРОСТОРИЈА  1.650.000,00 1.464.000,00 412.500,00 825.000,00 1.237.500,00 1.650.000,00 
4 УСЛУГЕОСиТУРА.ЊАНМОВиНЕ .ЛНL,3АлОСЛЕНИХи  

ДОБРОВОЛ.Ни  ПЕНЗИЈСКИ  ФОНД* 6.214.000,00 6.211.807,00 1.553.500,00 3.107.000,00 4.660.500,00 6.214.000,00 
5.  УСЛУГЕ  ЈАВНЕ  Н  МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНиЈЕ  1.200.000,00 1.200.000,00 300.000,00 600.000,00 900.000,00 1.200.000,00 
6.  УСЈWГЕ LНТАМГІЕИКОРИЧЕЊА  800.000,00 783.463,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 goo.000,00 
7.  УСЛУГЕ  ОДРЖАВАЊА  ПРОГРАМАЗА  ФИНАНСиЈЕ  300.000,00 0,00 75.000,00 150.000,00 225.000,00 300.000,00 
8.  ОДРЖАВАЊЕПУТНиЧКИХВОЗИЛА  600.000,00 600.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 600.000,00 
9.  АДВОКАТСКЕУСЛУГЕ  480.000,00 480.000,00 120.000,00 240.000,00 360.000,00 480.000,00 
10.  ФИНАНСиЈСКЕУСЈWГЕ  65.000,00 0,00 16.250,00 32.500,00 48.750,00 

- 

65.000,00 
11 . СЕМHНАРИИСТРУЧНАУСАВР LпАВАЊА  450.000,00 275.050,25 112.500,00 225.000,00 337.500,00 450.000,00 
12. ОДРЖАВАН.Е  КАНЦЕЛАРИЈСКЕ  ОГТРЕМЕ  И  УРЕТАЈА  650.000,00 406.464,33 162.500,00 325.000,00 487.500,00 650.000,00 

13 
. 

УСЛУГЕ  РЕВИЗИЈЕ  ФИНАНСИЈСКИХ  ИЗВЕШТАЈА  ЗА  
2021,ГОдииУ  200.000,00 l 70.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

І  4 . ЗДРАВСТВЕНЕ  УСЛУГЕ  1 .400.000,00 1.397.250,00 0,00 1.400.000,00 1 .400.000,00 1.400.000,00 
15 . УСЛУГЕЗАКУПАПОСЛОВНОГПРОСТОРА  4.300.000,00 З.З1З.243,gg 1.075.000,00 2.150.000,00 3.225.000,00 4.300.000,00 
16 . ИНТЕРНЕТУСЛУГЕ  500.000,00 288.000,00 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 
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І
500.000,00 AutoCad 492.000,00 125.000,00 250.000,00 375.000,00 500.000,00 

18 . СРЕГИВАЊЕАРХИВС t(ЕгРАЋЕ  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

• 
УСЛУГЕ  ОПРЕМАЊА  САЛА  АУЈјИО  ВИЗУЕЛНОМ  
ОпРЕМОМ  900.000,00 89.60,00 0,00 900.000,ОО  900.000,00 900.000,00 

Укупно  услге: 25. 59.000,00 22.3! Lб ,(l6 5.614.750,00 13.829.500,00 19.644.250,00 25.259.000,00 
Радо  в  и  
]дМОНТАжАСтАриХ  УГРАДНИХ  ЛИМА  И  
ЗАТВАРАЊЕ  ОТВОРА  НА  ЗИЛОНИМј \ 50.000,00 49.900,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

2 . остлли  НЕЕІОМЕНУТИ  РАДСВ . 600.000,00 283.000.00 50.000,00 100.000.00 150.000,00 600.000,00 
Укупно адовп: 650.000,00 332.900,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 650.000,00 

укУгіио  =ДОРА  ч  УСЛУГі +РАДОВИ 53Ід0О  4.јЗ4. Е 42,14 10.862.750,00 30.655.500,00 41.768.250,00 53.031.000,00 

дађм: 19.04.2022. Овлаћено  лице: ДУШАН  МИЛАДИНОВИЂ . дипл.инж.арх. 

 



(Јбразац  14 

[Ірсдvзсће: ЈЛВј[О  ПгЕДУЗЕЋЕ  УРБАИИЗАМ  ЗЛВОДЗА  УРБАНHЗЛМ  НОВИ  СЛД  
Матнчии  бој: 08113700 

IUІ .1Н  І IНВЕСТІ IЦIІОНиХ  ynArAihA 

ГоінопіуісіЈ  
іІ!ііH.і H.;ojH;іііol 

јіјпојоксо  

Гоао суіоо  оіі  
; іі;іііСјЧНі  

іііііIіc ііlі  

Pc іaіі њНсј; 
ј  1L2U_ 

ојі.;ііј_іНсјојііј +Ј  
Сі]іі;тјоЈјіi н,L..јјјі.тіі.;і  Н° і ° іт;ііі  

іј ,Кјі.; ііiјсіі,іј  
оі.оі  

( Кјтi оО3іјој) сііјјсіі -і  
4 (і  7 

Потарі .;пЈсрс3ст.Ј  
(.т.;, с.. іоcііјіт.ст,оііті:ііј  
Оnј_+с  

г  

( оостпсііасрсото  
ЗОоЈјкј . і.(оЈ  ср.;.стНо  
сс.іст,т  F,і;ста  
OLHіHU 
Сотсстсјіо  срохтоа  
inoiaі іі.aііo cpcacііa 
Срсјспоо  Бсста  (ііо  ооіпјјсіЈ( 

Оспјс  
Ссотстосн, срсастпа  
Потојј. сна  сріјстоо  
Сројсто  Боста  (поооііоіііто ) 

І Ocn.iі  
iCіncііcіі, сјтс3Сіn 
јПотајсі. сііасрсастпа  
Сродстіа  Біоота  (то  
Оста.іо  

ПЛАН  ИНВЕСТИЦјLЈл  

Pca,nі  број  Н,тіо  НііНсСтііНітптОГ іаГііЈ  Hі.іp іІ)cЗCііHіі  Гоајтіооо°нсіііа  
фтоЈісііраіі.Ј  

Гоа,тнтопрНісІсл  
фоНонсіф,ња  

итносоојосі,іцппоог .іаготња  ІЈН Wјііі  
cі  іiрсоіо3оосі  гоаітНоUі  

гLіан  
U ј .U ј .-Зј .јјЗ .2О2 ј  

flaЈn 
j .U І  .зоНјіб 2о2 ј  

ПІан  
Ој .Ој .-ЗО  09.2о2 ј  

Птак  
010ј  .3 ј  - 12202 

датум: 19.04.2022. шћено  лице: ДУШАН  МШЈАДИНОВИЋ , дипл .инж,арх. 



Предузеће : ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД Образац  15. 

Матични  број : 08113700 

СРЕДСТВА  ЗЛ  ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ  

Ред.бр. Позииија  РСаЛНЗИЦІІја  2020. 
I1лан  за  

2021. годину  РеализацІіја  2021. 
Индекс  

Реализаиија  2021.1 
Гјјтан  2021. година  

1.  Спонзорство  

2.  донације  

3.  Хуманитарне  активности  

4.  Спортске  актнвности  

5.  Репрезентација  729.967 850.000 828.058 97,42 

6.  Реклама  и  пропаганда  

7.  Остало  

датум: 19.04.2022. Овлаш I ено  лице: ДУШАН  МHЛАдИНОВИЋ . Дипл.инж.арх..4 

 



ПРЕДСЕДНИК  
ЗОР  ОГОдБОРА  

Јп  ,,УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  3А  УРБАНИЗАМ  
НоВи  САД, Бул. цара  Лазара  ЗЈЈІІ  
Број: 172-Іјј-ХLУІІ-З/22 
дана: 26.04.2022. 

На  основу  члана  65. став  2. Закона  о  јавним  предузећима  (,,Сл. гласник  РС , бр. 
15/16 и  88/19) и  члана  22. став  2. Статута  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
(број  2346/16), Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  на  XLVІІ  седници, одржаној  26. 
априла  2022 године  донео  је  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Надзорни  одбор  ЈП је  упознат  са  Извеппајем  овлашћеног  
ревизора  и  на  исти  нема  примедбе . 

2. Овај  Закњучак, заједно  са  Извештајсм  овлашћеиог  ревизора  доставња  се  
Скупштини  Града  Новог  Сада  ради  информисања . 



ІZУЕТАЈ  О  RЕУІZЈЛ  HNANЅHЅKІH ІZУЕТАЈА  ZA 2021. GODіNU 

JAVNO РRЕDUтЕ(ж  ,,URBANіZAM ZAVOD ZA URBANіZAM 
NOVІ  ЅAD 

Novі  Ѕad, артјј  2022. godіne 

® INVENTREVіZUA 



ЈZУЕТАЈ  O REVIZІJI FINANЅІJЅKіH ІZуЕТАЈА  ZA 2021. GoDINU 

JAVNO рRЕDUZЕЕ  ,,URBANІZAM ZAVOD ZA URBANІZAM 
NOVІ  ЅAD 

ЅADRZAJ 

М1LЈЕNЈЕ  NEZAVІЅNOG REVІZORA 

HNANЅІJЅKI јZУЕТАЈІ: 
BіLANЅ  UЅРНА  
BіLANЅ  ЅTANJA 
NAPOMENE Uz FіNANЅІJЅKE 1ZVЕТАЈЕ  



INVENTREVIZIJA www.јпvепtгоvtzІЈа .г  

Іnvent RevіzіJa 
Dги tvо  za ravlzІJu га uпочоdаtчо  ј  
kоп.еІtІп , d.o.o. NovІ  Ѕ.d 
BranІmІra ІовІеа  213. 21000 NovІ  $ad 

РјВ;105658555 Маtbг:2042а019 
ТеКuбf га uп: З1О-ј7186.65 
NLB banka 
NovІ  Ѕad 

Теј: 021.382.69.39 
Mob: 063.в4.е7.8вв  
MaІІ: Іпfо.јпчеntгеуfzјја gмаІІ .сом  

   

ІZУЕТАЈ  O REVІZІJJ FіNANЅІJЅKіH ІZУЕТАЈА  

Organіma upravіjanja і  nіkovodenja Javnog ргсduzеа  ,,Urbanіzam 
Zavod za urbanіzam Novі  Ѕad 

Роzјвјvпо  тјјепје  

јzvгјlј  ѕmo reviziju fіnanѕіjskіh іzуе tаја  Javnog ргсduzеіа  ,,Urbanіzam Zavod za urbanіzam Novі  
Ѕad (u daiJem tekѕtu: ,,DгutУо ), kojі  оbuћуаtајц  bі lanѕ  ѕtanja na dan 3 1. decembra 202 1. godіne, 

оdgоvагајut і  bіlanѕ  uѕpeha і  napomene uz fіnanѕіjѕke іzvе tаје  koje uklJu&іju ѕumarnі  pregied znаајпіh 

ra&nіovodѕtvenіh polіtіka. 

Ро  nаем  мі lјеnјu, ргіlоеnі  fіnanѕіjѕkі  іzvе tајі  іѕtіnіto і  objektіvno prіkazuju, po ѕvіm materіjatno 

zпаајгііш  aѕpektіma, fіnanѕіjѕku pozіcіju Dгц tvа  па  dan 3 l. decembra 202 1. godіne і  njegovu finanѕіjѕku 

uѕрепоѕt za godіnu koja ѕe zаугауа  па  taj dan, u ѕkladu ѕa ra&іnovodѕtvenіm propіѕіma vае6јм  ц  
Republіcі  Ѕrbіjі, zaѕnovanіm na Zakonu o ra&іnovodѕtvu і  ra&іnovodѕtvenіm роlіtіkаша  obelodanjenіm u 

Napomenі  3. uz fіnanѕіjѕke іzvе tаје. 

Oѕnova za ті.Чјепје  

Revіzіju ѕмо  іzугј1і  u ѕkіadu ѕa Medunarodnіm ѕtandardіma revіzіje (MЅR) уаеім  u Repubiіcі  Ѕrbіjі. 
Nае  odgovornoѕtі  u ѕkladu ѕa tііn ѕtandardіma ѕu detaljnіje opіѕane u odeljku іzуе tаја  kojі  je naѕlovljen 

Оdgоvотпоѕd revіzora za revіzUu PnanѕUѕkіh јzтеіtаја. Mі  ѕmo nеzауіѕnі  u odnoѕu na Dгц tуо  u ѕkladu ѕa 

Etkkіm КоdеК.ѕот  za profeѕіonalne raJunovode Odbora za tnedunarodne еtјКе  ѕtаndаrdе  za ra&іnovode 

([EЅBA Kodekѕ) і  etі&іm zahtevіma kojі  ѕu relevantnі  za nа u revіzіju fіnanѕіjѕkіh іzvе tаја  u Republі cі  
Ѕrbіjі, і  іѕpunі lі  ѕmo nае  dгugе  etі&e odgovomoѕtі  u ѕkladu ѕa оvіві  zahtevіma і  IEЅBA Kodekѕom. 

Ѕмаtгашо  da ѕu revіzіjѕkі  dokazі  kojі  ѕmo prіbavі lі  dovoljnі  і  adekvatnі  da nam ргu е  oѕnovu za nае  
мј lјепје. 

Ѕkretanje раПје  

Nае  мі lјепје  ne ѕаdгі  rezervu po ѕјеdеем: 
Dгutvо  nіje uѕpoѕtavіlo ѕіѕ tem іnternc rcvіzіje, u ѕkladu ѕa tlаnом  82. Zakona o bud еtѕКом  ѕіѕtemu (,,ѕ1. 

glaѕnіk RЅ , bг  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - іѕрг.108/2013, 

142/2014, 68/20І 5-dг. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020 ј  
118/2021). 

Oѕtalu pіtanja 

Dгutуо  je javno ргеduzее  ј  ѕhodііo torne, nabavke dobara і  uѕtuga vгі  u ѕkladu ѕa Zakonom o javnіnі  
nabavkama, ( Ѕl. glaѕnіk RЅ!і ,  br. 91/2019) tо  podrazunіeva ѕa&ііjavanjc gоdі nјеg pіanjavnіh nabavkі  і  po 

njіhovoj геаlіzасіјі  ј  іzvе tај  о  іzvгеnім  javnіm nabavkama. Plan і  іzvе tај  javіііh nаhауКі  nіѕu predmet оуе  
revіzіje te o navedenom ne јzгааvамо  мі lјепје. 

® ІNVENTRBVJZUA 



Odgovornoѕt rukoyodѕtva і  Јјса  оvјаепіћ  za upravljanje zаЛпапѕіјѕkе  іzvdtaje 

Rukovodѕtvoje odgovorno za prіpremu fіnanѕіjѕkіh јzvе tаја  kojі  ргu2ајu іѕtіnі t і  objektivan prіkaz u ѕkiadu 
ѕa габunоуоdѕtvеnім  propіѕіnіa vа2ебім  u Repubtі cі  Ѕrbіjі, zaѕnovanіm na Zakonu o габuпоvоdѕtvu і  za one 
іntenіe kontroie za koje odredі  da ѕu potrebne za prіpremu fіnanѕіjѕkіh іzvе tаја  kojі  ne ѕаdге  materіjaіno 
znабајnе  роgгепе  іѕkaze, naѕtale uѕled krіmіnalne radnje ііі  gгеКе. 

Prі  ѕaѕtavljanju fіnanѕіjѕkіh іzvе tаја, rukovodѕtvo је  odgovorno za procenu ѕpoѕobnoѕtі  Dгutча  da naѕtavі  
ѕа  роѕlоvаnјем  u ѕkіadu ѕa nабеlом  ѕtainoѕtі, оbеlоdапјuјuбі, po potrebі, pіtanja koja ѕe odnoѕe na ѕtalnoѕt 
poѕlovanja і  prіmenu пабеіа  ѕtalnoѕtі  poѕlovanja kao габunоуоdѕtуепе  oѕnove, oѕііn аКо  rukoyodѕtvo 
naіnerava da Ііkvіdіra Dгutvо  іlі  da obuѕtavі  poѕlovanje, іlі  nета  drugu reaіnu моgџбпоѕt oѕіnі  da to uradі. 

Lіca оvіа 6еnа  za upravljanje ѕu odgovorna za nadgledanje proceѕa fіnanѕіjѕkog іzvе tаvаnја  Dгutуа. 

Odgovornoѕt revіzora za revіzіjufіnanѕіjѕkіh іzvе. Ваја  

Nа  cіij je ѕtіcanje uveravanja u razumnoj тегј  о  tоте  da finarіѕіjѕkі  іzvе tајі, uzetі  u celіnі, ne ѕаdг2е  
materіjalno zпабајnе  роgге nе  іѕkaze, naѕtale uѕled krіmіna1ne radnje іlі  gгеКе; і  іzdavanje іzуе tаја  
revіzora kojі  ѕаdг2і  мі lјепје  revіzora. Uveravanje u razumnoj merі  оznабаvа  vіѕok nіvo uvегаvаnја, alі  ne 
predѕtavlja garancіju da бе  revіzіja ѕprovedena u ѕkladu ѕa Medunarodnіm ѕtandardіma revіzіje uvek otkrіtі  
іnaterіjalno роgгепе  іѕkaze ako takvі  іѕkazі  poѕtoje. Роgге nі  іѕkazі  mogu da naѕtanu uѕled krіmіnaіne 
radnje іlі  gге kе  і  ѕmatraju ѕe іnaterіjalno znабајnіјn ako je razuіnno обеkіvаtі  da бе  onі, ројеdјnабnо  іlі  
zbіrno, utіcatі  na ekonomѕke odluke korjѕnіka donete na oѕnovu ovіh fіnanѕіjѕkіh іzvе tаја. 

Као  deo revіzіje u ѕkladu ѕa Medunarodnіm ѕtandardіma revіzіje, mі  prіmenjujemo profeѕіonalno 
ргоѕuдіvаnје  і  оdг2аvајnо  profeѕіonalnі  ѕkeptіcіzam tokom revіzіje. lѕto tako, мј  

• Угјмо  іdentіfikacіju і  procenu rіzіka od materіjalno гпабајnіћ  роgгепіh іѕkaza u fіnanѕіjѕkіm 
іzvе tајіма, naѕtalіh uѕled krііnіnalne radnje іlі  gгеКе, оѕмі 1јаvапје  і  оbаvlјаnје  revіzіjѕkіh poѕtupaka 
kojі  ѕu prіkladnі  za te rіzіke і  prіbavljanje dovoljno adekvatnіh revіzіjѕkіh dokaza da obezbede oѕnovu za 
мі lјеnје  revjzora. Rіzіk da nебе  bіtі  іdentіfіkovanі  materіjaіno znабајпі  роgгепі  іѕКаzј  kojі  ѕu rezuіtat 
krііnіnalііe radnje је  vебі  nego za роgгепе  іѕkaze naѕtale uѕled gге kе, zato tо  krіmіnaіna radnja мо2е  
da uКlјuбі  udгu2іУаnје, falѕіfіkovanje, namerne propuѕte, 1а2nо  predѕtavljanje іlі  zаоbіlа2еnје  іnterne 
kontrole. 

• Ѕtібето  гаzuмеvаnје  o іnternіm kontrolama koje ѕu relevantne za revіzіju radі  оѕмі lјауаnја  revіzіjѕkіh 
poѕtupaka kojі  ѕu prіkladnі  u datіm okolnoѕtіma, atі  ne u cііju іzга2аvапја  мііјепја  o efikaѕnoѕtі  ѕіѕtema 
іnteme kontroIe entі teta. 

• Угімо  procenu prіmenjenіh габцnоvоdѕtvеnіh poііtіka і  u Којој  merі  ѕu razumne габunоvоdѕtvеnе  
procene і  povezana оbејоdаnјіvапја  Којеје  іzvгјlо  rukovodѕtvo. 

• Donoѕііі-іo zаКіјuбаК  o prіkladnoѕtі  prіmene nабеlа  ѕtatnoѕtі  kao габunоvоdѕtvеnе  oѕnove od ѕtrane 
rukovodѕtva і, na oѕnovu prіkupljenіh revіzіjѕkіh dokaza, da іі  poѕtojі  materіjalna neіzveѕnoѕt u vezі  ѕa 
dоgаdајјтnа  іlі  uѕlovіma kojі  mogu da іzazovu znабајnu ѕumnju u pogledu ѕpoѕobnoѕtі  entіteta da naѕtavі  
ѕa poѕlovanjem u ѕktadu ѕa nабеіом  ѕtaіnoѕtі. Ako zаКlјuбјгпо  da poѕtojі  materіjaіna neіzveѕnoѕt, du2nј  
ѕmo da u ѕvom іzvе tајu ѕkrenemo ра2пјu па  роvеzапа  оbеlоdаnјіуаnја  u fјnаnѕіјѕkім  іzуе tајіма  јlј, ako 
takva obe1odanjіvanja nіѕu adekvatna, da modіfіkujemo ѕvoje мііјеnје. Nаі  zаКlјuбсі  ѕe zaѕnіvaju na 
revіzіjѕkіm dokazіma prіkupljenіm do datuma іzvе tаја  revіzora, Medutіm, buduбі  dogadajі  іlі  uѕiovі  
mogu za poѕtedіcu da іmaju da entі tet preѕtane da poѕ]uje u ѕkladu ѕa пабеlом  ѕtalnoѕtі. 

• Vгімо  ргосепџ  ukupne prezentacіje, ѕtrukture і  ѕаdг2аја  fіnanѕіjѕk іh іzvе tаја, цКtјцбuјџбі  
оbеlоdаnјіvапја, і  da lі  ѕu u fіnanѕіjѕkіm іzvе tајіма  prіkazane oѕnovne tranѕakcіje і  dogadajі  na takav 
nабјn da ѕe poѕtіgne fer prezentacіja. 

Ѕаор tаvамо  ііcіma оvіа 6епім  za upravljanje, іzmedu oѕtalog, planіranі  оbіш  і  vreme revіzіje і  znабајnе  
revіzіjѕke naіaze, uklјuбuјuбі  ѕve znабајпе  nedoѕtatke іnteіne kontrole koje ѕmo іdentі fikovalі  tokom 
revіzіje. 



Novі  Ѕad, 01.04.2022. godіne 

Lіcencіranі  оу1аеnј  rcvіzor 
Маdnkоуј  Jovan 

® 



попук,аеа  правно  лице  - предузетиик  

Матични  број  08113700 шнфра  оелатиосlн  7111 ПИБ  іоо2З777З  

Назив  JAVNO РRЕDUZЕ  URBAІnZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVІ  ЅAD 

Седијіле  НОВИ  САД, Вулс.ар  Цара  Лазара  3 

БИЛАНС  УСПЕХА  
за  период  од  01.01.2021. до  31.12.2021. године  

- 
у  хигадаиа  динара  - 

Група  рачуна, рачун  пОзиЦиЈА  AOfl напомена  број  
ИиОс  

Текућа  година  Претходна  гсдина  

1 2 3 4 5 

А. ПОСЛОВНИ  flриходи  (і002 + 1о05 + 1005 + 
1009 - 1010 + 1011 + t012) 

- 

- 

- 
249.599 

- 
233.199 

- 

60 L РИХОдH од  ПРОдАЈЕ  РОБЕ  (1003 + 1004) Loo2 

600, 602 н  604 1. Приходи  од  продаје  робе  на  домаћем  трwіііту  1003 . - 

601, 603 и  605 2. Приходи  од  продаје  рсба  на  инсстран°н  1рааајпту  1004 - 

51 
tІ. ПРИХОДИ  0д  ПРОдАЈЕ  ПРОИЗВОДА  И  УСЛУГА  
(1006 + 1007) 

іooѕ  
5.t 249572 - 233,199 

610, 612 и  614 
ј. Прнходи  од  прсааје  производа  и  услуга  На  
доиаћем  тржнајт, 

1006 5.1 249,572 233.t99 

601, 613 и  615 
2. Пр t оди  од  продаја  пронЗвода  и  услуга  на  
инОстраноч  тржиііпу  

О7 - 

62 ПГ. ПРИХОДИ  од  АКТИВИРА}-bА ИНАЈ(А  И  РОБЕ  1008 - - - - 

630 
tV. ПОВЕЋАЊЕ  ВРЕднОСГИ  ЗАЛИХА  НЕдОВРШЕНИХ  
И  ГОТОВИХ  ПРОИЗВОдА  

1009 

63 і  V. оАЈњЕњ  ВРЕДНОСГМ  ЗАЈІИХА  НЕдОВРШЕНИХ  И  
готових  ГіРОи3ВодА  

t01O - 

64 и  65 Vi. ОСГАЈІИ  пословни  прuходи  toii 52 . • 27 

68, ооім  683, 685 
ViІ. ПРИХодИ  од  УСКГІАЂИВАЈЊА  ВРЕдHОСГИ  
ИМоВИНЕ  (хuм  ФИиЛЈ-ІОIЈСКЕ) 

1012 

Б. ПОСЛОВНИ  РАСХОдИ  (t014 + 1015 + 1016 + 
1020 + 1023. + tО22 .ј. IО2З  + 1024) 226,942 213.898 

50 t. НАБАВНА  ВРЕдНОСГ  ПРОдАТЕ  РОБЕ  t014 

51 П. ТРОШКОВИ  МАТЕ?КЈАЈІА, ГОРИВА  И  ЕНЕРГи)Е  t015 5.3 10.104 - 8.ВЗ3 

52 
tІ t. ТРОLВКОВИ  3АЈАДА, НАКНАдА  ЗАРАОА  И  ОСГАЛИ  
ЛИЧНИ  РАО(ОдИ  (1017 + 1018 -І- 1019) 

1016 
5.4 - 074.489 170.549 - 

520 ј. Троііковн  зарада  и  наісада  зарада  1017 135.080 135.487 

521 
2. Троііјкоеи  тl°реза  и  допрнносл  на  Зараде  
uaeіane зарада  

јоlб  
5.4 22.458 22.559 

52 осич  520 и  Ѕ21 3. осгали  личіи  раіходн  и  накнаде  јоід  tб.951 12.503 

540 IV. Т?ОШКОВИ  АМОРТиЗАЦИЈЕ  102о  9744 tо.222 

58, осич  583, 585 и  586 V. РАсХ0дИ  Од  УСКЛАЂИВАЈЊА  ВРЕдНОСГИ  
ИМОВИНЕ  (осИм  ФИНА - СЈСКЕ ) 

1021 

53 VI. ТР0ШК0Ви  ПРОИЗВОдНИХ  УСЛУГА  1022 56 11.297 10.301 

54, ооім  540 VIІ. T?OUJKOBu РЕРВИСАј-bА  1023 7.597 851 

55 VІtLHEMATePu)AІ1HuTPOWKOau 1024 
- 13.71t 13.092 



rpyіia рачујіа, рачyн  ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  број  
и 2 нос  

Текућа  година  Претходна  гсдина  

1 2 З  4 5 б  

LпОслОвНИд0БИтАК (10оІ - 1о1З)0 1025 . - 

г. пОСЛоВНИгуВиТАК (і 0І3-1ОО1) О  1026 -- 
- - --_- - 

д. ФИНАНСИЈО<И  прuходи  (јо2а  + 1029 + 
1030+1031) 

27 
• 

ѕ  
. 

: 

. 
149 

---- 
184 

ббоиббl 
Г. ФИНАНСИЗО(И  приходи  из  ОДНОСА  СА  
МАТИЧНИМ,3А8ИСНИМИ 0СГЛИМПОВЕ3АНИМ  
ЛИЦИМА  

LО28 
. -------- -- 

662 ІІ.ПРИХодИОдКМАТА  LО29 

663 и 664 
пL пОгИВНЕКУра - ЕрАЗЛиКЕИгјо3итuВки  
ЕФЕКТИ 8ОЈІУГНЕКГОАУЗУЛЕ  

1030 --- 
. 5•7 

-- 

-- 
-

- 

18 - 

665 и 669 Іv. ОГАЈІИФИ }јСИЈО(иПРО<ОдИ  IОЗL - . 

-- 

Ђ.ФИкАHСИЈО<uРАО(ОДИ (1ОЗЗ +1034+ 
1035+1036) 

32 10---
-
- 

- ------- 

560 и  561 
0. ФИRР}іСОIЈО(И  РАОдИ  Из  ОДНОСА  СА  
МАТИЧНИН, ЗАВИСHИМ  И  ОСГЛИМ  пОВР3іИМ  
ЛИLІИМА  

1033 
- 

. 

- - 
- ---- - -- 

Ѕб2 П  РАСХОДИК8З4АТА  1034 L - 

563 и 564 
ІIО.НЕГАІИВНЕКУРО -јЕРРЗЛИКЕИНЕГАТМВНИ  
ЕФЕКТМ  ВЛУГНЕ  КГLАУЗУЛЕ  

1035 
:- 

- 

565 и  569 ІV. ОСГРЛИ  ФФІН8ЗС8јЈО(И  РАСХОдИ  1036 
• . - - 

Е.дОкИзФИНАНсИРАЊА (1О271О32) 
. 

w 37 
- 

- 

- 

- : - 

. 148 
--

. 

-

177 
- 

ж.ГУвнтАКизФИНАнСИРАњА (1о32-1О27) 
О  

10 8 3 - - - -- 
. - 

-- 

683, 685 и  686 
З. пРuхОдИ  Од  УО(ЛАЂИВАЊА  врЕднОСТи  
ФИНАНОIЈСК! ИМОвИНЕ  КОЈА  СЕ  ИСКАЗУЈЕ  
ЛОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗ 5ИЛАНСУСПЕХА  

1039 
.. 

- 

---- 

583, 585 и  586 
И. РАСХОДИ  04 УОСЛАТ,ИВАЊА  ВРЕДНОСТИ  
ФИКАНСИЈОСЕ  ИМОВИНЕ  КОЈА  СЕ  ИСКАЗУЈЕ  
ПОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗВИЛАНСУСПЕХА  

ј040 58 
-
- ---- 

: 

- 

269ј  - 198Ѕ  
- - 

67 Ј  ОСТАЛИПРИХОДИ  1041 1700 
- _ -

- 852 

57 К  0СТАЛиРАСХодИ  1042 968 - - 517 

Л. УКУflНИ  ПРИХОДИ  (ІOOІ  + 1027 + 1039 + 
1041) 

іоз  - 

,
- - - 

251.448 

- ---------

23423Ѕ  
- 

лі.УКУЛНИРАСХОДИ (ІDІЗ +1032+1040+ 
1042) 

і__ 011 - - . 
- 

------
- 

230.602 
- . _ 

216.407 

МдОВиТАКИЗРЕдОВНОгПОСЛОВАњАПРЕ  
ОПОРЕЗИВАЊА (1043- І044) 0 

104 
- - - 

20646 - 17.828 
.: 

Н. ГВИТАХИЗРЕДОБНОГПОСЈІОВАЊАПРЕ  
ОПОРЕЗИВАЊА  (1044 1043) 0 

іО4б  - -

- 

- 

69-59 

Њ. ПОЗИТИВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  КА  РЕЗУЋТТАТ  пО  
ОСнОВУДО5HТКАПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕ  
ОБУСТАВЊА,ПРОј4ЕНАРАЧУНОВОдСТВЕНИХ  
ПОЛКТИКА  И  иОІРАВКИ  ГРЕШАКА  И3 
РАНИЈКХ  ПЕРМОДА  

1047 - - _ 

. - 

- 

- - 

- . 

-- - - 

- - - ..- 

59- 69 

0. НЕГАТИВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЛТАТ  ПО  
ОСНОВУ  ГУБHТј<А  ПОСЛОВАЊА  КОЈЕ  СЕ  
ОБУСТАВЊА, ПРОМЕНА  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  
ПОЛИТНКА  И  ИСПРАВКH ГРЕШАКА  ИЗ  
РАНИЈИХ  ПЕРИОДА  

1048 
- - 

.- 
- 

б  
- 

-_ - 
- 

П.ДОБИГАКПРЕОпОРЕЗИВАЊА (1045-1046+ 
1047 - 1048) 0 - 

- 
- 20.640 17.8L9 



fpyna рачуна  рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  Напо.кені  брј  

Ин°с  

Тсісyћа  ronііііa Прахходиа  годнна  

l З  4 Ѕ  6 

Р  ГУБИТАК  ПРЕ  ОПОРЕЗИБАЊА  (1046 јО4Ѕ  + 

1О4 - 1047) О  

с. поРа  НАДОБИТАК  

ni і. ПОРЕСКИ  РЛОд  ПЕIіИОДА  1О 1 аоО  

Т  дуг  саддО  11. ОДЛОЖЕНИ  ПОРЕСКИ  РАС(ОД 1 ПЕРИОДА  1057 1715 

722 пот. сајјдо  гоЅЗ  L Іј6 іП . Од.ЛОЖЕНИ  ПОРЕО(М  1РИХОди  ГІЕРИОдЛ  

т  Т. ИСПЛАћЕтИАЛИЧНАПРИИАЊА  
ПОСЛОДАБЦА  

і oЅ  

Ћ. НЕТО  До5ИТАК  (1049 - ІOЅO -ІOЅІ  - 10Ѕ
2 + 

1053 1054) 0 . 17.258 15.104 

У. НЕІО  ГУВИТАК  (ЈО50 - 1049 + 1051 + 1О5l 
1оЅз  + 1054) ~ 

1056 

1. НЕтОДОіпАк  кОЈи  пригад  УЧЕШЗИМЛ  BLI 
f РАаА  којјгрој iс  

057 

Н. нЕТО  ДОВиГАЈ( КОМ  ЛРИПNи  МАтичнОМ  
ПРАБнОМ  ЛИЦУ  

К1 НЕТО  І yіM1N( KOЈІI ЦF ИЛ 4lА  5 іЕкЈРИМА  &13 
ЛРЛОЛ  КОНГРОЛЕ  

ііJ. НЕТО  ГУ&ИГАК  КОЈИ  ПРИГIАЈІ,А  МАТИЧНОМ  
ЛРАОнОМ  ЛИЦУ  іобо  

V. зліілдл  ЛО  АКЦМЈИ  

1. ООізјазарадаГіоаНЈији  і%L 

2. Уііањен.а  (ргіnдіі.дјіа ) зрајіа  rіo axaіііju 106? 

(,7Ч  

 

xO..Oeі  Застуnннс  

 

2ОКјоЦuНО  g -: 

     

     

образај  npOnііcaіі  ПрнпнііИіl кОМ  о  cіnpзu іііiuu форміп  обрЈаја  фііјаіјсиЈсіоіх  
(.СлохбсМи  глаоі,ак  РС  бр  89п07с ). . .А  

сцп  Стаіііст  іі  Гјіпјрсјіјјі  ддуоііја, ЗаіЈЗуј  с  ітрсду7стіінIс  
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Матнчни  број  08113700 UЈифра  делатнссти  7111 ПИБ  100237773 

Назнв  ЗАVНО  РRЕоUZ URIANXZAM ZAVOD ZA ЏRВАNИАН  NOVІ  ЅAD 

СдиLіпе  НО8И  САДЈ  Булеар  цара  лазаре  3 

БИЛАНС  СТАЊА  
на  дан  31.12.2021. године  

- 
у  хигbадама  динара  - 

Група  рачуиа, рачун  ПоЗИЦИЗА  АОП  Напонаиа  брсј  

Износ  

Teiq?ia годииа  

ПРІХОДКа  годнна  

крајње  стзње  - початuо  стаји  
О1.ОL.20..... 20. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТиВА  

А.уписАниАНЕУдЛАЋЕНИ  
КАЛиТАЈІ  

000і  
- . - 

Б.стАлнАии0ВИНА (ООО3+00О  
+00174. Оо1в +0028) 

0002 - - - 
. 

- - -- - 

-
з . ѕа - -------- 35.199 

01 
г. НЕНАТЕРиЈАЛ HАИМОВИНА (0004+ 
0005+0006+0007+0008) 

оооз  
- - -- -

7.278 ... - 5.289 : 
- - 

010 1. Улагањауразвој  0004 
- --- ----- 

;. К  

011, 012 и  014 
2. koіeleoіe, патекти, лнца4це, ро8не  
н  услуаое  марке, О0фтвер  и  осТвла  
нематеријалнаиноеина  

0805 • 61 - 5.289 • 
. ----- ------------------------------------------------------------------ 

7878 

ов  3. гудаил  0006 - 

015u016 
4. Не.4атериЈална  имовина  узета  
лизингиненатеријалнаимоаннау  
прј4премн  

0007 -- - - 
- -- -- - - 

017 5. Ааани  за  нематерuЈаліq іе40ВИіq 0008 - - 

02 

II. HEKPETHuHE, ПОСГРОУЕЊА  И  
ОГјРЕГ4А (ОО1О -4- ОО11+0012+0013+ 
0014+0015+0016) 

0009 62 
. 

- 
--- ------ --- 

• - - 15.514 - 
- 

- 20.&&4 - 

----------- ----- 

- 

020, 021 и  022 1. 3еіиште  и  грађевин0о4 објекті  0010 - - 

023 2 постројења  н  оггрена  00и  б  2 1514 20 661 - 

024 3. инвеспі Lеіоне  неіфетuине  0012 . - . 

025 и  027 0013 
-----------

- - 
- 

. - --
- 

----------- -------- - - 

4. Нефепінаіе, і  е .і  uuјења  і  onpeua 
узети  у  пизинг  и  некреТuине, 
построЈењаиопремаупрнгірени  

026 и  028 
5. оствле  мекреіінне, построЈења  
onpeіa u улагања  ма  туђнім  0014 - - - 

- - - - некретмимама, іј uЈ ,uјењима  и  олреми  

029 (д ) 
6. Ааанн  за  нејфегиине, іі .грvЈења  и  
олре.гуземн  

Оо1ѕ  . 
. 

- 

029(део) 
7. Ааано-ізанејфеn4ине, посгројењан  
опремууиностранству  

0016 
- 

- - 
- 

---- 

- -
. К ------- 

- 
- 

03 ІІІ. БИОЛОШКА ЕдСТВА  0017 

04 и 05 

Іv. ДУГОРОЧНИ  фИ NС4ЈСк1і  
ГIГI#СWНИ  И  ДУГОРОЧНА  
П0тРкИвАЈ-bА (О019+0020-Н-002ј + 
0022+0023+002440025+0026+ 
0027) 

0018 8566 - 9246 



груiiа  рачуна  рачук  ПОЗИЦЈА  АОП  напомека  6ро  

Ианос  

Текућа  година  

Претходма  година  

крајње  Стање  Почетно  стање  
Ој.О1.20._.. 20_. 

1 2 З  4 5 6 7 

040 (део), 040 (део) и  042 (део) 
а . Учеііјћа  у  капиталу  правних  nuLoa 
(оснн  уеuјћа  у  кап.палy која  се  
вреЈу  медом ећа) 

0019 
- - 

29 29 
- -- 

040 (Део) 040 (део), 042 (део) 
КОја  С2 ареднују  0020 . 

043 050 (део) и  051 (д ) 

3. дуторочни  гv8Смани  магичном , 
заеио4ічм  и  осталнм  поеезаним  лицииа  
дугорочна  потражочвања  од  Т%С< лица  

узеІки  

0021 - 

- - 

044, 050 (део), 051 (део) 

4. дугорочни  гuiасманн  маг%IЧнОм, 
заеиСHим  и  осталим  повезаким  лицнма  
дvгорочна  потражиаања  од  п лица  

у  ииострачству  - 
. 

- 

045 (део) н  053 () 
Ѕ. дугроочни  iлаСHани  (дати  фед.пiч  и  
зајиоеи ) у  зегн  

045 (де0) и  053 (део) 
асманн  

заЈиоеи) у  иностранстау  
0024 

046 
7. дуто90чн3 финансијска  улагања  
(хартије  Од  вредности  које  се  вред. у  
по  емортмзоеаној  вредностн ) 

0025 

047 8. отiсупгbене  сспсгаене  акцнје  н  
Отхуггbени  одпстаени  удели  

0026 
- 

- 
- - 

048, 052 054 055 и  055 

9. остали  дугорочнн  финансијсхи  
плаочанн  и  остала  дугорочиа  
потражнвања  

0027 64 
- 

8.537 
- - 

9.217 
- - - 

28 (део) осuм  288 
v дугоРОчІ-t АКтМанА  БРЕМЕНО<А  ооиб  -

- 

2В8 В. ОДЛОЖ!НА  ПОРЕСКА  СРЕДСТВА  0029 б.9 - 3.077 0.961 • 

Г. ОБРТНА  ИМОВИНА  (0031 + 0037 
+ 0038 + 0044 + 0043 + 007+ 
0053) 

0030 135.350 
- 

508.614 

knaca і, осчм  груПе  рачуна  u 
І. ЗРЈІМХЕ  (0032 + 0033 + 0034 + 0035 оозі  - 

- L546 1.660 

1. МатериЈал, реаервни  делови, алат  и  
ситан  инаектар  

0032 
6.5 1.321 • 1.333 

П  и  52 2. Недоерваена  произаодња  и  готви  
Пронзводи  

13 3. роба  0034 - 

15Q 152 . 4. плаћени  ааенси  3а  аалuхе  и  услуге  у  
земгbи  5.5 225 327 

151, 153 055 
5. Плаћени  авансu за  залихе  и  услуге  у  
.тностранству  

0036 

14 IІ. CTAJ1HA uMOBuHA KOIA ДРЖИ  
ЗА  ПРОДАЈУ  И  ПРЕсТАНРЈ< П0СЛ0ВР bА  

20 
Іп. потррЈкИоРЈ-БА  п0 0СН0ВУ  
ПРОДАЈЕ  (0039 + 0040 + 0041 + 0042 

+ 0043) 

0038 3.981 1.729 

204 ј. потражнвања  Од  купаца  у  ae.trbu 0039 6.6 3.981 1.729 

205 2. Потражмаања  од  купаца  у  
иностранству  

0040 . - - 



грутіа  рачунв, рачуи  ПОЗИЦиЗА  АОП  напоиена  број  

Износ  

Тејсућа  година  

преiходна  годннв  

Крајње  отвње_ floqeiіiD сіње  
Ој.ОІ.2Q.... 20_. 

1. 2 3 4 5 6 7 

200 и  аог  3. Потраживања  од  иаwчног  завиоіих  
иосталихгіовезанихлицаузеНгби  : 

.... . - 

201 203 
4. Потраживања  од  наwчног, зависннх  
u oganux повезаннх  лица  у  
инострансгву  

0042 
---------------------------- 

. . 

- --- 
- 

206 
5. осгалапотражuвањапооснову  
лродаје  

0043 - 

: 
, 

• 

- 

- 

И  2t22 27 
ІV. ОСТN1АКРАТКОРОЧНА  
пОТРА)КИВА) А (ОО45+0О4а 4- ОО47) : 6.6 

- 

10.57t 8.008 

21,22 осин 223 и 224, и 27 I. осталапОтраживања  0045 
. ; бзз  - 

223 
2. потраживањазавишеплаћенпорез  
надобитак  6.6 

.. - --- - 

- ---- ------------
--- 

9.898
- 

: 
. ---

- 

8.008 
- 

- 

224 
з. потражuввња  по  осн0ву  
преwіагтаниххталихпорезаи  
доприноса  

0047 
- 

- 

.. 

.

- 

40 
,,- --- _,.._, i 

::  
----------- 

23 
V. КРАТКОРОЧНИ  фИНN СИ)СКИ  
ГІпАСМАНИ (0049+00504-0051+ 
0052-+-0053+0054+0055+0056) 

004В  --- -- ---- 
----------------------------------------- 

1062 
,, -,,, . 

230 
1. Іаткорочнијфедвпингбіао iанн - 
иаwчно  и  завиоча  праана  лица  

0049 - 
- 

:: 

231 
2. краткорочнијфедиіииплао iанн - 
0стзла  п0везана  лнца  

0050 
- 

- 

232,234(лео) 
з.кpатхорочникред uти, зајмоаии  
лтіаочаниузамЈ bн  

005і . 
- 67

- - 

... .. ... .. 4 

233,234(део) 
4. кpаткорочнткіфе.фчiИ, зајмовик  
птiасманиуиносгранству  

0052 

235 
5. хартијеодередностикојесе  
вредніју  по  анорпiзованој  вредноснi 

0053 .. . 

236 (део) 
б. финаксијска  средства  соја  се  
вред,iују  по  фер  вредносrв  кроз  Бwiанс  
уоіеха  

0054 
- 

. 

-- 

. 

- 

- 

- __ ..___l_ 
- 

237 
7. Отхугт,њенесопственеаісцијеи  
от tлЈзеНи  сопстаени  удели  

0055 -- - : 

236(део),238 и 239 
8. остзјінкраткорочнифинансијоси  0056 

-.: -- 
. : .:, --- 

24 
VТ. готовиј{АИГОТОВИНО(И  
ЕКВИВАЈІЕНТИ  

0057 ---- 6.8 
- 

, 
115.392 ; 92.855 

.. 

28( ео) оон 288 
, 

VтL КРАТКОРОЧНААКГИВНА  
ВРЕМЕно(АРА3ГРАЈ- ИЧЕЊА  

00Ѕ8 
6.10 

- 
- 4.043 . :------ 

. 

д  VKVTІAAKTuBA a ПОСЛОВНА  
ИМОВИНА (000L+0002+0029+ 0059 

- : L71.3В5
- - 

145.774 

88 Ћ.ВАНБиЛАНСНААКТМВА  0060 

ПАСМВА  

А. КАПИТАЛ  (О402 + 0403 + 0404 + 
04О5+ О4о5..0407+0408+0411 0401 

- - 
130.329 12.63 

30 оочн  306 1 ОО-ІОВНИ  КАЛМТАЛ  0402 б  11 & 460 78 460 

31 ОЈ.УЛИСАЛИАНЕWUІАЋЕНИКNІИТАЛ  0403 . -. 
- 



група  рачуна, рачуја  ПОЗИЦИЗА  АОП  Напомена  бР°ј  

Њнос  

текућа  гОдина  

претходна  Година  

Крајње  сТње  
20_. 

ПочетNо  стањ  
О1.О1.20_. 

1 2 З  4 5 6 7 

306 IП. ЕМИСИОНА  flPEMkIJA 04D4 . -
. 

- 

32 ІV.PBEPBE 045 • . 

330 аіотражнн  сао  рачіа  331332, 
333 334 335 336 и  337 $ 

У, ПО3uИВНЕ  РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ  
РЕЗЕРВЕ  И  НЕРЕАЈІИЗОБА}(И  ДОБИЦИ  
ПО  ОСНОВУ  ФИНАНСИЗСКИХ  
ЕДСТАВА  И  ДРУГиХ  КОМПОНЕ( 

оСГдЈ1ОГ  СВЕО&УХВАТНОГ  РВУЛТАТА  

0406 
• 

6П  
. . 

- 
. 945 946 • 

. 

дуговни  сајао  раЧ luа  331, 332, 333, 
334, 335, 336 н  337 

VI. НЕРЕ.6ЈІИЗОВАЛИ  ГУВИЦИ  ПО  
ОСHОВУ  ФИј-t40-аСИЈСКМХ  СРСГАВА  И  
ДРУГИХ  КОМПОНЕНТІ1 ОСГNІОГ  
СВЕОВУХБАТ0-јОГ  РЕЗУЛТАТА  

0407 . 

VII. НЕРАСЛОРЕОIЕНИ  ДОВМТАО< (0409 
+ 0410) - 

- , . . 

ЅО.923 
. 

41.217 

340 1. Нераспоређени  до6итак  ранијих  
мдиНВ  

0409 • - 
- 6.12 - 33.665 - - - , 

-
26.113

- 

2. Нерапоређени  добиак  текуhа  
ГОдИНе  

0410 
6.12 

- 
17258 05.104 

YUІ. ЕLLГћЕ  БВ  ПРАВА  КОІЛТОЛЕ  0411 - - - . 

35 ІХ. ГУЕИТАК  (0413 + 0414) 0412 • . 

350 1. Губитак  ранијих  година  0413 - 

351 Z. Губнтак  тејкуће  мдине  0414 
- 

5. ДУГОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
ДУГОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  (0416 + 0420 
+0428) 

0415 - 
- - - 

18600 12.389 
-- 

40 
I. уГОРОЧНАРЕЗЕРвИСР}bА  
(0417+0418+0419) 

0416- . -
. 

18,800 12.38g 

404 1. Реаервисањазанакмаденуге  
6енефиције  запослечих  

0417 
-

6.13 18.015 
-. 

- 10.934 
- --- 

400 2. резеРвисања  за  троцјкоаа  у  
гарантuом  року  

0418 - - - - - 

40 осич  400 и  404 3 Остала  дугорочна  резервисања  0419 6 14 785 1 455 

јЕ. ДУГОРОЧНЕ  ОБАБЕЗЕ  (0421 + 0422 
+0423+0424+0425+04Z6+0427) 

0420 
. 

- 

410 1. О6аВВзе  к°је  се  могу  конвертоваЛ4 у  
хаПитал  

0421 - - - . - - - 

411 (Де0) И  412 (део) 

2. дугорочни  Ередити  И  остале  
дугорочне  обаевзе  према  иатичнон, 
завнсним  И  осталим  повезаннн  лицима  
зевањн  

0422 

IјЗ  (део) и  412 (део) 

3. Дугорочни  феднти  и  осіале  
дуторочна  обавазе  према  иатичном , 
зааисним  и  осгалим  поеезанјім  лициМа  
инострансгау  

0421 

41-4 и  416 (део) 4. дугороччи  кТu, змоеи  м  
обааезе  по  осноау  лнзинТ у  зенгн  

0424 

415 и  416 (део) 
5. Дугорочни  кредити , зајнови  
обааезе  по  основу  лнзинга  у  
иносгрансгву  

0425 

413 б.обааазепоеммтоаанимхартијанаод  
ередноспоі  

0426 - 

; -. -- 



Група  рачуна, рачун  јІОЗИЦИ)А  АОП  напомена  број  

Износ  

Тејсућа  година  

ПреТХОдНа  година  

крајње  стње  - Почетно  стање  
О1.Оі.20_. ZQ_! 

1- 2 3 4 5 б  7 

419 7. остале  дугорочне  обааазе  0427 . 

49(део) осин 498 и 495(део) 
пг, дУтт.аЈЧнАјІАо IВНАВРЕмЕНа(А  оа  - _ - 

- 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ  ПОРЕСКЕ  О&АВЕЗЕ  0429 . - 

(д ) 
г.ДУГОРОЧНИОЏІОЖЕНИ  
ПРИХОДИИПРИМЈbЕНЕДОНАЦИ]Е  

0430 
•. 

- : • - 

д. КРАТКОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
КРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ (0432+ 
0433+0441+0442+0449+0453 
+0454) 

Q4 
- 

- ----- 

-

- --. 

22256 
---- -------- 

12.762 
- ---

- 

г. КРАТКОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  0432 - - 

42 осим 427 
п. КРАгТ(ОРОЧнЕ  ФИНАЈ4СИЈО(Е  
ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437 
+0438+0439+0440) 

0433 . 

- - 

-- 

--- 

--
- ---- 

420 (део) и  42І  (део) 
1. Обааезе  по  осмову  кредит  лрема  
метичном, зеаиоІнн  и  осталим  
ПоаезаНинлицимаузени  

0434 : 

-  
- 
 

420 (део) и  421 (део) 
2. обавезе  по  осневу  креднтв  лрема  
натм4н°н, Завнн1н  И  осгалин  
повезаним  лиwна  у  инострансгву  

D435 
-  - -- 

: - 

- 

422(део),424(део),425(део), и 429 
(део) 

3. обаеезепоооІовукредитаизајмоаа  
од  лица  која  ннсу  до.Іаће  банке  

0436 
- 

--- -- - ------
. 

----------- 

422 (део), 424 (део), 425 (део) и  429 
(део) 

4. обааазе  по  осноау  кредита  од  
домаћнх  банааз  

0437 -  . . - 

- 

423,424(дес),425(део) и 429(део) 
5. кредитн,заЈноаинобааекз  0438 -

- - 

-  
--- : - - -. : : -  - - - 

426 
б.0бавезепократкорочннмхарт iјана  
одаредНхттІ  

0439 • 
.... 

- 

t -------------..Ј  - --------------------.ј  

428 
7. Обаеезе  по  основу  финансијс<нх  
дериаатИ  

0440 - 

430 
Іп.пРИмтЕНИАВАНСИ ,дЕПО3И1ИИ  
КАУЦИЈЕ  

044- --
-- 

6.05 
-  

ј0.ој . •  6.124 
-- 

43 осuм 4зо  1V. ОВАВЕЗЕиЗПОСЛОВАЊА (0443+ 
0444#0445+ О44640447+0448) 

044 2 6.05 
---- - ----- ----- 

, 
3.661 

--,, 

3.985 : 
-- . -- 

431 и  433 
1. Обааезе  преача  добааачима  - 
натична, зааисuа  праана  лица  и  Остала  
поаезанали L4ауземтuи  

0443 
• 

- ----------- 

: 
, ------------- 

-  - , 

432 и  434 
2. Обааеае  nрема  добаатuачима  - 
uатмчне, заеноја  праана  лнца  и  Ост-ала  
поаезаналицауиностранству  

0444 
-------------------- 

, . - -  
- ---- - - ----- - - 

-  

435 
З.Обаеезепремадобаат uачнмау  
земтuи  

0445 • 6.05 3.566 3.941 

436 
4. обаеезепренадобаат uечимеу  
иностренству  

Q44 
- - 

-- -
---------- 

. - - 

439 (део) 5. обавезе  nO меницама  0447 - 

439(део) б.осталеобаеезензпослоаања  0448 б.L5 
......... ..... .---. 

95 : - 44 
_) ---------------------- 

4445,46 осим 467,47 и 48 V. ОСГАЈІЕКРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ  0449 - 
--- 

8541 -  
-  



О6 азаІІ  прсгlјuсан  llрааан uі;гк0н  о  садржИа tки  форми  образаца  ФІ4ІІЗІІСааЈСЈОХ  uaІІ  
,СЈЈуЖбОІІИ  ГјЈСјІјЖ  РС  бр. 8912020). 

О6рОСІја  СјаГИСuнч,ФІ  uauatO Іuj, За  ГІрнПрсјіuuд  ?ір lІТІ3а, заПруІС  н  пр0ду3 жс  

ааиа  20  .22  rOOHІІO 

и  

Груп& рааун&, рачун  ПОЗИЦИЗА  АОП  нагі°иена  број  

Изнсс  

текућа  голина  

Претходна  гдина  

крајње  сТња  почетно  стње  
01.01.20_.. 20_ 

б  2 3 4 5 б  7 

44, 45 и  46осим  467 I. Ocіauіt крајкорочіі° сбансзс  б Lb 280 

4745 осим  461 2. обавОаО  гlо  ОСIlсбу  п°реза  ІІа  СIООаТУ  
брсдност  и  ОсгаЈіиг  јајгііјіх  uрt;аода  0451 

6. 17 1.563 2.640 

461 З. оОаlасЗ0 ГјО  0СВ0І1у  пороза  lId 
ДО6ИТаК  045? б.ј  З.69а  

427 
у3. О6АШТЗЕ  Л0 ООIООЧ  сРЕдСГлВл  
І 3IЕј-bЕниІ( ПР0)и  н  срЕдсглвл  
ПОСЈІОВNIЈЛ  kOJ1 JE OLIVCTABJIuEІ  10 

0 ЅЗ  

49 Јlt0 0сим  498 у1Ј. крлткорочнл  ЛАО4ВНЛ  
врСЈІlЕјІскл  РАЗГРАІ-јИЧЕОbЛ  

04И  6.17 13 13 

Ђ. ГУБИТАК  иЗНАд  ВИСИНЕ  
КАПИТАЛА  (0415 + 0429 + 0430 + 
0431 0059) 0 (0407 4 о4ј2 
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 
0408 - 04H) 2 

0455 

Е. УКУПНА  ПАСИВА  (О401 + 0415 + 

0429 + 0430 + 0431 0455) 
0-156 171.ЗаВ  145.774 

89 ж. ВАНБјбЛАНСНА  ПАСИВА  0457 



Напомене  уз  финансијске  извепітаје  (у  дајbем  Тексту  Напомсне) саставњају  се  као  део  
ф  инансијских  извеінтаја. 
Наномсне  садрже  описе  и  рашчлањивања  ставки  обелодањених  у  финансијским  
извештајима, гіримењене  рачуноводствене  политике, као  и  информације  у  ставкама  које  се  
нису  квалификовале  у  овим  извештајима , а  значајне  су  за  оцену  фииансијског  положаја  и  
успеіnности  прсдузсћа  и  остале  информације  у  складу  са  захтевима  Мсфи  за  МСП. 

Напомене  садрже  описе  и  деталније  раіпчлањивање  износа  приказаних  у  
Билансу  стања, 
Билансу  успеха, 
као  и  додатне  информације  које  нису  приказане  у  финансијским  uзвештајима, у  складу  са  
захтсвима  појединачних  стандарда  у  вези  са  обелодањивањем . 

Структура  Напомена  урађена  је  у  складу  са  Одењком  З  МСФИ  за  МСП  у  смислу  опнЈтих  
захтева  у  вези  са  презентацијом  финансијских  извештаја. 



1. ОСНиВАЊЕ  И  ДЕЛАТНОСТ  

Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Садје  јавно  предузеће  регистровано  код  Агенције  
за  привредне  регистре, Регистар  привредних  друштава, број  БД  15304/2005. 

Предузеће  је  14. фебруара  1960. године  основала  Општина  Нови  Сад  као  Урбанистички  
завод  ради  урбанистичког  иланирања , изградње  и  уређења  Новог  Сада  и  околних  насела  у  
саставу  општине . Предузеће  до  1975. године  послује  као  самостални  правни  субјект, да  би  те  
године  фузионисањем  са  Стамбеним  предузећем  и  Заводом  за  изградњу  пословало  у  саставу  
организације  
Предузеће  као  ООУР  Урбанизам , у  периоду  1977-1987. године  послује  у  саставу  РО  
УРБИС , да  би  се  1988. године  издвојило  из  постојеће  радне  организације  и  до  1990. године. 
пословало  као  самостална  радна  организација  лод  називом  РО  Урбанизам . 
Одгіуком  Скупштине  Града  Новог  Сада  из  децембра  1989. године  изврпіена  је  својинска  
трансформација , тако  да  предузеће  од  1. јануара  990. године , послује  каојавно  предузеће.  У  
таквом  статусу  и  облику  организовања  послује  до  данас . 

ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  обавња  делатност  просторног  планирања  
(стручни  послови  урбанистичког  міанирања  и  уређења  простора  и  насела) као  претежну  
делатност  - шифрадслатности  7111, а  регистрованоје  и  за  пројектовање  и  инжењеринг . 

Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  је, сагласно  критеријумима  из  Закона  о  
рачуноводству  ( Службени  гласник  РС , бр.  73/19, 44/21- др.закон) разврстано  у  мала  правна  
лица. 

Седиште  предузећаје  у  Новом  Саду,  Булевар  цара  Лазара  3/111 

Матични  број  предузећаје : 08113700 

Порески  идентификациони  број  предузећаје : 100237773 

Шифра  делатностије : 7111 

Просечан  број  запослених  у  2021. години  био  је  110 (у  2020. години  - 110 запослених ). 

2. ОсноВ  ЗА  САСТАВЈБАЊЕ  И  ПРИКАЗИВАЊЕ  ФИНАНСИЈСКиХ  
ИЗВЕШТАЈА  

2.1. Изјава  о  примеііи  Међународјіих  стандарда  фіјнансијског  извештаваі bа  

Приложени  финансијски  извештаји  су  саставњени  у  складу  са  важећим  прописима  у  
РегІублици  Србији  заснованим  на  Закону  о  рачуноводству  (1 Службени  гласник  РС , бр. 
73/2019, 44(21), Међународним  стандардом  финансијског  извештавања  за  мала  и  средња  
правна  лица  ( Службени  гласник  РС , бр.  83 /2018) и  Правилником  о  рачуноводству  и  
рачуноводственим  политикама  ЈП  1Урбанизам  (бр.1379-1ј-У-1/!4 и  68-11-ХІV-1/15 и  164-111-
јХ-4/1 8). 
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Наведена  законска  регулатива  је  основа  за  саставлање  и  презентацију  финансијских  
извештаја . 
Међународни  стандард  финансијског  извештавања  за  мала  и  средња  правна  лица  је  
рачуноводствени  стандард  финансијског  извецітавања  за  мала  и  средња  правна  лица  одобрен  
од  Одбора  за  међународне  рачуноводствене  стандарде  чији  је  превод  утврдило  и  објавило  
Министарство  финансија . 
Руководство  предузећа  изражава  експлицитну  и  безрезервну  изјаву  о  усаглашености  
финансијских  извештаја  са  Мсфи  за  МСП, који  се  примењују  на  периоле  приказане  у  
приложеним  финансијским  извештајима . 
Финансијски  извештаји  су  приказани  у  формату  прописаним  Правилником  о  садржини  и  
форми  образаца  финансијских  извештаја  за  привредна  друштва, задруге  и  предузетнике  
( Службени  гласник  РС  бр! 89/2020). 
Контни  оквир  и  садржина  рачуна  у  Контном  оквиру  лрописана  је  Правилником  о  контном  
оквиру  и  садржини  рачуна  у  контном  оквиру  за  привредна  друштва, задруге  и  предузетнике  
(,,Службени  гласник  РС ,, број! 89/2020). 

Према  3акову  о  рачуноводству , рсдован  годишњи  финансијски  извецітај  правних  лица  која  
примсњују  МСфи  за  МСП  обухвата: 

• Биланс  стања, 
• Биланс  успеха, 
• Напомене  уз  финансијскu извештај  

Финансијскu извештај  је  саставлен  у  складу  са  начелом  историјског  трошка  и  начелом  
сталности  правног  лица. 

Приложени  финансијски  извсштаји  представлају  рсдовне  (појединачне) финансијске  
извештаје  предузећа  за  2021. годину . 
Финансијски  извештаји  одобрени  су  25.03.2022. године. 
Предузеће  нема  зависна  предузећа  и  не  саставла  консолидоване  финансијске  извештаје. 

З. ПРЕГЛЕД  ЗНАЧАЛIИХ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ПОЛИТИКА  

Рачуноводствене  политике  односе  се  на  признавање , укидање  признавања, мерење  и  
процсњивање  средстава, обавеза, прихода  и  расхода  предузећа . 

Приликом  избора  рачуноводствених  политика, као  правила  вредновања  билансних  позицнја  
и  састаЕњања  финансијских  извсштаја, примењује  се  сnедећи  критеријуми: разумњивост, 
релевантност, материјалност , поузданост, суштина  изнад  форме, оnрезност, потлуност, 
упоредивост, бnаговременост  и  равнотежа  између  користи  и  тропікова, на  које  упућује  
МСФИзаМСП. 

Предузеће  је  у  саставлању  финансијских  извештаја  применило  рачуноводствсне  полнтике  
обелодањеие  у  Напоменама  уз  финансијске  извенпаје . Наведене  рачуноводствене  политике  
су  засноваuе  на  важећим  рачуноводственим  и  порескuм  прописима  Републике  Србије  и  
конзистентно  се  примењују  на  све  презентоване  извештајне  периоде . 
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3.1. Кориціћсње  проіјењивања  

Саставлање  и  приказивање  финансијскик  извеіитаја  у  складу  са  МСФИ  за  МСП  и  
рачуноводственим  прописима  важећим  у  Републици  Србији  захтева  од  руководства  
предузећа  коришћење  најболих  могућих  процена  и  разумних  претпоставки , које  имају  
ефекте  на  износе  исказане  у  финансијским  извештајима  и  напоменама  уз  финансијске  
извештаје . 

Ове  процене  и  претпоставке  су  засноване  на  информацијама  расположивим  на  дан  биланса  
стања. Стварни  резултати  могу  се  разликовати  од  наведених  процена,  при  чему  се  процене  
разматрају  периодично . 

Најзначајније  процене  односе  се  на  утврђивање  обезвређења  финансијске  и  нефинансијске  
имовине, признавање  одложених  пореских  средстава , утврђивање  резеревисања  за  
отпремнине  запослених  и  судске  спорове  у  смислу  дефинисања  претпоставки  неопходних  за  
њихов  обрачун  и  исте  су  обелодањене  у  одговарајућим  рачуноводственим  политикама  и  
напоменама  уз  финансијске  извештаје . 

Предузсће  је, у  складу  са  Законом  о  раду, изврпјило  обрачун  резервисања  за  отпрсмнине  
запослених  користећи  свој  професионални  суд  о  стопи  раста  зарада, радном  стажу  
запослених  и  броју  година  до  одласка  у  пензију  на  бази  расположивих  информација  
(Наномеііа  3.15.1 ), као  и  резервисања  за  судске  спорове  (Ниомена  3!15.2). 

Области  на  које  се  односе  процене  од  већег  значаја  за  финансијске  извештаје  предузећа  
приказане  су  у  Напо.4јени  3.15. 

3.2. Прерачунавање  страних  средстава  плаћања  и  рачуноводствени  третман  
курсних  разлика  и  ефеката  по  основу  курсне  разлике  

Финансијски  извештаји  и  напомене  уз  финансијске  извештаје  се  приказују  у  хиладама  
динара . динар  (РСД) представња  функционалну  и  извештајну  валуту . Све  трансакције  у  
валутама  које  нису  функционална  валута, третирају  се  као  трансакције  у  страним  валутама. 
За  курсирање  монетарних  и  немонетарних  средстава  и  обавеза  примењује  се  средњи  курс  
Народне  банке  Србије  (Напомена  12). 

Пословне  промене  у  страним  средствима  плаћања  током  године  прерачунавају  се  у  динарску  
противвредност  применом  званичних  девизних  курсева  Народне  банке  Србије  важећим  на  
дан  пословне  промене . 
Сва  средства  и  обавезе  у  страним  средствима  плаћања  се  на  дан  биланса  стања  прерачунавају  
у  њихову  динарску  противвредност  применом  званичног  средњег  девизног  курса  Народне  
банке  Србије  важећег  на  тај  дан  (Hanonіena 12), 

Позитuвне  и  негативне  курсне  разлике  настале  прерачуном  средстава  и  обавеза  исказаник  у  
страним  средствима  гілаћања  и  прерачуном  трајјсакција  у  Току  године  евидеіІтирају  се  у  
билансу  успеха, као  финансијски  приходи , односно  финансијски  расходи . 

Позuтивни  и  негативни  ефеіпи  уговорених  девизних  клаузула  у  вези  потраживања  и  обавеза, 
настали  применом  уговореног  курса, такође  се  исказују  као  део  финансијских  прихода, 
односно  финансијских  расхода. 
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3.3. Улоредни  подаци  

Упоредне  податке  чине  подаци  из  финансијских  извештаја  предузећа  за  2020. годину, који  су  
били  предмет  ревизије . Упоредни  подаци  приказани  су  у  хиладама  РСД  важећим  на  дав  
билансирања  3 l . 12.2020. године. 

34. Пословни  приходи  

Приходи  обухватају  приходе  од  редовних  активности  предузећа: приходе  оД  продаје  услуга, 
државна  давања- субвенције , приходе  од  накuаде  штета  и  друге  приходе  и  добитке . 
Приходи  од  продаје  услуга  су  исказани  у  износу  фактурисаде  реализације , тј. сразмерно  
степену  готовости  услуге  на  дан  билансирања, под  условом  да  је  са  тим  даном  настао  
дужничко-поверилачки  однос  и  даје  испоставјена  фаіпура . 

Прuход  од  продаје  се  признаје  када  су  задоволени  сви  услови : 
• када  се  износ  прихода  може  поуздано  измерити, 
• када  је  вероватно  да  ће  пословна  промена  да  буде  праћена  приливом  економске  

користи  за  предузеће  и  
• кад  тропікови  који  су  настали  или  ће  настати  у  всзи  са  пословном  променом  могу  

поуздано  да  се  измере . 

Признавање  државних  давања  врши  се  по  приходном  приступу. државnе  субвенције  се  
признају  у  билансу  успеха  на  системској  основи  током  периода  у  којuма  се  као  расход  
признају  повезани  троіпкови  за  чије  покриће  је  давање  и  намењено, односно, давање  се  
признаје  у  билансу  успеха  у  uстом  периоду  као  и  релевантни  расходи. 

3.5. Пословни  расходи  

Укулие  пословне  расходе  у  предузећу  чине: трошкови  материјала, трошкови  горива  и  
енергије, трошкови  зарада, накнада  зарада  и  остали  лични  расходи , трошкови  амортизације  и  
резервисања, трошковu производних  услуга  и  нематеријални  трошкови . 

Основни  елемепти  и  начела  признавања  расхода  су: 
• расходu се  признају, односно  евидентuрају  и  исказују  када  смањење  будућих  

економских  користи, које  је  повезано  са  смањењем  средстава  или  повећањем  обавеза, 
може  поуздано  да  се  измери, 

• расходи  се  признају  на  основу  непосредне  повезаности  расхода  са  приходима  (начело  
узрочности ), 

• када  се  очекује  да  ће  економске  користи  притицати  током  неколико  обрачунских  
периода, а  повезаност  са  приходом  може  да  се  установи  у  ширем  смислу  илн  
посредно, расходи  се  признају  путсм  поступка  систсмске  и  разумне  алокације , 

• расходи  се  признају  када  издатак  не  доноси  никакве  економске  користи  или  када  н  до  
износа  до  којег  будуће  економске  користи  не  ислуњавају  услове  или  су  престале  да  
испуњавају  услове  за  признавањс  у  билансу  стања  као  средство , 
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• расходи  се  признају  и  у  оним  случајевима  када  настане  обавсза  без  истовременог  
признавања  средства. 

3.6. Финансијски  приходи  и  расходи  

Финансијски  лриходи  и  расходи  обухватају : приходе  и  расходе  од  камата  ( независно  од  тога  
да  ли  су  доспели  и  да  ли  се  плаћају  или  приписују  износу  лотраживања  или  обавезе  на  дан  
бллансирања), приходе  и  расходе  оД  курсних  разлика  и  остале  финансијске  приходе  и  
расходе . 

3.7. Добици  и  губнци  

добици  представњају  повећање  економске  користи , а  обухватају  приходе  који  се  јавњају  у  
случају  продаје  сталне  имовине  no вредности  већој  од  њихове  књиговодствене  вредности, 
као  и  добитке  који  настају  при  гІовећању  књиговодствене  вредности  сталне  имовине  услед  
престанка  деловања  услова  за  смањење  њихове  вредности . 

Губици  настају  по  основу  продаје  имовине  ло  ценама  нижим  од  њене  књиговодствене  
вредности, затим  по  осііову  расходовања  неотписаних  основних  средстава, no основу  штета  
које  се  могу  у  целини  или  делимично  надокнадити  од  осигуравајућих  друштава, по  основу  
примене  принципа  импаритета  (умањење  вредности  имовине ). 

3.8. Нематеријална  имовина  

Нематеријална  имовина  салржана  је  у  неновчаном  облику  који  нс  представња  физичка  
средства: goodwіі, патенти , лиценце, софтвери, ауторска  права  и  слично. 
Нематеријална  имовина  представња  ресурс  предузећа  под  условом  да  се  може  контролисати  
и  да  од  те  нематеријалне  имовине  остварује  економску  корист. 
Набавка  нематеријалне  имовине  у  току  године  евидентира  се  по  набавној  вредности . 
Набавну  вредност  чини  фактурна  вредност  увећана  за  све  зависне  трошкове  набавке  и  све  
трошкове  довођења  у  стање  функционалне  приправности . 

Након  што  се  призна, нематеријална  имовина  се  исказује  по  набавној  вредности  умањеној  за  
укупан  износ  обрачунате  амортизације  и  укупан  нзнос  губитака  због  обезвређења . 
3а  обрачун  амортизације  нематеријалних  улагања  примењује  се  метод  пропорционалног  
отписивања. 

Нематеријална  имовина  престаје  да  се  исказују  у  билансу  стања, након  отуђивања  или  кадаје  
имовина  трајно  повучена  из  употребе  и  када  се  од  њеног  отуђења  не  очекују  никакве  будуће  
економске  користи. 

добици  или  губици  који  цроистекну  из  расходовања  или  отуђења  утврђују  се  као  разлика  
између  процењених  прилива  од  продаје  и  исказаног  износа  имовине  и  признају  се  као  прuход  
или  расход  у  билансу  успеха. 

б  



3.9. Некретнине, постројења  и  олрема  

Некретнине , постројења  и  опрема  су  материјална  средства: 
- која  предузсће  држи  за  употребу  у  пружаи.у  услуга  и  у  административнс  сврхе  и  
- за  која  се  очекује  да  ће  се  користити  дуже  одједног  обрачунског  периода. 

Набавке  некретнина, постројегLа  и  опреме  у  току  године  евидентирају  се  по  набавној  
врсдности . 
Набавну  вредност  чини  фактурна  вредност  гіабавњених  средстава  увећана  за  све  зависне  
трошкове  набавке  и  све  тропікове  довођења  у  стање  функционалне  приправности . 

Након  што  се  признају  као  средства, некретнине , постројења  и  опрема, исказују  се  по  
набавној  вредности  умањеној  за  укупан  износ  обрачунате  амортизације  и  укупан  износ  
губитака  због  обезвређења . 

Некретнине , постројења  и  опрема  прсстају  да  се  исказују  у  билансу  стања  након  отуђивања  
или  када  је  средство  трајно  повучено  из  употребе  и  када  се  од  његовог  отуђсња  не  очекују  
никакве  будуће  економске  користи . 

Вредновање  основних  средстава  након  почетног  признавања  врши  се  применом  модела  
ревалоризације  предвиђеног  оделком  17 Некретнине , постројења  и  опрема  складу  са  
одредбама  Мсфи  за  МСП, осим  за  средства  за  која  није  могуће  утврдити  њихову  фер  
вредност. 

Метод  ревалоризације  подразумева  да  се  некретнине , постројења  и  опрема  након  почетног  
признавања  вреднују  по  ревалоризованој  вредности  коју  чинu њена  фер  вредност  на  дан  
ревалоризације , умањена  за  акумулирапу  накнадну  амортизацију  (исправку  вредности ) и  
евентуалне  акумулиране  губитке  од  умањења  вредности . 
Ревалоризација  некретнина , постројења  и  опреме  се  врши  или  корекцијом  набавне  и  
исправке  врсдности  нли  корекцијом  само  исправке  вредности  
На  основу  процењеног  корисног  века  трајања  средства  одређује  се  годишња  стопа  
амортuзацијс. 

Амортизација  се  обрачунава  пропорционалним  методом, а  корисни  век  употребе  се, по  
потреби  преиспитује  и  ако  су  очекивања  значајно  различита  оД  предходнuх  процена, стопе  
амортизације  се  лрилагођавају  за  текући  и  будући  

добици  или  губици  који  проистекну  из  расходовања  или  отуђења  утврђују  се  као  разлика  
између  процсњених  прилива  од  продаје  и  исказаног  износа  средства  и  признају  се  као  приход  
unu расход  у  билансу  успеха . 

3.10. Амортизација  

Обрачун  амортизације  вріпи  се  од  почетка  наредног  месеца  у  односу  на  месец  када  је  
средство  ставњено  у  употребу . 
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Амортизација  се  обрачунава  пропорционалном  методом , применом  стопа  које  се  
основу  процењеног  корисног  века  употребе  средстава  ( Напомена  5.5). 
Стопе  амортизације  за  гѕіавне  категорије  некретнина  и  опреме  дате  су  у  следећем  

202 1 
(%) 

утврђују  на  

прилогу : 
2020 
(%) 

Грађевински  објекти  2 2 
Рачунари  и  припадајућа  опрема  25 25 
Рачунарска  олрема  специфичне  намене  12,5 12,5 
Опрема  за  канцеларијско  пословање  12,5 12,5 
Намештај  10 10 
Возила  20 20 
Мобилни  телефонски  апарати  50 50 
Нематеријална  улагања  20 20 

Основица  за  обрачун  амортизације  средставаје  набавна  вредност. 

Метод  обрачуна  амортизације  који  се  примењује  преиспитује  се  периодично  и  уколико  је  
Дошло  дО  значајне  промене  у  очекиваном  обрасцу  тропења  економских  користи  од  тих  
средстава, метод  се  мења  тако  да  одражава  тај  измењени  начин! Када  је  таква  промена  
метода  обрачуна  амортизације  неопходна, онда  се  она  рачуноводствено  обухвата  као  
промена  рачуноводствене  процене, а  обрачунати  трошкови  амортизације  за  текући  и  будући  
период  се  коригују . 

Након  извршене  процене  фер  вредности  некретнина , постројења  и  опреме, за  сва  средства  
обухваћена  проценом  промењсна  је  основица  за  обрачун  амартизације . Уколико  се  
књиговодствена  вредност  средства  смањи  као  резултат  ревалоризације , то  смањење  треба  да  
се  призна  у  добитак  или  губитак. Међутим, смањење  треба  да  се  призна  у  осталом  укупвом  
резултату  до  висине  износа  потражног  салда  у  ревалоризационим  резервама  за  то  средство . 

Основица  за  обрачун  амортизације  за  некретнине , постројења  и  опрему  обухваћену  
проценом  је  фер  тржишна  вредност. 

Обрачун  амортизације  за  пореске  сврхе  врши  се  у  складу  са  Законом  о  порезу  на  добит  
правних  лица  Републике  Србије  и  Правилником  о  начину  разврставања  сталних  средстава  по  
групама  и  начину  утврђивања  амортизације  за  лореске  сврхе  ( Службени  гласник  Републике  

бр.1  16/2004, 99/2010, 104/2018 и  8/2019), што  рсзултира  у  одложеним  порезима  
(Наnомеііа  6.9). 

3.11. дугорочни  финансијски  пласнани  

У  оквиру  дугорочиих  финансијских  пласмана  исказују  се  учешћа  у  капиталу  других  правних  
лица, дугорочне  хартије  од  вредности  расположиве  за  продају , затим  дугорчни  кредити  
зависним , повезаним  и  другим  правним  лицима, дугорочни  крсдити  у  земѕи  и  иностранству , 
хартије  од  вредііости  које  се  држе  до  доспећа  и  остаѕіи  дугорчни  пласмани  (дугорочни  
зајмови  физичким  лицима-запосленима ). 
Улагања  у  зависна  правна  лица  и  остала  повезана  правна  лица  исказују  се  по  набавној  
вредности, без  промене  вредности  по  основу  учешћа  у  резултату . 
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На  дан  биланса  улагања  сс  процењују  према  надокнадивој  вредности  и  врши  умањење  ако  је  
надокнадива  вредност  нижа  од  набавне  вредности  (Напомена  6.3 и  6.4). 

3.12. Залихе  

Почетно  вредновање  залиха  матсријала  врпіи  се  у  скпаду  са  одредбама  рслсвантних  
Мсђународних  стандарда  финансијског  извештавања  за  МСП.Обрачун  излаза  залиха  или  
обрачун  утропіка  материјала  врши  се  по  методи  просечних  пондерисаних  цена. Метод  
просечнuх  пондерисаних  цена  се  утврђујс  тако  што  сс  после  сваке  нове  набавке, израчунава  
просечна  набавна  цена  и  по  тој  цени  материјал  се  издаје  све  до  новс  набавке(Напомене  6.5). 

3.13. Краткорочна  потраживања  и  пласмани  

Краткорочна  потраживања  обухватају  потраживања  од  купаца  у  земл,и  по  основу  продаје  
услуга, и  остала  потраживања  од  запослених , од  државних  органа  и  друга  утоворена  
потраживања. 
Краткорочна  потаживања  од  купаца  мере  се  по  вредности  из  оригиналне  фактурс. 

Краткорочна  потраживања  од  купаца  одмеравају  се  по  вредности  наведеној  у  документу  на  
основу  кога  су  потраживања  настала. Ако  је  врсдност  у  документу  на  основу  кога  је  
потраживање  настало, исказана  у  страној  валути, врше  се  nрерачунавања  у  складу  са  
оделком  30 МСФИ  за  МСП. 

Отпис  краткорочних  потаживања  и  тіласмана  код  којнх  постоји  вероватноћа  
ненаплативности  врши  се  индирекгни  или  дирекгни  отпис  ( Наnомеиа  6.6 и  6. 7). 
Вероватноћа  немогућности  наплате  утврђује  се  у  сваком  конкретном  сзіучају  на  основу  
докумснтованих  разлога: стечај , односно  ликвидацнја  дужника, прсзадуженост, отуђење  
нмовине, принудно  поравнање, ванпарнuчно  поравнање, застарелост, судско  регпење, акт  
управног  органа, као  и  у  другим  случајевима  за  која  предузеће  поседујс  веродостојну  
документацију  о  ненаплативости  (Напомена  6.6). 

3.14. Готовинсіси  инетрументи  и  готовина  

Готовински  еквиваленти  и  готовина  уклучују  средства  на  рачунuма  код  банака, готовину  у  
благајни, као  и  високо  ликвидна  средства  са  првобитним  роком  доспеhа  до  три  месеца  или  
краће  а  која  се  могу  брзо  конвертовати  у  познате  износе  готовине, уз  безначајан  ризuк  од  
промене  вредности  (Напомена  6.8). 

3.15. Зараде, накнаде  зараде  и  остали  лични  расходи  

Предузеће  обрачунава  зараде  запосленима  у  складу  са  важећим  прописима, Колективним  
уговором  и  Уговором  о  раду  и  обрачунава  и  уплаћује  порсз  и  доприносе  државним  
фондовима  којима  се  обезбсђује  социјална  сигурност  запосленuх. Ове  обавезе  уклучују  
доприносе  на  терет  запослених  и  на  терет  послодавца  у  uзносима  који  се  обрачунавају  
применом  законом  гіропuсаних  стопа. предузеће  има  законску  обавезу  да  изврши  обуставу  
обрачунатuх  доприноса  из  бруто  зарада  запослених  и  да  за  њuхов  рачун  изврши  пренос  
обуставлених  средстава  у  корист  одговарајућих  државних  фондова. 
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Предузеће  није  у  обавези  да  запосленима , након  одласка  у  пензију , ucnnahyje накнаде  које  
представлају  обавезу  пензионог  фонда  Републике  Србије . доприноси  на  терет  запослених  и  
на  терет  послодавца  књиже  се  на  терет  трошкова  у  периоду  на  који  се  односе  (Напомена  
5.4). 
3.16, Резервисања  

Резервисањс  се  врши  на  тсрст  расхода  периода  у  складу  са  оделком  21 Мсфи  за  МСп. 
дугоро Llно  резервисање  се  признаје  уколико : 

• предузеће  има  обавезу  којаје  резултат  прошлих  догађаја, 
• постоји  извесност  одлива  ресурса  који  ће  уследити  поводом  измирења  обавезе  и  
• износ  обавезе  поуздано  може  да  се  процени . 

Резервисање  се  исклучиво  користи  за  намене  за  које  је  било  признато . У  случају  да  
извесност  будућих  одлива  у  вези  са  резервисањем  престане  да  постоји, резервисање  се  укида  
у  корист  прихода. 

3.16.1 Обаввзе  по  основу  отпремнина  запослен zіх  

У  складу  са  Законом  о  раду  (,,Службени  гласник  РС  број  24/05,61/05,54/09,32/1З, 
75/14,13/2017,113/2017 и  95/2018) предузеће  је  у  обавези  да  исплати  отпремнине  прuликом  
одласка  у  пензију  у  висини  три  просечне  зараде  у  Републици, према  последњсм  објавјБеном  
податку  републичког  органа  надлежног  за  послове  статистике . 
ду  горочне  обавезе  по  основу  рсзсрвисања  за  отпремнине  након  испуњавања  свих  услова  за  
пензионисање , исказане  на  да  3 1. 12.202 1. године , представлају  садашњу  вредност  
очекнваних  будућих  исплата  запосленима  дефинисаних  у  складу  са  следећим  
предпоставкама : 

• Бројзапослених : 110 
• Просечна  зарада  у  Републици  Србији  за  новембар  202 1. године : 95 хињада  динара  
• Износ  отпремнине : 191 хињада  динара  
• дисконтни  фаіпор: 0,0225 

За  сваког  запосленог  израчуната  је  садашња  вредност  обавезс  за  отпремнину  на  основу  
година  стажа  на  дан  одласка  у  пснзију  и  време  у  годинама  до  одласка  у  пензију  ( Напомена  
6.14). 

Поред  тога, предузеће  по  одлуци  директора, обезбеђује  исплату  јубиларне  награде  у  износу  
од  једне  до  две  и  по  јіросечне  месечне  зараде  у  предузеhу  за  месец  који  претходи  месецу  у  
коме  се  исплаћује  награда . Број  месечних  зарада  за  јубиларне  награде  одређује  се  на  основу  
броја  година  којеје  запослени  провео  у  предузећу . 
Предузеће  не  врши  резервисања  за  јубиларне  награде  запослених , јер  ово  давање  није  
дефинисано  као  законска  обавеза  у  смислу  Закона  о  раду,  као  што  је  то  случај  са  
отпремнинама, већ  као  могућност  која  је  дефинисана  Колективним  уговором  код  послодавца  
у  складу  са  тренутним  финансијским  стањем  предузећа . 
Такође, овом  опредењењу  треба  додати  и  чињеницу  да  је  Колеіпивни  уговор  јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Нови  Садје  заклучен  на  период  од  две  годинс  (бр.  2784/17 ,1619/ ј 8, 
889/19) и  на  основу  Слоразума  о  продужењу  важности  Колективног  уговора  за  ЈП 1  
Урбанизам  3авод  за  урбанизам  (бр.О2О- 179/2 ј  -11) не  предсіав.ња  дугорочну  обавезу  
послодавца , као  штоје  то  случај  са  отпремнинама  за  одлазак  у  пензију . 
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3. 16,2 Обавезе  по  основурезервисања  за  судске  спорове  

Предузеће  је  извршило  одмеравање  резервисања  по  најболој  процени  износа  потребног  за  
измирење  те  обавезе  на  даІ)М  извештавања . Најбоња  процена  представња  износ  који  би  
предузеће  разумно  ппатило  да  измири  обавезу  на  крају  извештајног  периода. 
С  тиМ  у  вези, предузеће  је  извршило  резервисање  за  судске  слорове  за  које  постоји  
вероватноћада  ће  изгубити . (Наномена  6.15) 
Резервисањеје  извршено  у  укупном  износу  од  785 хињада  динара! 
Резервисање  се  односи  на  обавезу  коју  имамо  на  примњсним  авансима  према  следећем  
куппу: 

HЛФ  Доо Уговор  бр.8 од  20.07.2012.године 785 камата  

3.17 Порез  на  добитак  

3.171 Порескирасход  периода  

Порески  расход  периода  представња  износ  који  се  обрачунава  и  плаћа  у  складу  са  одредбама  
Закона  о  порезу  на  добит  правних  лица  ( Службени  гласник  Републике  
бр.25/Ој ,ЅО/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и  112/15, 
11З/2017и 95/2018, 86/2019, 153/2020 и  118/2021). 
Порез  на  добитак  обрачунат  је  по  стопи  од  15% на  пореску  основицу  која  је  приказана  у  
пореском  билансу, након  умањења  за  искоришћене  пореске  кредите. 
Опорезива  основица  уклучује  добитак  исказан  у  билансу  ycnexa. који  је  коригован  у  скјаду  
са  пореским  прописима  Републике  Србије. 
Закон  о  порезу  на  добит  правних  лица  прнзнаје  умањење  обрачунатог  nореза  у  износу  
највише  до  70% на  основу  улагања  у  основпа  средства  из  претходних  година. Ово  умањење  
односн  се  на  правно  лице  које  је  по  рачуноводственим  критеријумuма  сврстано  у  мало  
правно  лице. 
Неискоришћени  део  пореског  кредита  може  се  nренети  на  рачун  пореза  на  добит  из  будућих  
обрачунских  периода, али  не  дуже  од  десет  година. 
Губици  из  текућег  периода  могу  се  користити  за  умањење  пореске  основице  будућuх  
обрачунских  nериода, али  не  дуже  од  10 година. 
Износ  текућег  пореза  којн  није  плаћен  nризнаје  се  као  обавеза  текуће  године. 
Више  плаћени  износ  пореза  за  текући  и  претходне  периоде  од  износа  доспелог  за  плаћање  
прuзнаје  се  као  средство  (потраживање) (Напомена  5.9). 

3.172 Одложени  порез  

Одложени  порез  представња  износ  који  је  nовратив  или  ппатив  у  будућем  периоду, а  који  је  
настао  као  резултат  трансакција  u догађаја  из  лретходних  периода. Такав  порез  настаје  по  
основу  разлнке  између  износа  средстава  и  обавеза  који  су  nризнати  у  билансу  стања  и  
признавања  тих  износа  од  стране  порсског  органа  и  преноса  неискоришћених  пореских  
губитака  и  лореских  кредита. 
Одложени  порез  се  обрачунава  за  све  привремене  разлике  између  пореске  основе  имовине  и  
обавеза  и  њихове  књuговодствене  вредности. 

Одложено  пореско  средство  се  признаје  по  основу: 

пренетих  пореских  губитака, 
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• сталних  средстава  која  подлежу  амортизацији , када  је  књиговодствена  вредност  мања  
од  пореске  основице  за  обрачун  амортизације , 

• пренетих  неискоришћених  пореских  кредита  по  основу  улагања  у  основна  средства  
који  се  може  пренети  на  рачун  пореза  на  добит  будућих  периода. 

• резервисања  за  отnремнине, када  расход  није  признат  у  периоду  у  ком  је  обрачунат, 
али  ће  бити  признат  у  будућем  периоду  у  ком  ће  отпремнине  бити  исплаћене, 

• расхода  од  обезвређења  имовине  који  није  признат  у  пореском  билансу  тскућег  
периода, али  ће  се  признати  у  пореском  псриоду  кад  та  имовина  буде  отуђена, 
употребњена  или  оштећена  услед  више  силе. Ово  се  можс  применити  само  кад  је  
извесно  да  ће  имовина  бити  отуђена, 

• расхода  на  име  јавних  прихода  који  нису  плаћени  у  пореском  периоду  и  који  се  због  
тога  не  прuзнају  као  расход  у  пореском  билансу  тог  nериода, али  ће  бити  признати  
као  расход  у  пореском  билансу  пореског  nериода  у  ком  ће  бити  nлаћени . 

Одложено  пореско  средство  утврђује  се  тако  што  се  важећа  или  очекивана  пореска  стопа  
примењује  на  одбитне  прuвремене  разлике . 

Одложене  пореске  обавсзс  настају  no основу  сталних  средстава  која  подлсжу  амортизацији  
кадаје  њихова  књиговодствена  вредност  већа  од  пореске  основице . 

Одложена  пореска  обавеза  утврђује  се  тако  што  се  важећа  (или  очекивана) пореска  стопа  
примењује  на  оnорезиве  привремене  разЈіике . 

У  финансијским  извештајима  обавезно  се  врши  прсбијање  одпожених  nореских  средстава  и  
обавеза. 

Уколико  је  резултат  пребијања  нето  одложена  пореска  обавеза, она  се  обавезно  признаје  у  
фuнансијском  извеІптају . 

Уколико  је  резултат  пребијања  нето  одложено  пореско  средство, оно  се  признаје  до  износа  у  
којем  се  у  будућем  периоду  очекује  добит, односно  опорезива  добит  (Нопомеuа  6.9). 

4. УПРАВЈБАЊЕ  ФИНАНСИЈСКЈ4М  РИЗИЦИМА  

Предузеће  је  у  свом  редовном  пословању  у  разѕіич uтом  обиму  изложено  одређенuм  
финансијскuм  ризицuма  и  то: 

- кредитни  ризик, 
- тржишни  ризик  (којu обухвата  ризик  од  промене  курса  страних  валута, ризик  од  промсне  
каматних  стопа  н  рuзик  од  промене  цена) и  

- ризик  ликвидности . 

Управњање  ризицима  у  nредузећу  је  усмерено  на  минимизирање  потенцијалних  негативних  
утицаја  на  финансијско  стањс  и  пословање  нредузећа  у  ситуацији  непредвидивости  
фuнансијских  тржишта. 

4.1. іСрсдитни  ри3ик  

Кредuтни  ризuкје  ризик  да  ће  једна  страна  у  финансијском  инструменту , неиспуњењем  своје  
обавезе, проузроковати  финансијски  губитак  друге  стране . 
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Кредитни  ризик  настаје  код  готовине  и  готовинских  еквивалената, депозита  у  банкама  и  
финансијским  институцијама , потраживања  од  правних  и  физичкнх  лица  и  преузетих  
обавеза. 

4.2. ТрЖИШRИ  ризик  

Ризик  да  ће  вредност  или  будући  токови  готовине  финансијског  инструмента  флукхуирати  
услед  промена  тржишних  цена. Тржишни  ризик  се  састоји  од  три  врсте  рuзика: 
- валутног  рнзнка, 
- ризнка  каматне  стопе  и  
- других  ризuка  од  променс  цене. 

4.2. 1 Ризик  од  промене  курса  страних  валута  

Валутни  ризик  (или  ризи  од  курсних  промена) се  јавња  код  финансијскuх  инструмената  
којн  су  означени  у  страној  валути, тј . у  валути  која  није  функционална  валута  у  којој  су  они  
одмсрсни . 

4.2.2 Рuзик  од  промвне  каматних  стопа  

Ризнк  од  промене  каматних  стопа  је  ризuк  да  ће  будући  токови  готовнне  фннансијског  
инструмента  флуктуирати  услед  промена  тржишних  каматних  стопа. 
Ризик  од  каматне  стопе  се  јавла  код  каматоносних  финансијскuх  uнструмената  nризнатих  у  
билансу  стања  (на  пример, кредити  и  потраживања  и  емитовани  дужнички  инструменти) u 
код  неких  финансијских  инструмената  koju нису  признати  у  бuлансу  стања  (на  прuмер, 
неким  обавезама  no кредитима). 

4.2.3 Рuзик  од  промене  цена  

Ризик  од  промене  цена  је  ризик  да  ће  будућu токови  готовине  финансијског  инструмента  
флуктуирати  због  промена  тржuшнuх  цена  (које  нису  оне  које  настају  од  ризика  каматне  
стопе  или  валутног  ризика), било  да  су  те  промене  проузроковане  факторима  спецuфичпuм  
за  поједuначни  финансијски  инструмент  или  његовог  емитента  или  да  фактори  утuчу  на  све  
сличне  финансuјске  uнструменте  којима  се  тртује  на  тржипіту. 
Ризик  од  промене  цена  се  јавла  код  финансијских  инструмената  због  промена, на  пример, 
цена  робе  или  цена  капитала. 

4.3 Ризик  ликвидности  

Ризик  ликвидностије  ризнк  да  ћс  предузеће  имати  потенікоћа  у  измирењу  обавеза  повезаnuх  
са  финансијскuм  обавезама. 
Збот  природе  извора  финансирања  предузеће  је  у  значајној  завuсности  од  одређеног  извора  
финансuрања  ( локална  самоуправа ) што  повеhава  ризик  ликвидности . 
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Као  део  стратегије  управњања  ризиком  ликвидности  предузеће  је  са  пословном  банком  
заклучило  уговор  о  коришћењу  краткорочног  кредита  за  ликвидност  у  виду  дозвоњеног  
прекорачења  по  текућем  рачуну . 

5. БИЛАНСУСПЕХА  

5.1 приходи  од  продлј  

дочаћс  Тржиште  

- 

2021. 
у  хијадама  динара  

2020. 

Приходи  од  продаје  услуга : 
- израда  лросторно  планске  документације  175.859 176.751 
- израда  урбанистичких  услова  73.713 56.448 
- остале  услуге  из  делатности  
Укупно  249.572 233.199 

Приходе  од  продаје  услуга  предузеће  остварује  углавном  на  тернторији  Града  Новог  Сада. 

Према  врсти  услуга  у  202 1. години : 
- 70,46 % приходаје  реализовано  од  израде  просторно  планске  документације , 
- 29,54 % прихода  је  реализовано  од  израде  урбанистичких  услова  

(Нјпіомена  3.4). 

5.2 ОСТАЛИ  пословни  приходи  
- у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Приходи  од  премија,субвенција ,дотација  и  сл. 27 0 

Укупно  27 О  

5.3 ТРОШКОВИ  МАТЕРИЈАЛА  И  ТРОШКОВИ  ГОРИВА  И  ЕНЕРГИЈЕ  

- у  хијадама  динара  

2021. 2020, 
Трошкови  осталог  материјала  (режијског) 5.766 4.662 
Трошкови  горива  и  енергије  4.305 4.171 
Трошковиједнократног  отписа  алата  и  инвентара  33 50 
Укупно  10.104 ѕ. З  

Троиікови  осталог  материјала  (режијског) у  износу  од  5.766 хињада  динара  у  највећем  
делу  односе  се  на  трошкове  тонера  (4.107 хињада  динара  односно  71,23%). Остали  трошкови  
по  овом  основу  јесу  трошкови  папира  за  фотокопирање , папира  за  плотер, канцеларијског  
материјала , и  др. 
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Трошкови  горива  и  енергије  у  износу  од  4.305 хизада  динара  односе  се  на  трошкове  
топлотне  енсргије  у  изНосу  од  2.146 хињада  динара, трошкове  електричне  енергије  у  износу  
од  1.520 хињаде  динара  и  тропјкове  горива  у  износу  од  640 хињада  динара. 

5.4 ТРОпЖОВИ  ЗАРАДА, НАКНАДА  ЗАРАДА  И  ОСТАЛИ  ЛИЧНИ  рАсхоДи  

-
у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Трошкови  зарада  и  накнада  зарада  (бруто) 135.080 135.488 

Трошкови  пореза  и  доприноса  на  зараде  и  накнаде  зарада  на  
терет  послодавца  22.458 22 559 

Трошкови  накнада  ло  уговору  о  делу  0 О  
Трошкови  накнада  по  уговору  о  привременим  и  повременим  
лословима  

2.665 2.923 

Трошкови  студентских  и  омладинских  задруга  479 301 
Трошкови  накиада  физичким  лицима  по  основу  осталих  уговора- 
комисија  за  урбанизам  

0 0 

Трошкови  накнада  члановима  надзорног  одбора  1.385 1.4 15 
Остали  лични  расходи  и  накнаде  12.422 7.863 
Укупно  174.489 170.549 

Остали  лични  расходи  и  накнаде  у  износу  од  12.422 хињаде  динара  односе  се  на  трошкове  
превоза  на  рад  и  са  рада  2.620 хињада  динара, трошкове  созтидарие  помоћи  запосленима  и  
члановима  породице  (смрт  члана  породице, рођење  детета,поклони  деци  запослених  
пакетићи  u друго) у  износу  5.365 хињаде  динара, трошкове  отпремнина  при  одласку  у  
пензију  у  нзносу  612 хињада  динара  (uзнос  који  ннје  био  обухваћен  резервuсањем),у  складу  
са  одредбама  Козтективног  уговора, трошкове  јубиларних  награда  у  износу  703 хињада  
динара, трошкови  допунског  пензијског  осигурања  у  износу  2.758 хињада  дuнара  као  и  
остали  лични  расходи  и  накнаде  (путни  трошкови , дневнице  и  остали  трошковн) у  износу  
364 хи.њаде  динара, (Напомена  3.15). 

5.5 ТРОШКОВИ  АМОРТИЗАЦИЈЕ  И  РЕЗЕРВИСАЊА  

Троіикови  амортизације  на  дан  31. децембар  2021. годuне  износе  9.744 хињаде  динара  и  
односе  се  на: амортизацију  гіостројења, опреме  и  нематеријалне  имовине. 
Амортизација  нематеријалне  имовине  у  202 1. годuни  нзноси  3 .3 12 хuњада  дuнара  
(Напомена  6.1). 
Амортизација  постројења  и  опреме  uзноси  6.432 хнњада  динара. (Напомеиа  6.2). 
Амортизацнјаје  вршена  по  стопама  из  тачке  3.10. Напомена  уз  финансијске  нзвештаје. 

Трошкови  резервисања  за  ј,акнаде  и  друге  бенефиције  запосленима  у  202 1. години  износе  
7.540 хињада  динара  и  односе  се  на  отпремнuне  за  одлазак  у  пензнју  (Напомена  3.16.1). 

. 
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Трошкови  осмалих  дугорочних  резервисања  у  2021. годиНи  износе  УКУПНО  57 хилада  
динара  и  односе  се  на  резервисање  за  судске  спорове  за  износ  камате  за  привредно  друштво  
ІLF DOO Нови  Сад  који  се  налази  на  примњеним  авансима. 
У  2021. години  извршеноје  резервисање  за  средства  у  износу  од  57 хињада  динара  

5.6 осТАли  пословни  рлсходи  
у  хизњадама  динара  

2021. 2020. 

Трошковн  произбоднихуслуга  
Тронкови  услуга  на  изради  учинака  839 540 
Трошкови  транспортних  услуга  1.598 1.186 
Трошкови  услуга  одржавања  4.360 4.414 
Трошкови  закупнина  3.313 2.815 
Трошкови  рекламе  и  пропаганде  0 0 

1.187 1.346 Трошкови  осталих  услуга  
Свсга  11.297 10.301 
Немамеријапни  мроиікови  
Трошкови  непроизводних  услуга  7.857 7.504 
Трошкови  репрезентације  828 730 
Тропікови  премија  осигурања  1291 1.150 
Тропікови  платног  промета  443 467 
Трошкови  чланарина  1.337 1.356 
Трошкови  пореза  1.117 1.105 
Остали  нематеријални  трошкови  838 780 
Свега  13.711 13.092 
Укупно  25.008 23.393 

Трошкови  производних  услуга : 
Трошковиуслуга  іuz израдиучинака  
Трошкови  услута  на  изради  учинака  износе  839 хињада  динара  и  чине  тропікове  на  изради  
студија  и  осталих  анализа, трошкове  штампе  и  коричења. 
Трошкови  трансnортнuхуслуга  
Троінкови  транспортних  услуга  износе  1 .598 хил.ада  динара  и  односе  се  на  трошкове  за  
поіитанске  услуге  слања  гіоште , трошкове  фиксне  и  мобилне  телефоније . 
Трошкови  услуга  одржавања  
Трошкови  услуга  одржавања  износе  4.360 хигњада  динара  и  односе  се  на  текуће  одржавање  
зграде, одржавање  рачунарске  опреме , одржавање  возила, одржавање  пословног  инвентара, 
услуге  одржавања  информационог  система  и  друго. 
Трошкови  закупнина  
Трошкови  закупнина  износе  3.3 3 хињада  динара  и  односе  се  на  закуп  пословних  просторија  
предузећа, закуп  архиве. 
Трошкови  осталих  услуга  
Трошкови  осталих  услуга  износе  1.187 хиладе  динара  и  односе  се  на  трошкове  комуналних  
услуга  (вода, циклонизација , одношење  смећа  и  слично) (Напомена  5.6). 
Нематеријални  трошкови : 
Трошкови  непроизводннхуслуга  
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Трошкови  непроизводних  услуга  износе  7.857 хизада  динара  и  односе  се  на  трошак  за  
автивирус  програм  (1.623 хилада  динара), услуге  обезбеђсња  (t!287 хилада  динара), услуге  
чишћења  пословних  просторија  (1 .421 хињада  динара), здравствене  услуге  (1.254 хилада  
динара), трошкове  за  софтвере  у  износу  од  ( 213 хилада  динара), адвокатске  услуге  (480 
хилада  динара), тропкови  стручног  усавршавања,сајмови,семинари  (275 хињада  динара), 
трошкови  провајдера  (404 хи.њаде  динара), регистрација  возила  (326 хилада  динара), 
лиценцс  (212 хињаде  динара), остале  непроизводне  услуге  (205 хилада  динара), трошкови  за  
autocade y износу  (82 хињаде  динара),трошкови  израде  апа  безбедности  у  износу  (48 хилада  
динара) и  трошкови  заштите  жввотне  средине  (27 хилада  динара). 
Трошвсови  ренрезенмације  
Тродікови  репрезентације  износе  828 хилада  динара  и  односе  се  највећим  делом  на  набавку  
воде  за  пиће, као  и  за  набавку  нагіитака  за  кафе  кухињу, ресторанске  услуге  и  остало. 
Трошкови  премија  осигурања  
Трошкови  премија  осигурања  износе  1.291 хињада  динара  и  односе  се  на  осигурање  имовине  
и  лица. 
Трошкови  платног  промета  
Трошкови  платног  промета  износе  443 хиладе  динара  и  односе  се  на  провизије  пословних  
банака. 
Трошкови  чланарина  
Трошкови  чланарина  износе  1.337 хиладе  динара  и  односе  се  на  чланарине  према  
Инжењерској  комори, чланаринс  коморама  ло  закону  и  члаваринс  синдикатима  на  градском, 
покрајинском  и  републичком  нивоу, као  и  на  нивоу  предузећа, а  према  колективном  уговору. 
Трошкови  пореза  
Трошкови  пореза  износе  1 . 1 17 хилада  динара  и  односе  се  највећим  делом  на  порез  на  
иМовину. 
Остали  нематери]ални  трошкови  
Остали  нематеријални  трошкови  износе  838 хињада  динара  и  односе  се  на  трошкове  
вештачења  и  судских  сnорова, претплату  за  стручне  часописе, накнаде  и  друго. (Напочена  
5.6). 

финАНсиЈски  ПРИХОДИ  И  РАсходи  

- у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Финансијски  приходи  
Приходи  од  камата  131 167 

Позитивне  курсне  разлике  0 4 

Прпходи  по  основу  ефеката  валутне  клаузуле  18 13 

Свега  149 184 

Финансијски  расходи  
Расходи  камам  1 0 
Негативне  курсне  разлике  0 7 
С  в  ега  

1 7 
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Приходи  од  камата  у  износу  оД  i ј  хил.ада  динара  чине  приходи  од  камата  купаца  и  од  
резултата  орочавања  прско  ноћи  слободних  вовчаних  средстава  код  Банке  Поштанска  
штедионица  ад  Београд  по  основу  Уговора  број  2654/21 од  04. новембра  2О2 І . године . 
Расходи  камата  у  износу  од  1 хиладе  динара  односе  сс  на  камата  по  основу  кашњења  
плаћања. (Напомена  3.6). 

5.8 ОСТАЛИ  приходи  и  РАСХОДИ , приходи  и  рлсходи  од  
УСКЛАЂИВАЊА  ВРЕДНОСТИ  ОСТАЛЕ  ИМОВИНЕ  КОЈА  СЕ  ИСКАЗУЈЕ  по  
ФЕР  ВРЕДНОСТИ  КРОЗ  БИЛАНС  УСПЕХА  

- у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Остоли  приходи  
добици  од  продаје  нематеријалне  имовине, некретнина , 
постројења  и  опреме  

0 6 

Наплаћена  отписана  потраживања  680 735 
Приходи  од  неискоријііћених  дугорочних  резервисања  850 60 
Остали  непомевути  приходи  170 5 I 

1.700 852 
0 0 

1.700 852 
Остали  рас.ходи  
Мањкови  и  расход  4 8 
Остали  расходи  887 434 
Губици  по  основу  расхода  и  продаје  опреме  итд. 77 75 
Свега  968 517 
Расходи  одусклађивања  вредности  остале  имовине  
Обезвређење  залиха  материјала  и  робе  О  О  
Обезвређење  потраживања  и  краткорочних  фин. пласмана  2.691 1985 
Свега  2.691 1.985 
Расходи  по  основу  исправке  грешака  из  ранијих  годиnа  0 0 
Свега  2.691 1.985 

Наплаћена  отnисана  потраживања  у  износу  од  680 хињада  динара  односе  се  на  приход  од  
индиректно  отписаних  лотраживања  од  купаца  а  то  су: ЈКП  ,,Градско  зелснило  Нови  Сад, 
Голд  стоне  доо, Матијевић  Маријан, Николић  драган, Бокан  Миленко , Ергелашев  дарко, 
Милер  Златко, Комар  душан, димитријевић  Живан, Ердењан  Ненад, Зубац  Маја  и  Петар. 

Приходи  од  неискоришћених  дугорочнихрезервисања  односе  се  на: 
приход  од  укидања  резервисања  за  Mondo vіew іnveѕtment doo y износу  727 хињада  динара, 
укидање  резервисања  за  запослене  Винокић  Наду, Поповић  Данијелу  и  Брадаш  Милену  у  
износу  од  1 23 хињаде  динара. 
Остали  неnоченути  приходи  у  износу  од  170 хињада  динара  односе  се  на  приходе  
остварене  у  току  спровођења  извршног  поступка  против  дужника  који  нису  измирили  своје  
обавезе . 
Остали  расходu - износу  од  968 хињада  динара  односе  сс  на : 

-	 576 хињада  динара  односи  се  на  више  исплаћено  запосленим  за  негу  детета,боловања  
преко  30 дана, приправнике  и  друге  
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- 314 хињада  динара  односи  се  на  средства  намењена  Буџетском  фонду  за  
професионалву  рехабилитацију  и  заnоідњавање  особа  са  инвалидитетом  

(Напомена  З. 7) 
Расходи  од  ускјтађибаіbа  вредііости  остајте  имовијіе  која  се  исказује  по  фер  вредiiости  
кроз  бшіане  успеха  - у  износу  од  2.691 хиладе  дннара  односи  сс  на  обезвређивање  
потраживања  и  краткорочних  финнсијских  пласмана  по  Одлуци  Надзорног  одбора  по  
извршеном  попису  на  да  дан  3 1. 12.2021. године  и  то  

- HРЕЗИДЕНТ  ДоО  износу  5 19 хињада  динара  
- СТАМБЕНА  АГЕНЦHЈА  ГРАДА  у  износу  511 хилада  динара  
- Физичка  лица  у  износу  40 1 хилада  динара  
- ГІРОНHКС  ДОО  у  износу  353 хилада  динара  
- КЛАСHК  иНВЕСТ  дОО  у  износу  3 14 хињада  динара  
- ГРА-ВЕТ  ИВВЕСТ  дОО  у  износу  240 хилада  динара  

METHOD CONЅTRUCTІON DOO y износу  170 хилада  динара  
- НАМЕШТАЈ  ВУЧЕТИЋ  ДОО  у  износу  74 хињада  динара  
- CAЅЅA GRADNJA DOO y износу  74 хuњаде  динара  
- RACA COMPLETE DOO y износу  35 хилада  динара  
(Напомена  5.8) 

Расходи  по  основу  испрабке  грекиака  из  рапијих  годин  - у  износу  од  6 хињада  динара  
односе  се  на  умањење  обавезе  по  основу  осигурања  имовине  и  лица. 
(Напомена  5.8) 

5.9 ПОРЕЗ  НА  ДОБИТАК  
- у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Финансијски  резултат  у  билансу  успеха  
Добитак  пре  опорезивања  20.840 17.828 
Губитак  пре  опорезивања  
Нето  капитални  добици  (губици) 

Пословни  добитак  20.840 Ј 7.828 
Пословни  губитак  
Усклађивање  и  корекције  расхода  у  пореском  билансу  
Усклађивање  и  корекција  прихода  у  пореском  билансу  

Опорезива  пословна  добит  20.840 17.825 
Умањење  за  износ  губитка  из  ранијих  година  

Капитални  добuтак  
Умањење  за  износ  капиталних  губитака  ранијих  година  

Hopecka основица  31.318 6.667 
Уманење  за  приходе  од  дивидевди  и  удела  у  добити  од  
резидентних  обвезника  
Обрачунати  порсз  4.698 1.000 
ПОРЕЗ  НА  ДОБИТАК  (Образаіј  ПДГІ) 
Порескн  расход  периода  са  умањењсм  највише  до  70% 4.698 1.000 
Одложени  порески  расход  псрнода  1.715 
Одложени  порескн  приход  јіериода  1.116 

Гјорез  на  добитак  представња  збир  текућег  и  одложеног  пореза. 
Обрачун  текућег  пореза  на  добитак  вріпи  се  по  стопи  од  15% у  складу  са  Законом  о  порезу  на  
добuт  правних  лица. Опорезива  добит  утврђује  се  у  пореском  билансу  усклађивањем  

. 
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појединих  позиција  прихода  и  расхода  тако  гііто  се  своде  на  порески  признате  износе  и  у  
2021 години  износи  З  1.3 19 хилада  динара, а  обрачунат  порез  1. 116 хињада  динара! 

Умањење  nореза  по  основу  улагања  у  основна  средства  из  прегходних  година, по  основу  
неискориціћеног  пореског  кредитаје  искоришћено  у  2017. години . 

За  2021. годину  утврђенјс  одложени  порески  npuxon периода. 
Порескu приход  је  са  аспскта  рачуноводственог  евидентирања, увећао  добит  у  износу  од  

. 1 16 хињада  динара, што  је  директо  утицало  на  утврђивање  износа  нето  добити  која  остаје  
за  расподелу  (Напочена  3.17, 3.1 7.1, 3.1 7.2). 

б БИЛАВС  СТАЊА  

6.1 НЕМАТЕРИЈАЛНА  ИМОВИНА  

- у  хињадама  динара  

Удагања  у  
софтвере  

. 

Набавна  вредност  

Стање  на  почетку  
године  
Корекција  почетног  
стања  
Нове  набавке  
Пренос  саједног  
облика  на  други  

ђивање  и  
расходовање  
Остало  
амортизација  
Ревалоризација  - 
процена  
Стан.е  на  крају  
године  

48.027 
0 

5.901 
0 

0 

0 

0 

53.928 

Јlсправка  редносіпи  

Стање  ла  почетку  
године  
Корскција  nочетног  
стања  
Амортизација  2021 
године  
Отуђивање  и  
расходовање  
Обезвређења  
Остало  
Ревалоризација  - 

42.738 
0 

3.312 
0 

0 

0 
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. 

гіроцена  
Стање  на  крају  
годнне  
Неотписана  
вредност  31.12.21. 

46.050 

 

7.878 

   

Неотписана  
вредііост  31.12.20. 

Набавна  вредност  нематеријалне  имовине  на  дан  3 1 . 12.202 1. године  исказана  је  у  износу  
53.928 хињада  динара. 
Исправка  вредности  нематеријалне  имовине  износи  46.050 хнњада  динара. Садашња  
вредност  износи  7.878 хињада  динара. 
У  2021. години  су  извршене  услуге  набавке  wіndowѕ  лиценци  (75 комада) у  износу  2.600 
хињада  динара, набавка  софтвера  у  износу  2.287 хињада  динара, сервер  wјпdоwѕ  у  износу  
1.0 14 хињада  динара. 

6.2 НЕКРЕТНИНЕ , ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА, БИОЛОШКА  СРЕДСТВА  И  
ИНВЕСТИДИОНЕ  НЕКРЕТНИНЕ  

Набавна  вредвост  

Рачунари  и  
припадајућа  

опрема  
Возила  Пословни  

инвентар  

- 

Телефонска  
централа  

у  хињадама  динара  

Постројее  
и  опрсма  у Укупно  
припреми  

Стање  на  почстку  године  48.138 9.129 13.099 238 0 70.604 
Корекција  почетног  стања  
Новенабавке  247 0 1.075 24 0 1.346 
Пренос  на  ситан  инвентар  
Отуђивање  и  расходовање  (4.793) (441) О  (5.234) 
Мањак  
Остало- ставњање  у  
улотребу  
Стање  на  крају  године  43.592 9.129 13.733 262 0 66.716 

Исправка  вредностн  
Стање  на  почстку  годиНс  32.575 6.198 10.947 220 0 49.940 
Корскција  почетног  стања  
Амортизација 202I  године  5.334 656 438 4 О  6.432 
Отуђивање  ирасходовање  (4.766) О  (404) О  О  (5.170) 
Обезвређења  
Мањак  
Пренос  на  ситан  инвентар  
Процена  вредности  
Стање  ла  крају  године  33.143 6.854 10.981 224 0 51.202 
Неотписана  вредпост  
31.12.2021. 10.449 2.275 2.752 38 О  15.514 

Неотписана  вредност  
31.12.2020. 

15.563 2.931 2.152 18 0 20.664 

21 

5.289 



Предузеће  корисТи  опрему  садашње  вредности  15.5 14 хињада  динара  која  обухвата: 

рачунаре  и  притіадајућу  опрему  садашње  вредности  10.449 хилада  динара, 
возила  садашње  вредности  2.275 хињада  динара, 
посзіовни  инвентар  (канцеларијска  опрема) садашње  вредности  2.752 хињада  динара  и  
телефонску  опрему  и  централу  садашње  вредности  38 хињада  динара. 
У  2021. години  извршенје  обрачун  амортизације  опреме  у  износу  од  6.432 хињаде  динара  по  
стопама  амортизације  које  су  усвојене  рачуноводственим  политикама . 
При  обрачуну  амортизације  користи  се  пропорцнонална  метаода  и  амортизационе  стопе  из  
Напомене  3.9. и  стопе  које  су  одређене  након  процена  вредности  основног  капитала. 

У  2021. години  повећана  је  вредност  рачунара  и  припадајуће  опреме  у  износу  247 хињада  
динар; вредност  пословног  инвентара  у  износу  1.075 хињада  динара  и  телефонска  централа  
у  износу  24 хињаде  динара. 
Набавна  вредност  опреме  у  пословним  књигама  је  66.716 хилада  динара, а  исправка  
вредности  5 .202 хињада  динара. 

Укупан  број  основних  средстава  која  предузеће  користије  1.304, сва  основна  средства  имају  
садаLпњу  вредност! 

6.3 УЧЕШЋА  У  КАПИТАЛУ  

Јп  Іурбанизам  поседује  29 хињада  динара, односно  4,35% удела  у  капиталу  Алма  Монс  

Регионалне  агенције  за  развој  малих  н  средњих  предузећа  ад. Нови  Сад  (Потврда  о  висини  

удела  у  капитапу  од  26.01.2022). 

Удели  не  котирају  на  берзи, нити  су  били  у  промету, па  њихову  тржишну  вредност  није  

било  могуће  утврдити . 

У  2013. години  изврLnена  је  исправка  вредности  у  износу  од  4 хињада  динара.(Напомена  
3.11). 
У  2021. години  није  било  умањења  вредности . 

6.4 ОСТАЛИ  дугојочни  ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАСМАНИ  

Остали  дугорочни  финансијски  пласмани  односе  се  на: 
-

у  хијвадама  динара  

2021. 2020. 

Осталидугорочни  пласмани  8.537 9.2 ј 7 
Свега  8.537 9.217 
Минус: Исііравка  вредности  0 0 

УкупІІо  8.537 9.217 

ду  горочни  финансијски  пласмани  односе  се  на  стамбене  кредите  запосленима . Стамбени  
кредити  се  враћају  у  року , а  на  њихове  износе  обрачунава  се  ревалоризација  (Напо.гіена  
3.11). 
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6.5 ЗАЛИХЕ  
-

у  хиладама  динара  
2021. 2020. 

Материјал  1321 1.333 
Резервни  делови, алат  и  инвентар  0 0 
датиаванси  753 855 
Свега  2.074 2.188 
Мииус: Иснравка  вредности  пдаћених  аванса  (528) (528) 

1.546 1.660 
Преглед  значајнијих  датих  аваіwа  на  дан  31. 12.2021. године  у  хил,адама  динара  

дат  аванс  Напомела  Износ Основ  

ИОСи  
ТЕХНИКА  АД  Није ннје  враћен  

јкп  ПАРКИНГ  СЕРВКС  

423 испаставЈbен  
рачун  

139 ГЈретплата усаглашено  
за 2022. 

ЧАКУРИКИ  1 02 Погрешна није  враћен  
уплата  

ИНВЕХТ  РЕВИЗИЈА  68 Авансно усаглаиіено  
плаћање  

МНГ  ЦЕНТАР  дОО  

дОМ3дРАВЊА  НОВИСАд  

Авансно усаглашено  12 nлаћање  
Авансно усаглаиіено  4 плаћање  

ФРИГОдЕЛТА  дОО  2 Авансно усаглааіено  
плаћање  

На  позицији  дати  аванси  води  се  аванс  дат  Ад  ttтехника t!  Вршац  на  основу  Уговора  о  
извођењу  радова  на  реконструкцији  и  замени  елејпро  и  телефонских  инсталација  у  
пословним  просторијама  ЈпУрбанизам  Нови  Сад, број  1877/04 од  27.07.2004. године  и  
Лнекса  І  , број  2724/04 од  16.11.2004. тодине, у  износу  од  423 хизњада  динара. Због  измене  
технологије  део  уговореног  посла  није  окончан  u добавл.ач  није  испоставио  фактуру . дана  
31.12.2014. год. Оддуком  Надзорног  одбора  о  извршеном  попису, извршена  је  исправка  
вредности  датог  аванса. 

Истом  одзіуком  Надзорног  одбора  на  даu 31.12.2014. године  извршена  је  исправка  датог  
аванса  ,,Чакурики  Нови  Сад. 
други  дати  аванси  се  односе  на  авансна  плаћања. 

6.6 ПОТРАЖИВАЊА  
- у  хијадама  дuнара  

2021. 2020. 
Потраживања  по  основу  продаје  
Купци  у  земјњи 23.553 29.290 
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Минус : Исправка  вредности  (19.572) (17.56!) 

Свсга  
друга  нотраживања  

3.981 L729 

10 38 Осгала  потраживања  од  запослених  
Потраживања  за  више  плаћен  порез  на  добит  9.898 7.216 

Потраживања  за  више  влаћен  порез  на  имовину  
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза  и  

0 0 

доприноса  40 77 

Остала  потраживања  и  потраживања  која  се  рефундирају  623 672 

Потраживања  за  камату  0 5 

Свсга  10.571 8.008 

Укупно  14.552 9.737 

ГЈреглед  значајікіјих  потраживања  од  купаца  на  дан  3L12.2021. године  

Купан  Износ  
потраживања  

Родић  МБ  Инвест  доо  Нови  Сад  5.000 

Родић  МБ  Холдинг  Нови  Сад  2.472 
Купци  у  земли-физичка  лица  2.222 

Клинички  центар  Војводине  2.025 

ГРА-ВЕТ  ИКВЕСТ  дОО  1.713 
ЈкП  Градско  зеленило  1.236 

Градска  управа  за  гр.земиште  и  инвес. 1.207 
AG-ІJNЅ  DOO 780 
ЈКГI ЧИСТОЋА  59 1 

МГ  Градња  доо  590 
HРЕЗИДЕНТ  доо  519 
Стамбена  агенција  Града  Новог  Сада  511 
дијагонала  ЕСПРО  БП  доо  449 
ФРИЛЕНД  МиЈАНОВИЋ  ИЗГРАД  400 
Pronіx doo 353 
Ѕweet Lіfe Gradnja doo 347 
ПРОФЕСИОпАЛ  ДОО  315 
кллсик  инВЕСТ  дОО  314 
ГРЕПИНГ  доо  295 
Ѕquare hxveѕt doo 266 
Српска  православна  црква  202 
Yaѕon doo 201 
ШЕКСПИР  дОО  181 
ГАЛЕНС  ИНВЕСТ  дОО  178 
Method Conѕtructіon doo 170 
Dr Network Ѕoiutіon doo 148 
Arte Remax doo 137 
УРБАНИ  ГРАДОВИ  доО  124 
Ludan Engі neerіng doo 122 
ШЕНО  ИНВЕСТ  дОО  79 
Намејнтај  Вучетић  доо  74 

- у  хијадама  динара  
Старосна Напомена  
структура  

Преко  9 гоД. постоји  извріnна  
пресуда  

Преко  9 гоД. постоји  изврпіна  
до  3 год. пресуда  

није  усаглашено  
до  5 год. оспорено  

Преко  5 год. извршно  решење  
Преко  8 год. усаглашено  

до  4 год. оспорен  
До  2 год. 
До  1 год. плаћено  у  2022 

Преко  8 год. изврLпно  реілење  
До  2 месеца  
до  ј  год. оспорено  
до  2 месеца угілаћено  у  2022. 
до  5 Год. оставински  nост. 
до  6 месеци Оспорен  
до  2 месеца усаглапен  
Уплаћен  у  22 усаглашено  
до  1 год. 
Преко  7 гоД. извршно  решење  
до  5 гоД. утужен  
до  2 месеца уплаћено  у  2022, 
до  2 месеца усаглаіnен  
до  2 год. уплаћено  2022. 
до  2 месеца уплаћено  2022. 

д  о  З  месеца усагла  шен  
До  5 год. uзвршно  решење  
До  2 месеца оспорен  
до  2 год. изврпіно  решење  
до  2 год. уплаћено  2022. 
До  2 месеца усаглашен  
до  2 месеца  
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CAЅЅA GRAІ)NJA DOO 74 до  6 месеци  
ROOF GARDEN REAL EЅTATE DOO 50 до  2 месеца уллаhен  2022. 
Електродистрибуција  Србије 36 до  2 месеца усатлашсн  
Raca Coomplete doo 35 до  1 гоД! усатлашен  

Потраживања  оД  Родић  МБ  Инвсст, Родић  МБ  Хол,цинг, ЈКП  Градско  зеленило, МГ  Градња  и  
Грепинг  по  Одлукама  Надзорног  одбора  претходних  година, књижена  су  на  исправку  
вредности  у  износу  од  8.602 хињада  динара  по  старосној  струіпури  су  преко  6 година. 
На  основу  Одпуке  Надзорног  одбора  о  извршеном  попису  на  дан  31.12.2021. године  
књижена  еу  на  исправку  вредности  потраживања  од  купаца  у  износу  од  2.691 хињада  динара. 
Напомене  5.8. 
Потраживања  од  залослених  износе  10 хињада  динара, односе  се  на  потраживање  но  основу  
тројнкова  услуге  мобилне  телефонијс  преко  одобреног  лимита  за  202 1. годину. 
Потражнвање  за  више  плаћен  порез  на  добит  износи  9.898 хиладе  динара  и  односи  се  на  
више  плаћен  порез  у  односу  на  обавезу. 
Износ  од  40 хињада  динара  односи  ее  на  поіраживања  за  више  плаћене  доприносс  и  порезе  
по  различигим  основама. 
Износ  од  623 хињадс  динара  односи  се  на  потраживање  од  РфзО  за  боловања, негу  дстета  и  
приправнике . Наведени  износ  уплаћен  је  у  2022. години . 
Мерење  потраживања  и  отпис  вратсни  су  сагласно  Напомени  3.13. 

6.7 КРАТКОРОЧНИ  ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАСМАНИ  
-

у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Зајмови  у  домаћој  вал,утн  
Остали  кратк. фин.пласмани  
Зајмови  у  домаhој  валути  
Свсга  

Краткорочни  финансијски  пласмани  односе  се  на  позајмицу  Јп  СHЦ  ВОЈВОДИНА  Новн  
Сад, на  основу  уговора  бр.762/12 од  27.04.2012. године . 
Одлуком  Надзорног  одбора  о  извршеном  попису  са  стањем  на  дан  31.12.2015. годинс  
(6р.1  83-јј-ХХПј-2/ј  6), извршсно  је  обсзвређење  дате  nозајмицс . 
дужникје  у  2021. години  nотврдио  извод  отворсннх  ставки. 
дана  26.02.2019. године  је  закњучен  сnоразум  о  репрограму  позајмице  у  24 месечне  рате. 

6.8 гОтОВиНСки  ЕКВИВАЛЕНТИ  И  ГОТОВИНА  

- у  хиЈЂадаМа  динара  

2021. 2020. 
У  динарима: 
Текући  рачуни 115.392 92.855 
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Благајна  
Остало  
Свега  115.392 92.855 

. 

    

У  смраној  воЈтуми: 
девизни  рачун 0 0 
Благајна  
Свсга 0 0 

Укупно 115.392 92.855 
(Напомена  3.Н) 

Предузеће  је  са  пословним  банкама  усагласило  стања  новчаних  средстава  на  дан  3 1. 12.202 1. 

године. 

6.9 ОДЛОЖЕНА  ПОРЕСКА  СРЕДСТВА  И  ОБАВЕЗЕ  

Мсфи  за  МСП  - Оделак  29 - Порез  на  добитак , прописује  начин  обрачуна  одложених  
пореских  средстава, односно , одложеник  пореских  обавеза  и  на  основу  њих  одложени  
порески  прихоД  или  одложени  порески  расход. 
Одложена  пореска  средства  у  202 1 години  износе  1 . 1 6 хилада  динара , обухватају  износе  
пореза  из  добити  који  могу  да  се  поврате  у  наредним  периодима  по  основу  одбитних  
привремених  разлика, неискоришћених  порескuх  губитака  и  кредита. Признају  се  у  мери  у  
којој  је  вероватно  да  ће  будући  опорезиви  добитак  бити  остварен . 
Повећањем  одложених  пореских  средстава  у  износу  од  1.1 16 хињада  динара  резултира  
повећањем  финансијског  резултата  - добити  за  2021. тодину . 

Одпожена  пореска  средства  и  обавезс  ло  годинама: 
-

у  хињадама  дииара  

2021. 2020. 
Одложена  пореска  средства  1.961 3.676 
Одложена  пореска  средства  за  2021. год. 1.116 (1.715) 
Почетно  стање  одложених  пореске  обавезе  0 0 

Нето  одложена  пореска  средства /обавезе  3.077 1.961 

Одложене  пореска  средства  представњају  разлику  између  опорезиве  привремене  разлике  
средстава  која  подлежу  амортизацији  и  резервисања  за  отпремнине  у  текућој  години  у  
износу  1 5% апсолутне  вредности, као  и  процену  коришћења  пореског  кредита  из  претходних  
година. 
(Напомена  3.17.2) 

6.10 АКТИВНА  ВРЕМЕНСКА  РАЗГРАНИЧЕЊА  

- ухијЂадамадинара  

2021. 2020. 

Унапред  плаћени  трошкови  1.288 L191 
Разграничени  трошкови  по  основу  обавсза  973 973 
Разграничени  порез  на  додату  вредност  45 63 
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Остала  аісгивна  временска  разграничсња  
Укупло  

1.737 1.073 

 

4.043 3.300 

     

Унапред  плаћени  тровикови  у  202 1 гоДини  у  изНосу  од  1.288 хињада  динара  односс  се  на  
лрегплагу  на  програме  и  стручне  часописе . 
Разграівичени  мрошковн  по  основу  обавеза  у  износу  од  973 хињада  динара  односе  се  на  
обавезе  по  основу  осигурања  имовине  и  лица  прсдузећа . 
Остала  активна  временска  разграничења  и  разграничени  пдВ  износи  1.782 хијваде  
динара. 

6.11 осНовНи  клпитлл  

Основни  капитал  обухвата  следећс  облике  капитала : 
у  хињадама  динара  

202!, 2020. 

Државни  капитал  70.998 70.998 
Остали  капитал  7.462 7.462 
Укупно  78.460 78.460 

државни  капитал  представла  капитал  јавног  предузећа  кога  је  основала  јединица  локалне  
самоуправе , односно  Град  Нови  Сад. 
У  Регистар  привредних  субјеката  код  Агенције  за  привредне  регистре  је  уписан  основни  
капитал  3 1. 10.20 18 године  који  је  исказан  у  пословним  књитама  предузећа. 

РЕНАЛОРИЗАЦИОНЕ  РЕЗЕРВЕ  
По  основу  ревалоризције  нематеријалне  имовине, некретнина , постројења  и  опрсме  

у  хиладама  динара  

2021, 2020. 

946 946 
946 946 

6.12 НЕРАСПОРЕЂЕНИ  ДОБИТАК  

Нераспоређени  добипіак  у  износу  од  50.923 хилада  динара  последицаје  остварене  добити  у  
202 1. године  у  износу  од  17.258 хињада  динара  и  нераспоређене  добити  ранијег  периода. 

-
у  хиладама  динара  

2021. 2020. 
Нераспоређени  добитак  ранијих  година  33.665 26.113 
Добит  из  претходних  година  41.217 36.194 
Покриће  губитка  0 0 
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Издвајање  дела  добити  за  оснивача  из  2020.год. (7.552) (10.081) 
Добит  текуће  године  пре  опорезивања  20.840 17,819 
Одложени  порески  приход  у  2021.год. 1.1 6 (1.715) 
Порез  на  добит  (4.698) (1.000) 

Нето  добитак  текуће  године  17.258 15.104 

Укупно  50.923  41.217 

6.13 РЕЗЕРВИСАЊА  ЗА  НАКНАДЕ  И  ДРУГЕ  БЕНЕФИЦИЈЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  

- у  хиЈћадама  динара  

2021. 2020. 
Резервисања  за  отпремнине  запослених  почетно  стање  10.934 1 1.289 
Исплата  отпремнине  у  202 1. год. (336) (1.084) 
Резервисања  за  отпремнине  у  2021. год. 7.540 729 
Умањење  резервисања  због  одјіаска  из  предузећа  (123) 0 

Укупно  18.015 10.934 

Почетни  дисконтовано  износ  досадашњих  резервисања  за  отпремнине  износи  10.934 хиЈБада  
динара.У  2021. години  је  била  исіілата  отпремнина  за  2 запослена. Исплата  је  делом  
извршена  из  резсрвисаних  средстава  (336 хињада  динара). Нови  дискоіповани  износ  
досадашњих  резервисања  износи  18.015 хињада  динара  у  2021. години . За  сваког  запосленог  
израчуната  је  садашња  вредност  обавезе  за  отпремнину  на  основу  година  стажа  на  дан  
одласка  у  пензију  и  време  у  годинама  до  одласка  у  пензију . 
Основне  претпоставке  узете  у  обзир  приликом  обрачуна  резервисања  за  бенефиіјије  
запослених  приказане  су  у  оквиру  НапомеЈи? 3.16.1 

6.14 ОСТАЛА  ДУГОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  

У  оквиру  дугорочних  резервисања  извршена  су  резервисања  у  2021.години  за  судске  спорове  
у  износу  од  57 хuњада  динара  и  односе  се  на  резервисања  за  камату  за  ИЛФ  ДОО, а  укупни  
салдо  на  резервисању  за  трошкове  судских  спороваје  785 хињада  динара. 
Резервисања  за  судске  спорове  приказана  су  у  Напомени  3.16.2. 

6.15 ОБАВЕЗЕ  иЗ  пословАњл  
-

у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Обавезе  из  nословања  
Примлени  аванси , депозити  и  кауције  10.041 6.124 
добавЈЂачи  у  земѕЂи  3.566 3.941 
Остале  обавезе  из  пословања  95 44 
Свсга  13.702 10.109 

. 
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Прегјzед  значајнијих  нричлених  аванса  на  дан  31. 12.202Lгодине  

е  

Вартнер  
Износ  

приМл.сног  
аванса  

Физичка  лнца  2.244 

- Heіneken Ѕrbіja doo 1.242 
Mercator Ѕ  doo 1.242 

- ГЛЛЕНС  ИНВЕСТ  доо  1.113 
- дневникад  792 
- илф  доо  637 
- ВБ II ДОО  373 
- хид?ОМЕХАНиКА  373 
- HLOK ENERGY DOO 372 
- Vega Propertіeѕ  Rаdпј kј  271 
- ROADGROUPDOO 271 
- ЅVІLAJA Export іmport doo 237 
- БРКАНЛНЋ  ИНЖЕЊЕРИНГ  211 
- CROЅЅіNGTІM DOO 201 
- KAURINDOO 118 

BULEVAR COMPANY DOO 118 
- ZONAKЅ  ЅZ 50 

- PEPCO doo 46 
- ЅWOOD 021 DOO 25 

- у  хиадама  динара  
Старосна  
структура Основ  за  аванс  

324 хиЈЂ.до  4год. Проф.за  физ.лица  
1.920 до  1 год. 
до  1 год. Уг1086211/23.7.2021 
до  t год. Уг. 108621/20.7.2021 
преко 3 год. Уг.21811//31.8.18,207121/9.8.21 
до  2 год Уг.85420/25.05.2020 
преко  8 год. Уг.8/20,07.2012 
до  ј  год. Уг.20722 1/13.08.202 1 
до  1 год. Уг.З  1721/12.02.2021 
д02 ГОД . Уг.242620/t8. t2.2020 
до  1 год. Уг.20692 t/24.08.202 
до  1 год, Уг.20702t/ ј 0.08.2021 
добмес . Уг.10862t2/21.07.2021 
до 2мес. Уг.286121/25.I 1.2021 
до 2мес  Уг.286021/26. 1 1.2021 
добмес. Уг.10862 14/22.7.2021 
добмес. Уг.1086213(23.7.202t 
гіреко4год. Проф,1187/2017 
до  1 мес. 146335,336/30.12.2021 
до  1 мес. Уг.146372/28.12.2021 

Преглед  значајнијих  обавеза  према  добавњачима  на  дан  31.12.2021.године  
-

у  хиЈЂадаМа  динара  
добавл.ач Износ  дуговања Основ  дуговања  

- ДУНАВ  ОСИГУРАЊЕ  А.д. 
- ЈКП  Новосадска  топјіана  
- ПОЗИТHВ  дОО  
- ДУНАВ  ДРУШТВО  ЗА  добров .пенз.фоид  
- Јн  ЕПС  БЕОГРАД  

ТелекомСрбијаад  
- ЈЕРКОВИЋ  МБМДОО  
- ТРАГ  ЛНИЈЕ  дОО  
- ШКОЛСКА  КЊНГА  НС  ДОО  
- ННТЕРСЕК  THM дОО  

Јг1 ПП  Србија  
- ЖП  Водовод  и  канализација  
- ФРиГО  ДЕЛТА  дОО  
- ТТКАСОМ  
- АДВОКАТ  АМИ)КИЋ  
- CARTІERE DOO 
- ЖП  Чистоћа  

1.081 рачуни  
326 рач. 0266,02722 
299 рач.00 І 22 
298 рач.01322 
276 рач.8912t,04322 
260 рач.за  децембар  
169 рач.за  децембар  
146 рач.91221 
145 рач.90521,90021,88321 
137 рач.02222 
54 рач.0172,0 І622 
52 рач.00822 
46 рач.90621 
41 рач.03322 
40 рач.00222 
38 рач.8802t,88621 
24 рач.02322 
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Све  обавезе  према  добавњачима  су  по  старосној  стуктури  обавезе  До  60 дана. Обавезе  се  
измирују  према  Закону  о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  
трансакцијама  и  не  представњају  ризик  за  пословање  предузећа . 

Осмале  обавезе  из  пословања  у  износу  од  95 хињаде  динара  односе  се  на  обавезе  према  
правним  и  физичким  лицима  која  су  уплатила  новац  на  текући  рачун  предузећа  грешком  два  
пута  и  сл. 

6.16 ОСТАЛЕ  КРАТКОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  

- у  хињадама  динара  

2021. 2020. 
Остале  краткорочне  обавезе  
Обавеза  прсма  физичким  лицима  по  уговорима  

241 О  
39 0 

280 0 

Остале  краткорочне  обавезе  у  2021. години  су  измирене  осим  обавеза  која  се  односе  на  обавезе  према  
запосленима  за  тропжове  превоза  на  рад  и  обавезе  према  физичким  лицима  за  накиаде  по  уговорима  
које  су  исллаћене  у  2022. години  

6.17 ОБАВЕЗЕ  ПО  ОСНОВУ  ПОРЕЗА  НА  ДОДАТУ  ВРЕДНОСТ , ОСТАЈIИХ  JABHHX 
ПРИХОДА  и  НАСИВНА  ВРЕМЕНСКА  РАЗГРАНИЧЕЊА  

2021. 

у  хи.њадама  дннара  

2020. 

Обавезе  зи  порез  на  додату  вредност  
Обавезе  за  пдв  по  издатим  фактурама  по  оnштој  стопи  
(осим  примлених  аванса) 
Обавеза  за  ГIДВ  по  прим.њеним  авансима  по  оппЈтој  
стопи  
Обавеза  за  ПдВ  по  основу  сопствене  потрошње  по  
опLвтој  сТопи  
Обавеза  за  ЛДВ  по  основу  разлике  обрачунатог  и  
претходног  пореза  

4.510 2.640 

Обавезе  за  накнаде  за  буцетски  фонд  за  рех.и  
запош bавање  инвалида  

46 0 

Остале  обавезе  за  порезе  доприносе  и  друге  даџбине  7 0 
Свсга  4.563 2.640 

Обавезе  за  осмале  порезе, доприіике  и  друге  дажбине  

Обавезе  за  порез  из  резултата  3.698 0 
Пасивна  временска  разграничења  13 

Свсга  3.711 13 

Укупііо  8.274 2.653 
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Обаеезе  по  основу  пореза  на  додату  вредност  односе  се  на  износ  пореза  од  4.510 хилада  
динара  за  обрачунски  период  децембар  2021. године  који  је  плаћен  15. јануара  2022. године . 
обавезе  за  іиікнаде  за  буџетскu фонд  за  рехабитштацију  и  запоіил,авање  инвалида  износе  
46 хилада  динара  и  односе  се  на  обавезу  плаћања  накнаде  за  буџетски  фонд  инвалида  
Остале  обавезе  за  порезе,доnриносе  и  друге  даџбине  односи  се  трошкове  лореза  за  превоз  
износи  7 хињада  динара! 
Обавезе  по  основу  порез  из  резултама  у  износ  3.698 хилада  динара  ће  бити  уnлаћена  до  
30.06.2022.године  
Обавеза  по  основу  HДВ-а  нарасход  и  мањакје  у  износу  од  13 хилада  динара, и  плаћенаје  у  
јануару  2022 годиuе. 

7 судскиспоРоВи  

хиЈЂадама  динара  

Потенпијална  обавеза Број  решења Вредлост  спора  

илф  доо  Уговор  
бр.8!20.07.2012  

728 камата  

У  2021. години  поводом  захтева  за  повраћај  новчаних  средстава  који  смо  посредством  
адвокатске  канцепарије  примили  од  привредног  друштва  MONDO VіEW ІNVEЅTMENT 

DOO ЗА  HНВЕСТHЦІ1ЈЕ  БЕОГРАД, који  се  односи  на  Уговор  о  изради  Hлана  деталне  
регулације  простора  за  опвітестамбену  намену  на  Транџаменту  број  1341/12 од  
20.07.2012.годuне  koju uuje y целости  реализован , закњучен  је  Споразум  о  раскиду  Уговора  
о  израдu убанистичког  пдана  дана  01.09.2021.године  којим  се  Извршилац  обавезује  да  у  року  
од  5 дана  од  дана  закл.учења  овог  Споразума  на  текућu рачун  Наручиоца  изврши  повраћај  
уnлаћеног  аванса  у  укупном  износу  од  637.200,00 динара, без  обрачунавања  било  какве  
камате. 
дана  09.01.2021. године  на  рачун  наручиоца  MONDO VІEW ІNVEЅTMENT DOO 
BEOGRADje изврпіен  повраћај  новца  у  износу  637.200,00 динара. 

У  202 1. години  наплаћена  су  потраживања  од  Goіd Ѕtone doo u физичкнх  лица  а  донесена  су  
решења  од  суда  за  Freetand Міјапоvіб  іzgradnja doo, GRA-VET fNVEЅT doo ,Вукчевић  Мирко, 

Урбани  градови  доо, DR NETWORK ЅOLUTION doo u Ѕquare іnveѕt doo. 

На  основу  судских  спорова  из  претходног  периода, донета  су  извршна  ренјења  која  нису  
реализована  до  З  1. децембра  2021. године: 
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Тужени  

- у  хиЈLадаМа  динара  
Број Вредност  основиог  дуга  peuі  c ња  

Родић  МБ  Хогідинг  Нови  Сад  ІІУ  8965/08 2.472 
Родић  МБ  Инвест  Нови  Сад  IIУ  1456/10 5.000 
Грепинг  доо  Нови  Сад  јјУ  3854/11 295 
МГ  Градња  Нови  Сад  11V3853/11 590 
Ѕquare hweѕt doo Іју1995,121/18 266 
ЈЖ  NETWORK ЅOLUTІON 1јV1018,1О6/19 148 
GRA-VET INVEЅT doo ІІУ IОј 9,ј 07/19,771,бб/21 1.713 
Freeland Міјапоvі  іzgradnja doo јјУ770/20,87/2 1 400 
УРБАНИ  ГFАДОВИ  доо  11V147,15/21 ј  24 

Ѕ  НАЧЕЛО  СТАЛНОСТИ  ПОСЛОВАЊА  

Финансијски  извештаји  су  саставњени  на  начелу  настанка  пословног  догађаја  (начело  
узрочности ) и  начелу  сталности  пословања . 
Према  начелу  настанка  пословног  догађаја  учинци  пословних  промена  и  Других  догађаја  се  
признају  у  моменту  настанка  (а  не  када  се  готовина  или  њен  еквивагіент  прими  или  исплати). 
Финансијски  извештаји  саставњени  на  начелу  настанка  пословног  догађаја  (осим  Извештаја  
о  токовима  готовине) пружају  информације  не  само  о  Ііословним  променама  из  претходног  
периода, које  уклучују  исплату  и  пријем  готовине, већ  такође  и  о  обавезама  за  исплату  
готовине  у  будућем  периоду  и  о  ресурсима  који  представлају  готовину  која  ће  бити  
примлена  у  будућем  периоду . 
Финансијски  извештаји  су  саставлени  под  претпоставком  да  ће  Предузеће  да  послује  у  
неограниченом  временском  периоду  и  да  ће  да  настави  са  пословањем  и  у  догледној  
будућности . 

9 дОГАЂАЈи  У  Току  2021 ГОДИНЕ  

У  2021. години  Предузећеје  наставuло  да  преузима  све  неопходпе  превентивне  мере  и  мере  
безбедности  и  здравња  на  раду  услед  вируса  COVІD 19, како  би  се  обезбедио  континуитет  
пословања, имајући  у  виду  даје  делатност  Предузећа  одјавног  значаја  на  локалном  нивоу . 
Пословањс  и  ликвидност  Предузећа  у  текућем  периоду , оргаиизовано  је  на  начии  да  се  
наша  делатност  одвијала  несмстано  и  у  континуитету . Наплата  потраживања  се  спроводила  
у  складу  са  препорукама  и  уредбама  Владе  РС, тако  да  није  било  значајније  смањење  
ликвидности  у  односу  на  претходну  годину. Спровођење  мсра  заштите  и  превенције  ширења  
вuруса  COVID 19 није  утицало  на  значајније  повећање  планираних  троцікова  у  текућем  
периоду  

10 ДОГАЂАЈИ  НАКОН  ДАТУј IА  БИЛАНСА  СТАЊА  

Уважавајући  ситуацију  на  тржијнту  енергената  и  новонасталу  ситуацију  у  свету, може  се  
очекивати  повећање  трошкова  у  односу  на  202 1. годину  што  ће  вероватно  утицати  на  
пословање  Предузећа . 
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10 дЕВИЗНИ  КУРСЕВИ  

ЗваііичіІи  СРСДIІН  курссви  HEC НИМСІbСЈІИ  за  прсрачуп  ДСВИЗІІИХ  позитхија  би)tаІІса  стања  па  
дан  3 1. децсмбра  2020. и  3 1. децсмбара  2021. ГОДИпС  фуІ{кционалиу  валугу  су  били  
следећи; 

 

31.12,2021. 31.12.2020. 
(у  рсд  

 

( у  РСД  ) 
1 ІУР  I 17,5821 117,5802 

М9іа  ЋОГАТОВИЋ, дИјјЛ .СК. 
дИРЕКТОР  

%,  
дуІиап  МИЛАДИЈІОВИЋ , днпиііж.арх. 

У  Новом  Саду,  25.03.2022. 
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