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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 

Назив органа: Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине (у 

даљем тексту: Управа) 

Адреса седишта: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16  

Адреса канцеларија: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25 

Радно време: понедељак – петак од 8,00 до 16,00 часова 

Матични број: 08947481 

Порески идентификациони број: 108508118 

Адреса електронске поште: imovinaapv@vojvodina.gov.rs  

Адреса интернет презентације: www.imovina.vojvodina.gov.rs   

Телефон: 021/487-4230 

Факс: 021/487-4031  

mailto:imovinaapv@vojvodina.gov.rs
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ УПРАВЕ 

 
 На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 104/09 и 36/10), 
а у вези са Упутством за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа („Службени гласник РС“, број 68/10), Управа је израдила  
Информатор о раду Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине (у 

даљем тексту: Информатор). 

 За тачност и потпуност података у Информатору одговорна је Маја 

Стојилковић, в.д. директора Управе. 

 Информатор је израђен 28. новембра 2014. године и објављен на  

интернет презентацији Управе са следећом адресом: 
www.imovina.vojvodina.gov.rs.  

 
 Управа није обавезна и не треба да штампа информатор, осим по 

захтеву из члана 39. став 2. Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја. 

 
Управа је објавила информатор на интернет страници те може 

одбити захтев заинтересованог лица за добијањем штампане копије 
информатора, применом одредбе члана 10. Закона.  

 
На захтев заинтересованог лица одштампаће се примерак 

Информатора или његовог дела, уз накнаду нужних трошкова. 

 
  

  

http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ 
Графички приказ 

 

 

ДИРЕКТОР (1)

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
(1)

Сектор за имовинске и 
опште послове

Одељење за имовински 
поступак (6)

Начелник Одељења -
виши саветник (1)

самостални 
саветник за 
имовински 

поступак (1)

саветник за 
имовинскоправн

е послове (1)

млађи саветник 
за послове 

прибављања и 
располагања (2)

млађи саветник 
за имовинске 

послове и АОП 
(1)

Одељење за опште послове 
и управљање имовином (7)

Начелник Одељења - виши 
саветник (1)

саветник 
послове јавних 

набавки (1)

млађи саветник 
за опште, 

кадровске и 
административн

е послове (1)

Одсек за управљање 
имовином (4)

Шеф Одсека - самостални 
саветник (1)

саветник за 
грађевинско-техничке 
и послове одржавања 

(1)

саветник за послове 
управљања и 

располагања имовином 
стеченом наплатом 
потраживања (1)

млађи саветник за 
послове управљања 

имовином и одржавање 
(1)

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
(1)

Сектор за материјално-
финансијске послове и 

евиденцију имовине

Група за укњижбу и 
евиденцију (3)

Руководилац Групе -
самостални саветник 

(1)

саветник за 
укњижбу и 

евиденцију (2)

Група за материјално-
финансијске послове 

(3)

Руководилац Групе -
самостални саветник 

(1)

саветник за 
материјално-
финансијске 
послове (1)

саветник за 
рачуноводствен
е послове (1)
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Наративни приказ 

 

 Управа је образована Одлуком о образовању Управе за имовину 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 

14/14, 16/14, 55/14 и 1/16), ради обављања стручних послова у вези 

са имовином Аутономне покрајине Војводине.  

 Наративни приказ организационе структуре Управе садржан је у  

Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, број: 135-

021-30/2019 од 27. децембра 2019. године са изменом од 24. децембра 
2020. године који је, уз сагласност Покрајинске владе, донео в.д. 

директора Управе. 

 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Управи, уређено је следеће: 

- унутрашња организација и систематизација радних места у 

Управи, 
- унутрашње јединице и послови који се у њима обављају, 

- начин руковођења унутрашњом јединицом, 
- укупан број радних места у Управи, назив и опис послова за свако 

радно место и број потребних извршилаца, 
- услови за обављање послова сваког радног места, 

- разврставање радних места у звања и занимања, 

- друга питања која се односе на рад и организацују Управе. 
 

 Управом руководи директор кога поставља Покрајинска влада, на 
период од четири године. Директора Управе разрешава Покрајинска 

влада. 

Директор Управе представља Управу, организује и обезбеђује 
обављање послова на ефикасан начин, одговоран је за законит и 

благовремен рад Управе, наредбодавац је за извршавање финансијских 
послова за које је надлежна Управа, доноси акта на која је овлашћен, 

одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси 
и потписује сва акта Управе, доноси упутства којима прописује начин 

рада и извршавања послова Управе, доноси решења у вези са радним 
односима, као и друга решења којима се уређује положај, права и 

обавезе запослених у Управи.  

Вршилац дужности директора Управе: Маја Стојилковић 
Контакт телефон: 021/487-4230 

Адреса електронске поште: www.imovinaapv@vojvodina.gov.rs 
 

 У Управи су образована два сектора као основне унутрашње 
јединице, и то: 

 
1. Сектор за имовинске и опште послове; 

http://www.imovinaapv@vojvodina.gov.rs
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2. Сектор за материјално–финансијске послове и евиденцију 

имовине. 
 

 Радом сектора руководи помоћник директора који за свој рад и 
рад сектора којим руководи, одговара директору.  

 

 Помоћник директора руководи радом сектора, организује, 
обједињује и усмерава рад запослених у сектору; одговара за 

благовремено, законито и правилно обављање послова у сектoру; 
распоређује послове на непосредне запослене у сектору; обавља 

општеправне, нормативноправне, управне и студијскоаналитичке 
послове и предлаже потребне мере из области рада сектора; остварује 

сарадњу са републичким органима, покрајинским ораганима и органима 
локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга сектора и 

обавља друге послове по налогу директора. 

У Сектору за имовинске и опште послове обављају се опште 
правни, нормативни, управни, статистичкоевиденциони, 

стручнооперативни и студијскоаналитички послови који се односе на: 
решавање имовинскоправних односа; спровођење имовинских 

поступака; преузимање непокретних и покретних ствари; спровођење 
поступка утврђивања статуса и стања непокретних ствари; управљање 

покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске владе којим се 
уређује коришћење, одржавање и управљање непокретним стварима у 

јавној својини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП 
Војводина); управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена 

на управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; 

подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу 
заштите имовинских права и интереса АП Војводине; припрему 

одговарајућих аката везано за управљање стварима у циљу одржавања, 
обнављања и унапређивања и извршавања законских и других обавеза 

у вези са тим стварима; израда плана и програма располагања и 
управљања имовином у јавној својини АП Војводине, којом управља 

Управа; израду информација и извештаја из делокруга Сектора; израда 
нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга Сектора; 

радне односе запослених у Управи; израду правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Управи и других општих 

аката; израду кадровског плана; израду извештаја о броју запослених 
за потребе плана и буџета; обезбеђивање доступности информација од 

јавног значаја; јавне набавке у складу са прописима из ове области; 
узбуњивање; заштита података о личности; као и други послови из 

надлежности Сектора. 

У Сектору за за имовинске и опште послове образују се уже 

унутрашње једнице: 

1. Одељење за имовински поступак и  

2. Одељење за опште послове и управљање имовином, у оквиру 

којег се налази Одсек за управљање имовином. 
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У Одељењу за имовински поступак обављају се 

нормативноправни, студијскоаналитички, статистичкоевиденциони и 
стручнооперативни послови који се односе на: решавање 

имовинскоправних односа у вези са имовином АП Војводине; 
спровођење поступка прибављања, располагања и управљања 

стварима у јавној својини АП Војводине, као и удела АП Војводине у 

имовини правних лица; послове уговарања и израду свих уговора у 
вези са имовином; припрема и израда нацрта и предлога општих и 

појединачних аката из делокруга Одељења; израду захтева за 
поступање и подношење иницијатива надлежним органима у вези са 

прибављањем, располагањем и управљањем стварима у покрајинској 
својини; израда информација и извештаја из делокруга Одељења; 

аутоматска обрада података у вези са имовинским поступцима; као и 

други послови из надлежности Одељења. 

У Одељењу за опште послове и управљање имовином обављају 
се опште правни, нормативноправни, управни, 

статистичкоевиденциони, стручнооперативни и студијскоаналитички 
послови који се односе на: спровођење поступка у вези са 

располагањем средствима стеченим наплатом потраживања; 
управљање покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске 

владе којим се уређује управљање непокретним стварима у јавној 

својини АП Војводине; управљање туђом имовином која је АП Војводини 
поверена на управљање; спровођење мера заштите покрајинске 

имовине; преузимање непокретних и покретних ствари; припрему 
одговарајућих аката у вези са управљањем стварима; израду плана и 

програма располагања и управљања имовином у јавној својини АП 
Војводине, којом управља Управа; израду информација и извештаја из 

делокруга Одељења; израду нацрта и предлога општих и појединачних 
аката из делокруга Одељења; радне односе запослених у Управи; 

израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Управи и израду кадровског плана; израду извештаја о 

броју запослених за потребе плана и буџета; јавне набавке у складу са 
прописима који уређују ову област; узбуњивање; обезбеђивање 

доступности информација од јавног значаја; заштиту података о 

личности; као и други послови из надлежности Одељења. 

У оквиру Одељења за опште послове и управљање имовином, у 

Одсеку за управљање имовином обављају се опште правни, 
нормативноправни, управни, статистичкоевиденциони, 

стручнооперативни и студијскоаналитички послови који се односе на: 
спровођење поступка у вези са располагањем средствима стеченим 

наплатом потраживања; управљање покрајинском имовином у складу 
са актом Покрајинске владе којим се уређује коришћење, одржавање и 

управљање непокретним стварима у јавној својини АП Војводине; 
управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена на 

управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; 
преузимање непокретних и покретних ствари; спровођење поступка 

утврђивања статуса и стања непокретних ствари; подношење 
иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите 
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имовинских права и интереса АП Војводине; припрему одговарајућих 

аката везано за управљање стварима у циљу одржавања, обнављања и 
унапређивања и извршавања законских и других обавеза у вези са тим 

стварима; израду плана и програма располагања и управљања 
имовином у јавној својини АП Војводине, којом управља Управа; 

прикупљање и обраду података у циљу израде анализа, информација и 

извештаја из делокруга Одсека; израду нацрта и предлога општих и 
појединачних аката из делокруга Одсека; заштита података о личности; 

као и други послови из надлежности Одсека. 

У Сектору за имовинске и опште послове систематизована су 

радна места помоћник директора и 13 запослених - извршилаца. 

Вршилац дужности помоћника директора у Сектору за имовинске 

и опште послове је Јелена Радуловић,  (контакт телефон: 021/487-4875, 

адреса електронске поште: jelena.radulovic@vojvodina.gov.rs). 

Начелник одељења за имовински поступак – службеник је, у 
складу са чланом 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и једицинама локалне самоуправе, постављен за вршиоца 

дужности - службеника на положају. 

Начелник Одељења за опште послове и управљање имовином је, 
у складу са чланом 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и једицинама локалне самоуправе, постављен за вршиоца 

дужности - службеника на положају. 

Шеф Одсека за управљање имовином је Александра Меденица, 

самостални саветник, (контакт телефон: 021/487-4625, адреса 

електронске поште: aleksandra.medenica@vojvodina.gov.rs). 

У Сектору за материјалнo-финансијскe послове  и 
евиденцију имовине обављају се општи, стручнооперативни, 

статистичкоевиденциони, студијскоаналитички, нормативноправни и 
административни послови у вези са: припремом, израдом и праћењем 

извршења финансијског плана; праћењем и евиденцијом прихода и 
примања и расхода и издатака Управе; финансијским извештавањем о 

оствареним примањима и издацима; контролом издатака; израдом 
извештаја о извршењу буџета, као и завршног рачуна Управе; израдом 

захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; вођењем 
помоћних књига и евиденција Управе; јединственом евиденцијом 

непокретности у јавној својини АП Војводине, у складу са законом и 

другим прописима; укњижбом покрајинске својине на 
непокретностима; праћењем уписа јавне својине АП Војводине по 

службеној дужности у извршним поступцима у јавне књиге о евиденцији 
непокретности и другим правима на њима, као и израда захтева за 

поступање у наведеним поступцима; израда захтева за брисање терета 
и забележби; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; 

израдом извештаја о структури и вредности имовине; финансијским 
праћењем и извршавањем обавеза у поступку располагања и 

управљања имовином АП Војводине; осигурањем имовине и обрадом 
захтева за накнаду штете; утврђивањем и вођењем јединствене 

mailto:jelena.radulovic@vojvodina.gov.rs
mailto:aleksandra.medenica@vojvodina.gov.rs
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евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; подношењем 

пореских пријава; израдом информација, извештаја и анализа из 
делокруга Сектора; обављањем послова финансијског управљања и 

контроле; праћењем, анализом и заштитом података у информационом 
систему у координацији са надлежним службама и други стручни и 

административни послови из делокруга Сектора. 

У Сектору за материјално-финансијске послове и евиденцију 

имовине образују се уже унутрашње јединице: 

1. Група за материјално-финансијске послове; 

2. Група за укњижбу и евиденцију. 

У Групи за материјално-финансијске послове обављају се 
стручнооперативни, рачуноводствени, статистичкоевиденциони и 

административни послови, а који се односе на: припрему, израду, 
праћење и контролу финансијског плана и програмске структуре 

буџета, као и праћење и евиденцију прихода и примања и расхода и 
издатака Управе; финансијско извештавање о оствареним примањима 

и издацима; контролу издатака и расхода, као и прихода и примања; 
израду извештаја о извршењу буџета, као и завршног рачуна Управе; 

израду и контролу захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање 
и решења о плаћању; пријем, књижење и контролу рачуноводствених 

исправа; вођење и усаглашавање помоћних књига и евиденција Управе 

са главном књигом трезора у Покрајинском секретаријату за финансије; 
исказивање и извештавање о финансијским ефектима закона, прописа 

или другог акта на буџет АП Војводине; праћење, анализу и заштиту 
података у информационом систему у координацији са надлежним 

службама и други стручни и административни послови из делокруга 
Групе и Сектора; послове финансијског управљања и контроле; 

подношење пријава у вези са порезом на пренос апсолутних права; 
утврђивање и вођење јединствене евиденције удела АП Војводине у 

имовини правних лица; осигурањем имовине и обрадом захтева за 
накнаду штете; прикупљање и обраду података, а ради израде 

информација и извештаја из делокруга Групе; израду општих и 

појединачних аката из делокруга Групе; као и друге послове Групе. 

У Групи за укњижбу и евиденцију обављају се нормативноправни, 
управноправни, стручнооперативни, статистичкоевиденциони и 

административни послови, а који се односе на: укњижбу покрајинске 

својине на непокретностима и праћење уписа покрајинске својине у 
јавним књигама о евиденицији непокретности и другим правима на 

њима, као и израда захтева за поступање у наведеним поступцима; 
израду изјашњења о потреби улагања редовних правних средстава у 

поступцима уписа права јавне својине АП Војводине, односно права 
коришћења надлежном органу АП Војводине; прикупљање и припрему 

података у циљу утврђивања чињеничног стања, као и израду анализа, 
извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала 

на основу података из јединствене евиденције непокретности; 
јединствену евиденцију непокретности у јавној својини АП Војводине у 
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складу са законом и другим прописима; вођење евиденција и 

аутоматску обраду података; чување и евиденцију поклона у 
покрајинској својини; утврђивање вредности непокретности у јавној 

својини АП Војводине, ради евидентирања у помоћним књигама и 
евиденцијама Управе, као и у главну књигу трезора АП Војводине; 

контролу финансијске документације и рачуноводствених исправа из 

делокруга Групе и Сектора; праћење, анализу и заштиту података у 
информационом систему у координацији са надлежним службама и 

други стручни и административни послови из делокруга Групе и 
Сектора; послове финансијског управљања и контроле из делокруга 

Групе; подношење пријава у вези са порезом на имовину; израду 
општих и појединачних аката из делокруга Групе; као и друге послове 

Групе. 

У Сектору за матерјално – финансијске послове и евиденцију 

имовине систематизована су радна места помоћник директора и шест 

запослених - извршилаца. 

Вршилац дужности помоћника директора у Сектору за 
материјално - финансијске  послове и евиденцију имовине је Верица 

Јанковић (контакт телефон: 021/487-4053, адреса електронске поште: 

verica.jankovic@vojvodina.gov.rs). 

Руководилац Групе за материјално - финансијске послове је 

Драган Тадић, самостални саветник (контакт телефон: 021/487-4865, 

адреса електронске поште: dragan.tadic@vojvodina.gov.rs). 

Руководилац Групе за укњижбу и евиденцију је Катарина 
Зеленика, самостални саветник (контакт телефон: 021/487-4054, 

адреса електронске поште: katarina.zelenika@vojvodina.gov.rs). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:verica.jankovic@vojvodina.gov.rs
mailto:dragan.tadic@vojvodina.gov.rs
mailto:katarina.zelenika@vojvodina.gov.rs


 

12 
Информатор о раду  

Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине 
Ажуриран 29. априла 2021. године 

Број запослених у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине: 

 

РАДНО МЕСТО 

ПРЕДВИЂЕН БРОЈ 
СЛУЖБЕНИКА ПО  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ДРУГА  
РАДНО  
АНГАЖ
ОВАНА  
ЛИЦА 

СЛУЖБЕНИЦИ 
НА 

ПОЛОЖАЈУ 
ИЗВРШИОЦИ 

 
СЛУЖБЕНИЦИ 

НА 
ПОЛОЖАЈУ 

 

ИЗВРШИОЦИ 

ОДРЕЂЕНО НЕОДРЕЂЕНО 

 
ДИРЕКТОР 

 
1 - 1 - - - 

 

СЕКТОР ЗА 
ИМОВИНСКЕ И 

ОПШТЕ ПОСЛОВЕ  
 

1 13 1 3 8 1 

СЕКТОР ЗА 
МАТЕРИЈАЛНО- 
ФИНАНСИЈСКЕ 
 ПОСЛОВЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈУ 

ИМОВИНЕ 

1 6 1 1 6 - 

УКУПНО 3 19 3 4 14 1 

 

 У Управи је укупно 14 (четрнаест) запослених службеника - 

извршилаца на неодређено време, 3 (три) службеника на положају, 2 
(два) службеника на одређено време (замена до повратка одсутног 

запосленог), 2 (два) службеник на одређено време због повећаног 
обима посла и  1 (једно) радно ангажовано лице на привременим и 

повременим пословима, и то: 

1. директор Управе – службеник на положају – прва група положаја; 
2. у Сектору за имовинске и опште послове запослен је 1 (један) 

службеник на положају – друга група положаја, 8 (осам) 
службеника - извршилаца на неодређено време, 1 (један) 

службеник на одређено време (замена до повратка одсутног 
запосленог), 2 (два) службеника на одређено време због 

повећаног обима посла и 1 (једно) радно ангажовано лице на 
привременим и повременим пословима; 

3. у Сектору за материјално-финансијске послове и евиденцију 
имовине запослен је 1 (један) службеник на положају – друга 

група положаја, 6 (шест) службеника - извршиоца на неодређено 
време, као и 1 (један) службеник на одређено време (замена до 

повратка одсутног запосленог).   
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ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНЕ 

 

 На основу Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 14/14, 16/14, 
55/14 и 1/16) директор Управе представља Управу, организује и 

обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која 
је овлашћен и одлучује о правима, дужностима и одговорностима 

запослених. Директор Управе за свој рад и рад Управе одговара 
Покрајинској влади. 

 

 У складу са напред наведеном одлуком, помоћник директора 
Управе руководи заокруженом облашћу рада Управе за коју се образује 

сектор и за свој рад одговара директору Управе. Помоћника директора 
Управе поставља Покрајинска влада на период од четири године, на 

предлог директора Управе. 
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ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

 Управа у свом раду остварује јавност рада на основу Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), у складу са чланом 
10. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 

лист АП Војводине“, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17). 

 
 Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

се уређују права на приступ информацијама од јавног значаја којима 
располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса 

јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и 
отвореног друштва.  

 
 Према Покрајинској скупштинској одлуци рад покрајинске управе 

доступан је јавности. Органи покрајинске управе дужни су да омогуће 
увид у свој рад према закону којим се уређује слободан приступ 

информацијама од јавног значаја. Покрајински органи управе 
обавештавају јавност о свом раду давањем информација путем 

средстава јавног информисања, одржавањем конференција за штампу 
и стварањем других услова за упознавање грађана с радом покрајинске 

управе.  

 

Остали подаци од значаја за јавност рада: 

Порески идентификациони број: 108508118 

Радно време: понедељак – петак од 8,00 до 16,00 часова 

Адреса: 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16 

Адреса електронске поште: imovinaapv@vojvodina.gov.rs  

Адреса интернет презентације: www.imovina.vojvodina.gov.rs    

Телефон: 021/487-4230 

Факс: 021/487-4031 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја и сарадњу са новинарима и јавним 
гласилима је Јелена Радуловић, (телефон: 021/487-4875, адреса 

електронске поште: jelena.radulovic@vojvodina.gov.rs). 

Овлашћено лице за заштиту података о личности је Александра 
Меденица, самостални саветник шеф Одсека за послове управљања 

имовином, (телефон: 021/487-4625, адреса електронске поште: 

aleksandra.medenica@vojvodina.gov.rs). 

mailto:imovinaapv@vojvodina.gov.rs
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/
mailto:jelena.radulovic@vojvodina.gov.rs
mailto:aleksandra.medenica@vojvodina.gov.rs
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Изглед идентификационих обележја запослених у Управи 

прописана су Одлуком о идентификационој легитимацији („Службени 

лист АП Војводине“, број 2/12).  

 

Изглед идентификационе картице покрајинских службеника 

 Просторије у којима је смештена Управа приступачне су особама 

са инвалидитетом и налазе се у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 
број 25. На улазу у зграду у којој су смештене просторије Управе постоји 

рампа за приступ објекту за особе са инвалидитетом. Ширина улазних 
врата у зграду на страни где се налази приступна рампа је 2,1 м. 

Шалтери су прилагођени особама са инвалидитетом и обезбеђено је 

хоризонтално и вертикално кретање особа са инвалидитетом. За особе 
са инвалидитетом обезбеђено је једно паркинг место. 

 
Канцеларија за пријем поште – Писарница покрајинских органа 

управе налази се на адреси: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
16, зграда Покрајинске владе.  
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СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

 Редакција „НС РЕПОРТЕР“ у Новом Саду, Булевар ослобођења број 

127/7 доставила је Управи 3. фебруара 2015. године 
електронским путем Захтев за достављање информације о 

објектима који су у јавној својини Аутономне покрајине Војводине 
(број, квадратура, процењена тржишна вредност и трошкови 

годишњег одржавања). Управа је тражену информацију доставила 
Редакцији „НС РЕПОРТЕР“ у Новом Саду, Булевар ослобођења број 

127/7 13. фебруара 2015. године, електронским путем и путем 
поште. 

 
 Добрица Веселиновић из Београда доставио је Управи 27. марта 

2015. године, Захтев за приступ информацији од јавног значаја. 
Захтевом су тражени  подаци о давању  у закуп пословног 

простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и о 
броју објеката, станова и пословног простора који су пописани у 

јединственој евиденцији непокретности. Управа је одговор на 

захтев упутила 3. априла 2015. године путем поште.   
 

 Скупштина станара „Војводе Мишића 32“ Нови Сад доставила је 
23. јуна 2015. године, Захтев за приступ информацији од јавног 

значаја. Захтевом су тражени  подаци у вези права коришћења на 
пословном простору на адреси Војводе Мишића 32 у Новом Саду. 

Управа је одговор на захтев упутила 26. јуна 2015. године путем 
поште.   

 
 Војвођански истраживачко – аналитички центар Нови Сад 

доставио је 4. марта 2016. године, Захтев за приступ информацији 
од јавног значаја. Захтевом су тражени подаци у вези конверзије 

катастарске парцеле 7985/5 у КО Бечеј. Управа је одговор на 
захтев упутила 8. марта 2016. године. 

 

 Секретаријат покрајинске владе доставио је 18. јула 2016. године, 
Захтев Савета за борбу против корипције Владе Републике Србије 

за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на 
доставу података у области услуге оглашавања и маркетинга, 

рекламирања, ПР-услуга, снимања догађаја, услуга прес 
клипинга, редизајна/израде/одржавања веб сајтова, услугама 

продукције, услугама спонзорства/донаторства и пословно – 
техничке сарадње, организовања конференција, сајмова и 

догађаја, услуга штампања и израде промотивних материјала, и 

информације о осталим услугама које за резултат имају неку од 
претходно наведених активности а које су уговорене и 
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реализоване у 2015. години. Управа је одговор на захтев 

доставила 20. јула 2016. године Секретаријату покрајинске владе. 
 

 Политика, новине и магазин Београд ПЈ Нови Сад доставила је 20. 
јула 2016. године путем електронске поште, Захтев за приступ 

информација од јавног значаја. Захтевом су тражени подаци у 
вези непокретности Аутономне покрајине Војводине у Хрватској и 

Словенији. Управа је одговор на захтев упутила 20. јула 2016 
године, путем електронске поште. 

 

 Институт за јавне набавке Нови Београд доставио је 30. августа 

2016. године путем електронске поште, Захтев за приступ 

информација од јавног значаја. Захтевом је тражена достава 
Записника о отварању понуда за јавну набавку добара у 

преговарачком поступку без објављивања позива за поношење 
понуда – стручна литература за редовне потребе запослених, 

редни број 2/2016. Управа је одговор на захтев и скениран  
записник упутила 6. септембра 2016 године, путем електронске 

поште. 

 

 „Ringier Axel Springer”, Блиц - Дописништво Нови Сад,  доставио 

је 5. децембра  2016. године путем електронске поште, Захтев за 
приступ информација од јавног значаја. Захтевом су тражени  

подаци о коришћењу  некретнина  у власништву Аутономне 
покрајине Војводине. С обзиром да је новинар Блица доставио 

Захтев Управи, као и Прес бироу Покрајинске владе, одговоре на 
постављена питања доставио је Прес биро Покрајинске владе, о 

чему је Управа обавештена. 

 

 Весна Влахушић из Новог Сада, доставила је 22. јануара 2017. 

године путем електронске поште, Захтев за приступ 
информацијама од јавног значаја. Захтевом су тражени подаци о 

пољопривредном земљишту у власништу Аутономне покрајине 
Војводине на територији КО Чуруг. Управа је одговор на захтев 

упутила 31. јануара 2017. године,  путем електронске поште и на 
адресу наведену у захтеву.   

 

 Ђоковић Владимир из Панчева, новинар портала www.013info.rs, 
доставио је 23. јануара 2018. године, путем електронске поште, 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Захтевом су 
тражени подаци о грађевинском земљишту у јавној својини 

Аутономне покрајине Војводине у Панчеву, као и објектима у 
јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Панчеву. Одговор 

на захтев достављен је електронском поштом и редовном поштом 
5. и 6. фебруара 2018. године. 

 
 Драгана Арсић, Покрет „Одбранимо шуме Фрушке горе“, 

Удружење за заштиту шума Нови Сад доставила је 14. августа 

http://www.013info.rs/
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2020. године, путем електронске поште, Захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја. Захтевом су тражени подаци о 
објектима у зони Национаног парка „Фрушка гора“, као и подаци 

о плановима и програмима управљања Вилом Равне, 
Бешеновачким, Лединачким и језером Међаш у Ердевику. Одговор 

на захтев достављен је 21. августа 2020. године електронском и 

редовном поштом. 
 

 Тамара Стојковић, новинар „Сомборских новина“ доставила је 30. 
новембра 2020. године, путем електронске поште Захтев за 

приступ информацијама од јавног значаја. Захтевом су тражени 
подаци у вези са реконструкцијом платоа Педагошког факултета 

у Сомбору – Мразовићева азбука. Одговор на захтев достављен је 
1. децембра 2020. године електронском поштом. 

 
 НВО Свет и Дунав доставила је, путем електронске поште, 9. 

јануара 2021. године, а који је Управа запримила 11. јануара 
2021. године, два захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја. Захтевом су тражени подаци у вези са катастарским 
парцелама 7391/2 и 7391/4 КО Нови Сад II, као и 7381 КО Нови 

Сад II. Одговор на захтеве достављен је 14. јануара 2020. године 

електронском поштом. 
 

 Далибор Ћалић, испред УО Футошка иницијатива, доставио је 11. 
јануара 2021. године, путем електронске поште, Захтев за 

приступ информацијама од јавног значаја. Захтевом су тражени 
подаци у вези са катастарском парцелом 6700 КО Нови Сад II. 

Одговор на захтеве достављен је 14. јануара 2020. године 
електронском поштом. 
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ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

 Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16 – други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) 
прописано је да надлежни орган аутономне покрајине, одређен у складу 

са статутом аутономне покрајине, одлучује о прибављању ствари и 
располагању стварима у својини аутономне покрајине. У смислу 

наведеног закона, располагањем стварима у јавној својини сматра се: 
давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права 

јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без 

накнаде), укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке 
на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретне ствари. 

 
 Одредбом члана 45. алинеја 11. Статута Аутономне покрајине 

Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/14) одређено је да 
Покрајинска влада управља и располаже јавном својином Аутономне 

покрајине Војводине, у складу са законом, о чему редовно извештава 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине.  

 
 Чланом 32. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о 

Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број 37/14) 
прописано је да Покрајинска влада образује стручне и друге службе за 

обављање послова у свом делокругу, у складу са законом, Статутом 
Аутономне покрајине Војводине и покрајинском скупштинском одлуком. 

 

 Ради обављања стручних послова у вези са имовином Аутономне 
покрајине Војводине Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 

2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 

14/14, 16/14, 55/14 и 1/16). Управа је почела са радом 1. маја 2014. 
године. 

 
Одлуком о образовању прописано је да Управа: 

 
1. води јединствену евиденцију о непокретностима у својини 

Аутономне покрајине Војводине; 
2. води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној 

својини Аутономне покрајине Војводине које користи, у складу са 
законом; 

3. води јединствену евиденцију удела Аутономне покрајине 

Војводине у имовини правних лица; 
4. управља привремено одузетом имовином на основу уговора са 

надлежним државним органом; 
5. обавља нормативно – правне и друге стручне послове који се 

односе на: 
 

 прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати 
закупнине и др.) и располагање стварима у јавној својини 
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које подразумева: давање ствари на коришћење, давање 

ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог 
носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) 

укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке 
на непокретностима, улагање у капитал и залагање 

покретних ствари;  

 спровођење мера заштите покрајинске имовине;  
 распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно 

станова и пословних просторија, ако прописима Аутономне 
покрајине Војводине није другачије прописано; 

 чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; 
 укњижбу покрајинске својине на непокретностима;  

 друге послове одређене прописима Аутономне покрајине 

Војводине, у складу са законом. 
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ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Поступање Управе у вези са уписом права јавне својине у корист 
Аутономне покрајине Војводине на грађевинском земљишту 

(изграђеном и неизграђеном) 

Конституисање права јавне својине на грађевинском земљишту 

у државној својини уређено је Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20). 
 

Земљиште на коме је Аутономна покрајина Војводина уписана 
као носилац права јавне својине, пријављено је Републичкој дирекцији 

за имовину Републике Србије, у складу са Уредбом о евиденцији и 
попису непокретности и других средстава у државној својини 

(„Службени гласник РС“, број 27/96), путем НЕП образаца. 
 

Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17) прописана 

је садржина и начин вођења евиденције о стању, вредности и кретању 
непокретности у јавној својини коју воде корисници и носиоци права 

коришћења, рокови за достављање података Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција) и начин вођења 
јединствене евиденције непокретности у јавној својини, коју води 

Дирекција. 
 

На основу решења о упису јавне својине у корист Аутономне 
покрајине Војводине, земљиште је уведено у помоћне књиге и 

евиденције Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и главну 
књигу трезора у Покрајинском секретаријату за финансије. 

 
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине врши унос 

података у web апликацију Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије, у складу са законом. 

 
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине пружа 

стручну подршку установама и другим правним лицима чији је оснивач 

Аутономна покрајина Војводина, а све ради правилног уноса података 
у web апликацију Републичке дирекције за имовину Републике Србије, 

у складу са законом. 
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Поступање Управе у вези са уписом права јавне својине у корист 

Аутономне покрајине Војводине на објектима на којима право 
коришћења имају правна лица основана од стране Аутономне 

покрајине Војводине 
 

Према Закону о јавној својини на непокретностима, покретним 
стварима и другим средствима (у даљем тексту: средства), која користи 

Аутономна покрајина Војводина, успоставља се право јавне својине под 
условима и на начин прописан законом. 

 

Сходно члану 72. Закона о јавној својини, средствимa која 
користи Аутономна покрајина Војводина сматрају се средства на којима 

су на дан ступања на снагу Закона уписани као корисници Аутономна 
покрајина Војводина, органи и организације Аутономне покрајине 

Војводине, као и средства која Аутономна покрајина Војводина користи 
на основу правног основа који може представљати основ за њихов упис 

у јавну књигу као корисника средстава, као и:  
 

- средства која користе установе и друге организације чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина; 

- добра која користе јавна предузећа чији је оснивач Аутономна 
покрајина Војводина сагласно Закону о утврђивању надлежности 

Аутономне покрајине Војводине, а која им нису уложена, нити по 
овом закону могу бити уложена у капитал, осим добара која по 

закону могу бити искључиво у својини Републике Србије; 

- средства у потпуности изграђена из буџета Аутономне покрајине 
Војводине, из дела који се по Уставу користи за финансирање 

капиталних расхода, под условом да та средства могу бити у јавној 
својини, у складу са овим законом; 

- каналске мреже на територији Аутономне покрајине Војводине, 
осим ако су део пловних путева; 

- објекти на територији бивших република који су били у 
друштвеној својини, на којима је као носилац права располагања 

била или је уписана Аутономна покрајина Војводина или установа 
чији је она оснивач; 

- средства створена улагањима Аутономне покрајине Војводине 
која су јој потребна за остваривање њених надлежности на 

пословима уређеним Уставом Републике Србије и законом. 
 

Од ступања на снагу Закона о јавној својини, након прибављања 

одговарајуће документације, Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије подношени су захтеви за издавање потврда 

неопходних за упис права јавне својине, и то: 
 

- За објекте који се налазе у евиденцији Управе 
(административне зграде, репрезентативни објекти и 

станови); 
- За правна лица основана од стране Аутономне покрајине 

Војводине. 
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 Након прибављања наведених потврда, Управа је подносила 
захтеве надлежној служби за катастар непокретности за упис права 

јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине, на одређеној 
непокретности. 

 

Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 113/17) измењен је члан 78. став 4., тако 

да се захтев за упис права јавне својине аутономне покрајине на 
непокретностима из члана 72. овог закона усваја и ако је уз захтев или 

накнадно органу надлежном за упис достављена потврда Агенције за 
реституцију да за ту непокретност није поднет захтев за враћање 

одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и 
обештећењу ("Службени гласник РС", број 72/11, 108/13, 142/14 и 

88/15 - УС). 
 

Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 95/18) измењен је члан 76., тако да су 

ставови 3. и 4. обрисани, те не постоји обавеза подношења потврде о 
извршеној пријави непокретности у јединствену евиденцију 

непокретности у државној  својини у складу са законом надлежној 

служби за катастар непокретности приликом уписа права јавне својине. 

 

Поступање Управе у вези са уписом права јавне својине у корист 

Aутономне покрајине Војводине на државним путевима II реда 

 

Одредбом члана 10. став 7. Закона о јавној својини одређено је, 

између осталог, да су државни путеви II реда у својини аутономне 
покрајине на чијој се територији налазе. 

 
Управа подноси захтев надлежним службама за катастар 

непокретности на територији Аутономне покрајине Војводине за 
достављање спискова катастарских парцела преко којих пролазе трасе 

државних путева II реда на територији Аутономне покрајине Војводине.  
 

Након прибављања комплетних спискова катастарских парцела 
преко којих прелазе трасе предметних путева Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије подносе се захтеви за издавање потврде 

неопходне за упис права јавне својине (потврде о извршеној пријави 
непокретности у јединствену евиденцију непокретности у државној  

својини у складу са законом). 
 

По прибављању потврда Републичке дирекције за имовину, 
подноси се захтев за упис права јавне својине у корист Аутономне 

покрајине Војводине на одређеном путу надлежним службама за 
катастар непокретности. 
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Имајући у виду наведене измене и допуне Закона о јавној 

својини, предметна потврда више се не прибавља. 
 

Поступање Управе у вези са уписом права јавне својине у корист 
Аутономне покрајине Војводине на каналској мрежи 

 

 Одредбом члана 72. став 5. алинеја 6. Закона о јавној својини 
прописано је да се на каналским мрежама које се налазе на територији 

Аутономне покрајине Војводине успоставља право јавне својине у 
корист Аутономне покрајине Војводине. 

 
Детаљна каналска мрежа, као део хидросистема Дунав-Тиса-

Дунав, дужине око 21.000 км, на основу наведене одредбе, прелази у 

јавну својину Аутономне покрајине Војводине. 
 

 Управа је у сарадњи са Јавним предузећем „Воде Војводине“ 
покренула низ активности ради прикупљања документације неопходне 

за евидентирање и прецизирање канала како би се  покренуо поступак 

уписа јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине. 

Поступање у вези са средствима стеченим наплатом потраживања 

Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине 

Влада Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 14. 

августа 2013. године, донела је Закључак број: 025-53/2013 којим је 

задужила Управу за заједничке послове покрајинских органа да 
покретну имовину, непокретности стечене наплатом потраживања и све 

друге непокретности и нематеријална улагања који су преузети од 
Фонда евидентира у помоћним књигама и евиденцијама и да изврши 

упис права својине на непокретностима у јавним регистрима. 
 

Сходно наведеним закључцима, преузета је документација 
предмета који се односе на средства стечена наплатом потраживања 

Фонда. Сви преузети предмети евидентирани су у Писарници 
покрајинских органа и налазе се у Управи. 

 
Јавна својина Аутономне покрајине Војводине уписана је на 

већини непокретности стечених наплатом потраживања у јавним 
књигама о непокретностима и правима на њима, док је на преосталим 

непокретностима поступак уписа права јавне својине у корист 

Аутономне покрајине Војводине још увек у току.   
 

Одређен број непокретности стечених наплатом потраживања 
испражњен је од лица и ствари, док се у континуитету, преузимају 

преостале непокретности и покретне ствари. 
 

За непокретности које су у поступку озакоњења, у току је 
прикупљање потребне документације, као и спровођење поступка 

испражњења од лица и ствари. У предметима где су се стекле законске 
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могућности, у току је поступак озакоњења објеката, а поједине 

непокретности су у току 2017. и 2018. године озакоњене. 
 

Такође, поједини објекти који су били у рушевном стању, 
односно прилико преузимања више нису постојали, обрасани су из 

јавних књига о евиденцији непокретности и другим правима на њима, у 

одговарајућем поступку. 
 

Када се стекну законом предвиђени услови, средства стечена 
наплатом потраживања отуђују се из јавне својине Аутономне 

покрајине Војводине, јавним оглашавањем, по тржишној вредности. 
 

Истовремено, у току је предузимање мера и активности како би 
се објекти дали у закуп, у складу са законом. 

 
Остале активности Управе 

 
Управи се, ради добијања сагласности у вези са имовином у 

јавној својини Аутономне покрајине Војводине (закуп, отуђење, 
прибављање, реконструција, адаптација, и сл.), обраћају правна лица 

основана од стране Аутономне покрајине Војводине. Након добијања 

захтева и провере достављене документације, Управа припрема 
предлог акта ради одлучивања на седници Покрајинске владе. 

 
 Управа води јединствену евиденцију непокретности у својини 

Аутономне покрајине Војводине, у складу са Уредбом о евиденцији 
непокретности у јавној својини. У складу са наведеним, у Управи је 

формирана јединствена евиденција непокретности, и то по списку 
корисника, односно носилаца права коришћења на непокретностима у 

јавној својини Аутономне покрајине Војводине, по азбучном реду. Ради 
одржавања предметне евиденције, корисницима, осносно носиоцима 

права коришћења упућују се сваке године, обавештења којима је 
тражено достављање одговарајуће документације (НЕП обрасци и 

исправе о својини и праву коришћења).  
  

 Одредбом члана 12. Покрајинске уредбе о коришћењу, 

одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 

43/14) утврђене су непокретне ствари којима управља Управа. 
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НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

 Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 
14/14, 16/14, 55/14 и 1/16); 

 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 – други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 

153/20); 
 Закон о планирању и изградњи („Служебни гласник РС“, број 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20); 

 Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист 
СФРЈ", број 6/80 и 36/90, "Службени лист СРЈ", број 29/96 и 

"Службени гласник РС", број 115/05 - др. закон); 
 Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", број 

93/14, 21/14 и 6/15); 
 Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник 

РС", број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС, 47/17 - 
аутентично тумачење, 113/17 - др. закон 28/17 - др. закон, 41/18 

- др. Закон, и 9/20-др.закон ); 
 Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19); 
 Закон о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92, 

84/92 - испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - испр., 48/94, 
44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон 

и 99/11 и 104/16 – други закон); 

 Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС“, број 104/16 и 9/20-др. закон) 

 Закон о путевима („Службени гласник РС“, број  41/2018, и 
95/18-др.закон); 

 Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 
96/15, 83/18 и 81/20- одлука УС); 

 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 

21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18,  86/19-др. закон и 157/20 
–др. закон); 

 Закон о систему плата запослених у јавном сектору 
("Службени гласник РС", број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 

и 157/20); 
 Закон о платама службеника и намештеника у органима 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20); 
 Закон о раду („Служебни гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумечење); 
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 Колективни уговор за органе Аутономне покрајине 

Војводине  („Служебни лист АП Војводине“, број 58/18, 4/19-
Анекс , 24/20-Анекс II и 6/21- Анекс III); 

 Уредба о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", број 88/16 и 113/17-др. закон); 
 Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 

95/16); 
 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава ("Служебни гласник РС", број 113/13, 21/14, 

66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20); 
 Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17); 
 Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини однодно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“ број 16/18); 

 Уредба о условима, начину и поступку под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или 

дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 

размене непокретности ("Службени гласник РС", број 61/15, 
88/15, 46/17 и 30/18); 

 Уредба о категоризацији државних путева ("Службени 
гласник РС", број 105/13, 119/13 и 93/15); 

 Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини 

Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине“, број 45/18); 

 Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне 

потребе Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП 
Војводине", број 19/13 и 62/20); 

 Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и 
управљању непокретним стварима у јавној својини 

Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине“, број 43/14); 

 Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 

Војводине“ број 42/18); 
 Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти 

радова за које није потребно прибављати акт надлежног 
органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти 

радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за 
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извођење радова, као и обиму и садржају и контроли 

техничке документације која се прилаже уз захтев и 
поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник 

РС”, број 102/20 и 16/21); 
 Одлука о одређивању станова за службене потребе 

(„Службени лист АП Војводине“ број 15/02, 9/05, 4/06, 34/18 и 

31/20); 
 Кодекс понашања службеника и намештеника у органима 

Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине“ број 18/19); 

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања („Службени 

лист АП Војводине“, број 48/19). 
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УСЛУГЕ КОЈЕ УПРАВА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 

 

 Управа у својој надлежности нема непосредно пружање услуга 

грађанима, нити мериторно одлучује о њиховим правима.  
  

 Управи се, ради давања информација или припремања 
документације за одлучивање на седници Покрајинске владе, писаним 

или усменим путем, обраћају углавном правна лица чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина. 

 
 Физичка лица се обраћају Управи ради добијања информација или 

захтевима за установљење појединих имовинских права о којима, на 
предлог Управе, одлучује Покрајинска влада. 

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

 Сваки захтев који се упућује Управи, подноси се писаним путем 
преко Писарнице покрајинских органа управе или електронским путем 

на следећу адресу електронске поште: imovinaapv@vojvodina.gov.rs.  

 У складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским административним таксама („Службени лист АП 

Војводине“, број 40/19 и 59/20- усклађени дин. изн.), Управа наплаћује 
таксе за списе и радње Управе, а које представљају приход буџета АП 

Војводине. 

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

 Од дана почетка рада Управе па до дана сачињавања овог 

информатора, Управа није примила ниједан захтев за пружање услуга. 
 

 

mailto:imovinaapv@vojvodina.gov.rs
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                 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

Планирани расходи и издаци Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине за 202. годину одобрени су у укупном износу од 

50.184.594,20 динара (колона 8. Табеле I), у складу са чланом 11. 

Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 

Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 

22/20 и 25/20-ребаланс)1, и приказани су у Финансијском плану Управе 

за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину од 10. 

јануара 2020. године2, са изменама3.  

Остварени расходи и издаци Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине за 2020. годину, извршени су у укупном износу од 

45.184.284,74 динара (колона  9. Табеле I), и приказани су у Извештају 

о извршењу буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине 

у периоду 01.01.2020.- 31.12.2020. године4. 

Планирани расходи и издаци Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине за 2021. годину одобрени су у укупном износу од 

60.976.251,36 динара (колона 10. Табеле I), у складу су са чланом 11. 

Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 

Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“ бр. 66/2020)5, и приказани 

су у Финансијском плану Управе за имовину Аутономне покрајине 

Војводине за 2021. годину од 14. јануара 2021. године6. 

Остварени расходи и издаци Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине за 2021. годину, извршени су у укупном износу од 

11.083.250,85 динара (колона  11. Табеле I), приказани су у Извештају 

о извршењу буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине 

у периоду 01.01.2021.- 31.03.2021. године7. 

                                       
1 http://www.psf.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PSO-O-REBALANSU-APRIL-2020-
sa-OBRAZLOZENJEM.pdf 
 
2 http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/Finansijski_plan_%202020.PDF 

 
3http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/Izmena_plana_%20septembar.PDF 
 
4http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/obrazac_5_2020201.pdf 

 
5http://www.psf.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/PSO-REBALANS-2019-SR-SA-
OBRAZLOZENJEM.pdf 
 
6 http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/Finansijski_%20plan_%202021.PDF 
 
7http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/obrazac_5_2021.pdf 

 

http://www.psf.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PSO-O-REBALANSU-APRIL-2020-sa-OBRAZLOZENJEM.pdf
http://www.psf.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PSO-O-REBALANSU-APRIL-2020-sa-OBRAZLOZENJEM.pdf
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/Finansijski_plan_%202020.PDF
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/Izmena_plana_%20septembar.PDF
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/obrazac_5_2020201.pdf
http://www.psf.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/PSO-REBALANS-2019-SR-SA-OBRAZLOZENJEM.pdf
http://www.psf.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/PSO-REBALANS-2019-SR-SA-OBRAZLOZENJEM.pdf
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/Finansijski_%20plan_%202021.PDF
http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/images/fin_dokumenti/obrazac_5_2021.pdf
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Табела I – Планирани и остварени расходи и издаци 
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Назив 

Планирани и 

одобрени 

расходи и 

издаци за 

2020. годину 

Остварени 

расходи и 

издаци у 2020. 

години 

(01.01.-

31.12.2020.) 

Планирани и 

одобрени 

расходи и 

издаци за 

2021. годину 

Остварени 

расходи и 

издаци у 2021. 

години 

(01.01.2021.-

31.03.2021.) 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

    

 

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

 

 

 

 

2000    
 

Управа за имовину Аутономне 

покрајине Војводине 
 

 
 

 

 133    Остале опште услуге     

  0605  
 

Евиденција, управљање и 

располагање јавном својином 
 

 
 

 

   1001 

 

Евидентирање, упис, 

располагање и управљање 

јавном својином Аутономне 

покрајине Војводине 

 

 

 

 

    421 Стални трошкови 1.480.000,00 660.435,53 1.510,000,00 208.926,75 

    423 Услуге по уговору 1.217.000,00 695.453,46 1.801.000,00 481.200,00 

    424 Специјализоване услуге 360.000,00 360.000,00 900.000,00 0,00 
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    425 Текуће поправке и одржавање 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    426 Материјал 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    444 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 105,37 2.000,00 0,00 

    482 Порези, обавезне таксе и казне 211.000,00 62.583,90 202.000,00 0,00 

    
483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
13.616.400,00 13.385.415,56 15.000.000,00 3.293.006,26 

    

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    515 Нематеријална имовина 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
 

Укупно за програмску 

активност – 0605 1001 
16.957.400,00 15.163.993,82 19.420.000,00 3.983.133,01 

   1002  Администрација и управљање     

    
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
24.345.511,21 22.635.617,26 31.574.533,21 4.712.545,73 

    
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
4.053.527,61 3.768.830,36 5.257.159,78 784.638,92 

    413 Накнаде у натури 312.116,19 223.877,50 255.026,21 6.889,50 

    414 Социјална давања запосленима 1.400.000,00 928.858,30 1.300.000,00 816.179,79 
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    415 Накнаде трошкова за запослене 723.039,19 526.026,78 837.532,16 156.882,25 

    
416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
67.000,00 64.197,89 213.000,00 0,00 

    421 Стални трошкови 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    422 Трошкови путовања 301.000,00 42.300,00 301.000,00 85.682,00 

    423 Услуге по уговору 1.520.000,00 1.461.114,23 960.000,00 321.821,65 

    426 Материјал 360.000,00 309.700,00 350.000,00 86.400,00 

    444 Пратећи трошкови задуживања 1.000,00 00,00 1.000,00 0,00 

    465 Остале дотације и трансфери 140.000,00 58.898,60 500.000,00 129.078,00 

    482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000,00 870,00 5.000,00 0,00 

    

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

    
 

Укупно за програмску 

активност – 0605 1002 
33.227.194,20 30.020.290,92 41.556.251,36 7.100.117,84 

     Укупно за функцију 133 50.184.594,20 45.184.284,74 60.976.251,36 11.083.250,85 

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20 50.184.594,20 45.184.284,74 60.976.251,36 11.083.250,85 
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ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 План набавки Управе за 2020. и 2021. годину објављен је на 

интернет презентацији Управе, са следећом адресом: 

http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/index.php/jn 

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

 Управа није вршила исплате на име државне помоћи, односно није 

додељивала средства другим лиима по било ком основу. 

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 
Подаци о висини плата, односно зарада руководилаца, као и 

подаци о висини плата, односно зарада појединих категорија 
запослених према стању из претходног месеца: 

 

Висина плата, односно зарада за 3 руководиоца (постављена 
лица) за месец март 2021. године износи укупно 369.190,25 динара. 

 
Висина плата, односно зарада појединих категорија запослених за 

месец  март 2021. године износи укупно 1.358.966,48 динара.  
 

Назив звања 
Број 

запослених 
Укупно 

(у динарима) 

в.д. директора 1 132.256,79 

Помоћник директора 2 236.933,46 

Самостални саветник 4 343.961,82 

Саветник 9 695.791,11 

Млађи саветник 5     318.617,55 

Укупно: 21 1.727.560,73 

 

http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/index.php/jn
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Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима у току претходне и текуће године, за старешине 

органа и сва друга лица која се сматрају јавним функционерима појединачно, а за запослене у укупном збиру, 

уз навођење врсте или основа накнаде 

 

Текућа година (01.01.2021.-31.03.2021.) 

 

ОПИС 

Накнаде 
трошкова за 

превоз са 
посла и на 

посао (нето) 

Дневнице 
за 

службени 

пут (нето) 

Остале 
помоћи 

запосленим 
радницима 

(нето) 

Поклони 
деци 

запослених, 
старости до 
15 година, 

поводом 
Нове године 

(нето) 

Помоћ у 
случају 
смрти 

запосеног 
или члана 

уже 
породице 

(нето) 

Остали 
трошкови 

запослених 

(нето) 

Помоћ у 
медицинском 

лечењу 
запосленог или 

члана уже 

породице (нето) 

Јубиларне 
награде (нето) 

в.д. директора 4.230,39 0,00 66.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в.д. помоћника директора 
Сектора за имовинске и 
правне послове 

6.392,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в.д. помоћника директора 
Сектора за материјално-
финансијске послове и 
евиденцију имовине 

6.506,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остали запослени (збирно) 142.237,57 0,00 436.207,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УКУПНО: 159.367,30 0,00 502.299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Претходна година (01.01.2020.-31.12.2020.) 

 

ОПИС 

Накнаде за превоз 

са посла и на 

посао (нето) 

Дневнице за 

службени пут 

(нето) 

Остале 

помоћи 

запосленим 

радницима 

(нето) 

Поклони 

деци 

запослених, 

старости до 

15 година, 

поводом 

Нове године 

(нето) 

Помоћ у 

случају смрти 

запосеног 

или члана 

уже 

породице 

(нето) 

Остали 

трошкови 

запослених 

(нето) 

Помоћ у 

медицинском 

лечењу 

запосленог 

или члана 

уже 

породице 

(нето) 

Јубиларне 

награде 

(нето) 

в.д. директора 19.687,27 00,00 00,00 9.970,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

в.д. помоћника директора 

Сектора за материјално-

финансијске послове 

21.639,30 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Остали запослени (збирно) 499.965,80 600,00 382.540,80 179.460,00 69.789,00 00,00 72.000,00 59.772,00 

УКУПНО: 541.292,37 600,00 382.540,80 189.430,00 69.789,00 00,00 72.000,00 59.772,00 
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ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Управа користи пословне просторије у згради у Новом Саду, 

Булевар Михајла Пупина број 25, крило Д, трећи и четврти спрат.  

Управа користи покретне ствари које су у јавној својини 

Аутономне покрајине Војводине, и то:  

 

Назив 

 

Количина 

 

Вредност на дан 

31. децембар 2018. 

године 

Телефонски апарати са 

бирачем 

12 33.393,00 

Телефакс 1 2.666,80 

Апарати за копирање 5 79.363,76 

Ормани, витрине и касете 59 111.016,97 

Столови 32 57.961,42 

Столице, фотеље и полуфотеље 47 116.561,46 

Вешалице чивилуци 11 9.322,00 

Тепих 1 0,00 

Машине рачунске  5 456,10 

Рачунари 16 73.098,08 

Рачунари лап топ  1 11.633,80 

Штампачи и скенери 9 9.462,00 

 

 

 

 

  



 

39 
Информатор о раду  

Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине 
Ажуриран 29. априла 2021. године 

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Носачи информација који садрже податке настале у раду или у вези с 
радом Управе чувају се у:  

 
1. Архиви покрајинских органа која се налази у саставу писарнице 

покрајинских органа у Управи за заједничке послове 

покрајинских органа; 
2. Електронској бази података која се налази у просторијама Управе 

за заједничке послове покрајинских органа и чува се код лица 
овлашћеног за администрирање информатичке мреже Управе за 

заједничке послове покрајинских органа; 
3. Служби за управљање људским ресурсима, где се налазе досијеи 

запослених лица; 
4. Управи за заједничке послове покрајинских органа, где се налазе 

пописне листе о опреми и средствима рада; 
5. Документација у вези са поступцима који су у току пред Управом, 

налази се у просторијама Управе. 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

 Управа располаже подацима о имовини у јавној својини Аутономне 
покрајине Војводине који се односе на својински статус, право 

коришћења, начине управљања и располагања. 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

 Управа омогућава приступ свим информацијама које се односе на 

својински статус, начине коришћења, управљања и располагања 
имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, осим у 

случајевима из чл. 9. и 14. Закона о слободном приступу 

информацијима од јавног значаја. 
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Управи се 
може поднети путем поште или непосредно преко писарнице 

покрајинских органа управе која се налази у згради Покрајинске владе 

у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 16. 
 

 Поступајући по захтеву, Управа ће обавестити подносиоца да ли 
располаже траженом информацијом. Уколико Управа располаже 

траженом информацијом, подносиоца ће о томе обавестити писаним 
путем. Уколико је захтевано да се стави на увид документ који садржи 

тражену информацију, Управа ће подносиоца обавестити о времену кад 
ће му бити стављен на увид такав документ.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 


