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Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног 

комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину („Службени лист 

Града Новог Сада“, број 63/15) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2016. 

годину у износу од 299.200.000,00 динара и то за: 

 

- ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (капиталне субвенције) у износу од 

23.800.000,00 динара, 

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 275.400.000,00 динара. 

 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

 

Број 
позиције 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
Вредност у 
динарима 

 
ГРУПА - РАДОВИ 

 

1 Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама                 3.800.000,00  

2 
Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог 
расадника са припадајућим објектима 

             20.000.000,00  

  УКУПНО РАДОВИ:              23.800.000,00  

Напомена: Финансијске вредности позиција инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а 

 

Од планираних 23.800.000,00 динара у периоду 01.01.-30.06.2016. године није било 

реализације инвестиционих активности, а ни преноса средстава капиталних субвенција из 

буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа. 

 

 



2  

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2016. годину обезбеђена средства у 

износу од 275.400.000,00 динара.  
 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

    ПРЕНЕТА ИСКОРИШЋЕНОСТ НЕУТРОШЕНА 
ДУГ ПО 

РАЧУНИМА 

ПРОГРАМ ФАКТУРИСАНО СРЕДСТВА СРЕДСТАВА ПРЕНЕТА ЗА УПЛАТУ 

      2 : 1 3 : 1 СРЕДСТВА ВИРМАНОМ 

    1 2 3 4 5 6 7 

4970 
Одржавање заштићених природних добара (Дунавски 
парк, Каменички парк и Футошки парк) 

20.000.000,00  10.567.311,98  9.852.764,42  52,84% 49,26% 1.000.000,00  1.714.547,56  

4971 Хемијска заштита зеленила 10.000.000,00  3.281.619,99  477.090,76  32,82% 4,77% 
 

2.804.529,23  

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

2.000.000,00  
  

- - 
  

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило) 

161.000.000,00  91.180.047,05  99.163.137,48  56,63% 61,59% 42.500.000,00  34.516.909,57  

4974 Кошење коровских површина 6.000.000,00  5.802.404,72  2.150.282,00  96,71% 35,84% 
 

3.652.122,72  

4975 Одржавање зеленила паркова 10.000.000,00  6.008.828,33  4.004.597,58  60,09% 40,05% 
 

2.004.230,75  

4976 
Обележавање и одржавање простора за истрчавање 
паса (зеленило, реквизити и опрема) 

9.000.000,00  
  

- - 
  

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука 

14.000.000,00  8.173.738,76  4.566.253,80  58,38% 32,62% 
 

3.607.484,96  

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 600.000,00  169.049,90  169.049,90  28,17% 28,17% 
  

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег 
села 

2.000.000,00  745.682,26  372.311,51  37,28% 18,62% 
 

373.370,75  

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 9.800.000,00  4.549.116,86  2.620.533,87  46,42% 26,74% 
 

1.928.582,99  

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 15.000.000,00  5.101.203,12  2.414.257,37  34,01% 16,10% 
 

2.686.945,75  

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 6.000.000,00  3.979.524,89  3.979.524,89  66,33% 66,33% 
  

346 Интервентно одржавање 2.500.000,00  1.865.779,49  1.737.330,17  74,63% 69,49% 
 

128.449,32  

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа 

2.000.000,00  962.282,31  
 

48,11% - 
 

962.282,31  

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина 5.500.000,00  5.492.866,25 5.492.866,25  99,87% 99,87% 
  

  УКУПНО: 275.400.000,00  147.879.455,91  137.000.000,00  53,70% 49,75% 43.500.000,00  54.379.455,91  

Напомена: Финансијске вредности позиција услуга из делатности су изражене са ПДВ-ом 

 

У складу са квотама за 2016. годину Градска управа за комуналне послове је на рачун Предузећа пренела 137.000.000,00 

динара, од чега 67.000.000,00 динара авансно, а 70.000.000,00 динара плаћањем рачуна за извршене услуге. Рачунима је 

оправдано 23.500.000,00 динара примљеног аванса тако да неутрошена пренета средства износе 43.500.000,00 динара. 
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Укупна вредност фактурисаних радова у првој половини године износи 147.879.455,91 динара, а дуг по њима на дан 

30.06.2016. године износи 54.379.455,91 динара. 

 

 

Реализација услуга из делатности по месецима 

 

 
  УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

ФАКТУРИСАНО 

  ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 

4970 
Одржавање заштићених природних добара (Дунавски 
парк, Каменички парк и Футошки парк) 

  900.406,98  2.952.357,44  2.198.843,03  2.426.671,65  2.089.032,88  

4971 Хемијска заштита зеленила 
  

217.883,92  259.206,84  1.209.951,85  1.594.577,38  

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима       

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило)  

4.151.457,44  33.063.308,89  12.731.036,42  20.419.284,24  20.814.960,06  

4974 Кошење коровских површина 
   

150.282,00  3.480.820,55  2.171.302,17  

4975 Одржавање зеленила паркова 
 

415.560,22  2.089.037,36  1.252.928,28  1.157.814,78  1.093.487,69  

4976 
Обележавање и одржавање простора за истрчавање 
паса (зеленило, реквизити и опрема)       

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука  

909.526,82  1.156.726,98  1.821.499,45  2.600.396,60  1.685.588,91  

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 
  

169.049,90  
   

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 
 

18.053,02  233.101,77  121.156,72  
 

373.370,75  

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 
  

219.089,62  2.401.444,25  743.579,85  1.185.003,14  

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 
  

1.074.303,28  1.339.954,09  909.851,32  1.777.094,43  

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 
 

3.979.524,89  
    

346 Интервентно одржавање 
  

1.533.339,99  203.990,18  69.098,62  59.350,70  

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа      

962.282,31  

525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина 
  

4.475.369,59  1.017.496,66  
  

  УКУПНО: 0,00  10.374.529,37  47.183.568,74  23.497.837,92  33.017.469,46  33.806.050,42  
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На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину број III–352-1/2016-200 од 11. фебруара 

2016. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01. 01. – 

30.06.2016. године извршени су и фактурисани следећи радови: 

 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички 

парк и Футошки парк) 

- Ашовљење 526 m2  шибља.  

- Посађено је 45 комада младог дрвећа. 

- Окопавање шибља лишћара 3.587 m2.   

- Окопавање шибља четинара 2.354 m2.   

- Орезивање и окопавање живе ограде 1.934 m. 

- Одгртање садница ружа - 436 комада. 

- Посађено је 7.600 комада једногодишњег цвећа и 485 комада перена. 

- Окопано је 394 m2 двогодишњег цвећа, 486 m2 ружа, 280 m2 једногодишњег цвећа и 

1.174 m2 перена. 

- Чувар зеленила је био ангажован 9.448 часова, радници на ненормираним пословима 

по часу рада КВ радници 268 часова, а ПК радници 104 часа. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 32 часа. 

- Јесење грабљање травњака са 147.074 m2. 

- Пролетње грабљање травњака са 95.537 m2. 

- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m2. 

- Покошена је и сакупљена трава са 734.748 m2. 

 

Редовно су чишћене стазе површине 805.600 m2 и сакупљен папир и друге нечистоће са 

2.292.000 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 47 тура и ангажовање камиона на превозу 

156 часова. 

 

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против 

болести и штеточина на 13.345 комада дрвећа, 51.485 m2 шибља, 18.239 m живе ограде и 

24.416 m2 ружа и цветних гредица. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило) 

- Орезано је 478 комада листопадног дрвећа, посечен 41 комад, извађена су 3 пања. 

Посађено је 1.007 комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење шибља 7.724 m2, окопавање шибља лишћара 30.649 m2 и  окопавање шибља 

четинара 12.189 m2. 

- Орезано је 5.850 комада шибља у зиму, 2.780 комада у лето. 

- Посађено је 2.928 комада садница украсног шибља. 

- Орезано је 62.308 m, а окопано 40.941 m живе ограде. Посађено је 1.097 m живе ограде. 

- Одгртање садница и орезивање после одгртања је извршено на 8.701 комада ружа. 

- Замена сезонског цвећа, извађене су луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 

67.653 комада једногодишњег цвећа и 2.330 комада кана. 
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- Окопано је 3.514 m2 ружа, двогодишњег цвећа 3.348 m2, једногодишњег цвећа 1.703 m2 

и 2.082 m2 перена. 

- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно 1.295.069 m2. 

- Пролетње грабљање травњака и сакупљање лишћа са 335.313 m2.  

- Покошено је 12.688.343 m2, сакупљена трава са 9.091.776 m2 травњака. Обновљено је 

2.293 m2 травњака. 

- Сакупљање папира извршено је на 83.304 m2. 

- Утоварено је и превезено 1.167 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 5.352 часа. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 710 часова. 

- Дизалица је била ангажована 375 часа, моторна тестера 846 часова, КВ радници 2.650 

часова, а ПК 1.831 час. 

 

На позицији 4974 Кошење коровских површина 

- Покошено је 1.042.473 m2 корова. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Ашовљење на 892 m2 шибља. Орезано је 1.000 комада шибља. 

- Окопавање шибља лишћара - 4.965 m2 и окопавање шибља четинара - 631 m2. 

- Одгртање 2.065 комада ружа, а окопавање 1.350 m2. 

- Јесење грабљање травњака са 113.300 m2. 

- Пролетње грабљање травњака 32.609 m2. 

- Покошено је 912.956 m2 травњака, а сакупљена је трава са 612.188 m2 . 

- Сакупљен је папир на 5.614.206 m2 травних површина, чишћење је урађено на 478.050 

m2 стаза. 

- Утоварено је и превезено 27 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 90 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 18 часова, цистерна на заливању 8 часова а моторна 

тестера 16 часова. 

 

 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Посађено је 27 комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење шибља-1.330 m2, окопавање шибља лишћара-4.530 m2, а окопавање шибља 

четинара-4710 m2. 

- Посађено је 60 комада садница украсног шибља. 

- Орезивање и окопавање живе ограде 1.275 m.  

- Посађено је 70 m живе ограде. 

- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања-407 комада. 

- Окопано је 214 m2 ружа. 

- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа. 

- Јесење грабљање травњака 9.000 m2. 

- Пролетње грабљање травњака са 11.708 m2. 

- Покошено је и сакупљено 955.644 m2 травњака.  
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- Крчење самоникле вегетације на равним површинама 1.788 m2  и на косинама 5.235 m2. 

- КВ радници били су ангажовани 298 часова, ПК радници 559 часова, цистерна на 

заливању 8 часова, дизалица 4 часа, а моторна тестера 94 часа. 

- Утоварено је и превезено 89 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 703 часа. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Посађено је 15 комада садница младог дрвећа. 

- КВ радник је био ангажован 8 часова. 

- Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 4 часа. 

 

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Окопавање шибља лишћара-1.514 m2, окопавање шибља четинара-536 m2. 

- Орезивање и окопавање живе ограде - 81 m. 

- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања 343 комада. 

- Окопавање ружа-240 m2. 

- Садња једногодишњег цвећа-4.163 комада. 

- КВ радници били су ангажовани 60 часова, ПК радник 12 часова, дизалица 4 часа и 

моторна тестера 8 часова. 

- Покошено је 32.080 m2 и сакупљена је трава са 27.880 m2 травњака.  

- Утоварено је и превезено 12 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 42 часа. 

 

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Посађено је 9 комада садница младог дрвећа. 

- Окопавање шибља лишћара-480 m2. 

- Орезивање и окопавање живе ограде-1.642 m. 

- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања-71 комад. 

- Посађено је 500 комада једногодишњег цвећа и окопано 44 m2. 

- Извршено је прихрањивање травњака 120.000 m2, аерација 75.000 m2 и пролетње 

грабљање травњака 115.000 m2. 

- Десикација корова на стазама и платоима је урађена на 3.800 m2, а третирање травњака 

против крпеља на 75.000 m2. 

- Покошено је 115.000 m2 травњака, а са исте површине је и сакупљена трава. 

- Сакупљен је папир на 472.500 m2 травних површина.  

- КВ радник је био ангажован 16 часова, а НК радници 216 часова. 

- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 452 часа.   

   

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

- Посађено је 95 комада садница младог дрвећа, 7 ружа и 355 комада украсног шибља. 

- Покошено је 471.831 m2 коровских површина, а сакупљено корова са 399.831 m2  . 
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- КВ радници били су ангажовани 80 часова, ПК радници 96 часова, дизалица 8 часова, 

моторна тестера 16 часова и цистерна на заливању 4 часа. 

- Утоварена је и превезена 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 211 часова.   

 

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ ручно чишћење снега 

рађено је 3.309 часова, а механизација је радила 589 часова. Камиони на превозу радника и 

индустријске соли били су ангажовани 564 часа. 

 

На позицији 346 Интервентно одржавање  

По налогу комуналне инспекције интервенисали смо на више локација у Новом Саду 

(Бранка Радичевића, Пут Новосадског партизанског одреда, Војводе Мишића, Железничка, 

Максима Горког, Питагорина, Струмичка, Суботичка, др. Ивана Рибара) било је 

интервенција и у Ковиљу и у Сремској Каменици. 

По налогу саобраћајне инспекције смо интервенисали на више локација (Каменички пут, 

угао Фејеш Кларе и Ћирила и Методија, Толстојева, Максима Горког, угао Булевара 

Европе и Браће Груловић).  

 

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 

надзорног органа 

- КВ радници били су ангажовани 48 часова, ПК радници 139 часова, дизалица 56 

часова, моторна тестера 122 часа и цистерна 3 часа. 

- Покошено је 6.100 m2 травњака и  трава је сакупљена са исте површине.  

- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 199 часова. 

 

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина 

Са ове позиције урађено је хортикултурно уређење улице Васе Стајића и Павла Симића. 

- Оборено је 16 комада непожељног дрвећа, извађено је 19 комада пањева. 

- Посађено је 167 комада младих садница дрвећа, 1.777 комада садница украсног шибља 

и 610 m живе ограде. 

- Реконструкција травњака је урађена на 870 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 64 часа а ПК радници 26 часова. 

- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 38 часова.   
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