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 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име:  Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад 

Седиште:  Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Сутјеска 2 

Претежна делатност:  8130 - Услуге уређења и одржавања околине 

Матични број:   08055432 

ПИБ:  100457989 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  Град Нови Сад, Градска управа за 

комуналне послове 

Делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су:  

претежна делатност Предузећа је:  

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.  

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите 

животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су 

средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту 

животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне 

набавке.  

Поред наведеног, предузеће обавља и:  

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака  

- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака  

- 01.3 Гајење садног материјала  

- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада  

- 01.64 Дорада семена  

- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности  

- 02.20 Сеча дрвећа  

- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством  

- 16.10 Резање и обрада дрвета  

- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената  

- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа  

- 23.63 Производња свежег бетона  

- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента  

- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција  

- 25.12 Производња металних врата и прозора  

- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера  

- 25.62 Машинска обрада метала  

- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа  

- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе  

- 31.02 Производња кухињског намештаја  
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- 31.09 Производња осталог намештаја  

- 32.99 Производња осталих предмета  

- 33.11 Поправка металних производа  

- 33.12 Поправка машина  

- 33.14 Поправка електричне опреме  

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан  

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан  

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом  

- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина  

- 43.12 Припремна градилишта  

- 43.21 Постављање електричних инсталација  

- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих 

система  

- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству  

- 43.31 Малтерисање  

- 43.32 Уградња столарије  

- 43.33 Постављање подних и зидних облога  

- 43.34 Бојење и застакљивање  

- 43.91 Кровни радови  

- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови  

- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила  

- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама  

-47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним 

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама  

- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама  

- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета  

- 49.41 Друмски превоз терета  

- 49.42 Услуге пресељења  

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају  

- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају  

- 52.24 Манипулација теретом  

- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката  

- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране  

- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића  

- 58.11 Издавање књига  

- 58.13 Издавање новина  

- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања  

- 58.19 Остала издавачка делатност  

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима  

- 71.11 Архитектонска делатност  

- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности  

- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила  

- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона  
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- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт  

- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у 

домаћинству  

- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме  

- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство  

- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара  

- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима  

- 81.10 Услуге одржавања објеката  

- 81.29 Услуге осталог чишћења  

- 82.30 Организовање састанака и сајмова  

- 85.51 Спортско и рекреативно образовање  

- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја  

- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности  

- 93.11 Делатност спортских објеката  

- 93.19 Остале спортске делатности  

- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.  

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета. 

 

Годишњи програм пословања:  

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донет је 

на 120. седници Надзорног одбора одржаној 20. децембра 2016. године и на њега је 

Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-1/2016-1819-I од 

28. децембра 2016. године (објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 

82/16).  

Одлука о измени програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 

Нови Сад број 014.1-1956/5 донета је на 128. седници Надзорног одбора одржаној 15. 

марта 2017. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност 

Решењем број: 352-1/2017-354-I од 26. маја 2017. године (објављено у „Службеном листу 

Града Новог Сада“, број 26/17).  

Друга Одлука о изменама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско 

зеленило“ Нови Сад број 014.1–4626/3 донета је на 137. седници Надзорног одбора 

одржаној 12. јуна 2017. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју 

сагласност Решењем број: 352-1/2017-668-I од 30. јуна 2017. године (објављено у 

„Службеном листу Града Новог Сада“, број 32/17).  

Трећа Одлука о изменама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско 

зеленило“ Нови Сад број 014.1–6774/7 донета је на 145. седници Надзорног одбора 

одржаној 18. августа 2017. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју 

сагласност Решењем број: 352-1/2017-911-I од 8. септембра 2017. године (објављено у 

„Службеном листу Града Новог Сада“, број 41/17).  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Претежна делатност Предузећа је вршење услуга уређења и одржавања околине, односно, 

одржавање зеленила Новог Сада. На основу Уговора о обављању услуга из делатности 

Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину број III–352-

1/2017-132 од 13. фебруара 2017. године, Анекса I број III–352-1/2017-132 од 21. фебруара 

2017. године и Анекса II Уговора о обављању услуга из  делатности Јавног комуналног 

предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад  број III–352-1/2017-132 од 31. јула 2017. године 

склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–30.09.2016. 

године извршени су и фактурисани следећи радови: 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, 

Каменички парк и Футошки парк) 

- Посечено је 39 комада непожељног дрвећа. 

- Посађенa су 2 комада младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 2.945 m2  шибља.  

- Окопавање 5.500 m2 шибља лишћара.   

- Окопавање 2.000 m2 шибља четинара.   

- Орезивање 2.790 m живе ограде, а окопавање 2.790 m живе ограде. 

- Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање после одгртања. 

- Посађено је 7.600 комада једногодишњег цвећа. 

- Окопано је 498 m2  двогодишњег цвећа, 972 m2 ружа, 972 m2 једногодишњег цвећа  и 

2.342 m2 перена. 

- Чувари зеленила били су ангажовани 13.644 часа, као и радници на ненормираним 

пословима по часу рада од чега КВ радници 803 часа, а ПК радници 904 часа. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 168 часова. 

- Извршено је јесење грабљање травњака на 40.000 m2. 

- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 62.000 m2. 

- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m2. 

- Покошено је 733.985 m2 , а сакупљена је трава са  727.505 m2 травњака.  

                        

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 2.420.164 m2   и сакупљен 

папир и друге нечистоће са 3.005.000 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 62 туре и ангажовање камиона на 

превозу 483 часа. 

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

болести и штеточина на 85.892 m2 шибља, 30.185 комада дрвећа, 12.239 m2 ружа, 8.533 

m2 цветних гредица и 41.028 m живе ограде. Урађена је и десикација корова на стазама 

на 12.100 m2. 

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ 

радници су били ангажовани 248 часова и возила 40 часова на поправци постојећих 

игралишта. 
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На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 

- Орезано је 1.044 комада  листопадног дрвећа, посечен 161 комад, извађена су 23  пања. 

- Посађено је 225  комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење 6.140 m2 шибља, окопавање 41.053 m2 шибља лишћара и 14.790 m2 шибља 

четинара. 

- Орезано је 11.509 комада шибља у зиму, 4.600 комада у лето. 

- Посађено 3.946 комада садница украсног шибља. 

- Орезано је 81.657 m, а окопано 51.414 m живе ограде.  

- Посађено 146 m живе ограде. 

- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања је извршено на 9.635 комада. 

- Извршена је замена сезонског цвећа (извађене су луковице и двогодишње цвеће, а 

посађено је 72.468 комада једногодишњег цвећа, 1.671 комад кана и 2.902 комада 

перена). 

- Окопано је 5.721 m2 ружа, 2.941 m2 двогодишњег цвећа, 6.921 m2 једногодишњег цвећа 

и 3.876 m2 перена. 

- Прихрањивање травњака 10.000 m2. 

- Пролетње грабљање травњака на 247.617 m2. 

- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 1.268.025 m2. 

- Покошено је 15.489.794 m2, а сакупљена је трава са 10.162.216 m2 травњака. 

Обновљено је 5.251 m2  травњака. 

- Сакупљање папира са 150.410 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.555 m2 и на равним површинама 1.831 

m2. 

- Утоварено је и превезено 1.528 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 9.685 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.396 часова. 

- Дизалица је била ангажована 645 часа, моторна тестера 1.529 часова, КВ радници 4.673 

часа, а ПК  радници 3.210 часова. 

- У улицама Душана Васиљева и Антона Чехова постављени су ивичњаци и метални 

стубићи око зелене површине. 

- У Кисачкој улици и на Булевару Михајла Пупина постављени су метални стубићи и 

вертикална метална заштита око дрвећа. 

- У улицама Шумадијској, Косте Шокице, Душана Васиљева и Петра Драпшина 

постављени су метални стубићи око зелене површине. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Оборен је 1 комад непожељног дрвећа. 

- Ашовљење је извршено на 1.041 m2 шибља. 

- Окопавање шибља лишћара на 8.409 m2 и окопавање шибља четинара на 1.962 m2. 

- Зимско орезивање шибља урађено је на 1.103 комада, а летње орезивање шибља на 

1.500 комада. 

- Одгртање 2.065 комада садница ружа. 

- Окопано је 2.025 m2 ружа. 

- Пролећно грабљање травњака на 32.609 m2. 
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- Извршено је јесење грабљање травњака  једнократно и вишекратно на 142.309 m2. 

- Кресање траве на стазама, 3.030 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.000 m2. 

- Покошено је 1.273.413 m2 травњака, трава је сакупљена са 903.983 m2. 

- Сакупљен је папир на 9.516.667 m2 травних површина, чишћење је урађено на 664.533 

m2 стаза. 

- Утоварено је и превезено 39 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 135 часова. 

 

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса       

(зеленило, реквизити и опрема) 

Ограђене и опремљене реквизитима  локације:  простор између улица Банијске, Јована 

Поповића и Тицанове, простор оивичен улицом Милоша Бајића, Музејом Савремене 

уметности и Архивом Војводине и у Петроварадину  простор између блока VIII и 

жељезничке пруге. 

- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 97.313 m2 травњака. 

- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 102 часа. 

- Возила су била ангажована 31 час. 

- Третирање травњака против крпеља извршено је на 15.639 m2. 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Посађено је 16 комада младих садница дрвећа, а посечено је 3 комада. 

- Ашовљење  шибља на 320 m2. 

- Окопано је 5.870 m2 шибља лишћара и 4.900 m2 шибља четинара. 

- Орезивање и окопавање живе ограде, 2.398 m. 

- Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања. 

- Окопавање ружа на 321 m2. 

- Садња 1.475 комада једногодишњег цвећа. 

- Јесење грабљање на 27.841 m2 травњака. 

- Покошено је 842.976 m2 травњака, а трава је  сакупљена са 841.966 m2.  

- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 8.423 m2 и на 

косинама на 24.134 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 463 часа, а ПК радници 

488 часова. 

- Утоварено је и превезено 96 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 929 часова. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Дизалица је била ангажована 4 часа. 

- Моторна тестера 20 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 28 часова. 

- Утоварено је и превезено 4 туре отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 

12 часова. 
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На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Окопавање 2.932 m2 шибља лишћара и 744 m2 шибља четинара . 

- Орезивање и окопавање живе ограде, 324 m. 

- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања, 243 комада. 

- Окопавање ружа на 480 m2  и једногодишњег цвећа на 642 m2. 

- Посађено је 4.325 комада једногодишњег цвећа. 

- Покошено је 54.213 m2 травњака и сакупљена трава са 48.422 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на 650 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 87 часова, ПК радници 

118 часова, дизалица 59 часова и моторна тестера 135 часова. 

- Утоварена је и превезена 21 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани  99 часова. 

 

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа. 

- Окопавање шибља  на 480 m2. 

- Орезивање живе ограде у дужини од 2.463 m, а окопавање у дужини од  1.642 m. 

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

- Окопавање ружа на 136 m2. 

- Посађен је 651 комад једногодишњег цвећа и окопано 30 m2. 

- Аерација травњака  и прихрањивање на 75.000 m2. 

- Пролећно грабљање травњака на 115.000 m2. 

- Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 7.000 m2. 

- Поновно подизање уништеног травњака на 250 m2.   

- Покошена је и сакупљена трава са 975.000 m2 травњака. 

- Третирање травњака против крпеља на 100.000 m2. 

- Сакупљен је папир са 850.100 m2 травних површина, а чишћење стаза на 233.600 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 104 часа, а НК 440 часова. 

- Утоварене су и превезене 52 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 860 часова.  

 

     На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница, 5 комада младих садница дрвећа и 

100 комада украсног шибља. 

- Оборено је 2 комада непожељног дрвећа. 

- Покошено је 812.797 m2  коровских површина и сакупљена трава са 760.157 m2. 

- КВ радници су били ангажовани  391 час, ПК радници 233 часова, дизалица 104 часа и 

моторна тестера 153 часа. 

- Утоварено је и превезено 87 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 429 часова.   

 

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

рађено је 6.212 часова, а механизацијом је снег чишћен 750 часова. Камиони на 

превозу радника и индустријске соли били су ангажовани  714 часова. 
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На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне 

инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Карас Пала, Максима 

Горког, Душана Васиљева, Шекспирова, Ћирила и Методија, Гогољева, Руменачки 

пут, Илирска, Футошки пут), а било је интервенција и у Петроварадину (Каменички 

пут, Мишелук) и у Лединцима.  

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 

надзорног органа 

- КВ радници су били ангажовани 163 часа, ПК радници 304 часа, дизалица 72 часа и 

моторна тестера 203 часа.  

- Покошена је  и сакупљена трава са  6.760 m2 травњака.  

- Поновно подизање уништеног травњака на 900 m2. 

- Утоварено је и превезено 37 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 330 часова. 

 

 

 
 

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2017. ГОДИНЕ 

 

Ред. 
бр. 

ОПИС 
План 

Реализација 
2017. година 01.01.-30.09.2017. 

1 Укупни приходи 782.619.000,00  528.817.800,00  451.251.533,51  

2 Укупни расходи 779.119.000,00  549.473.278,00  460.610.578,00  

3 Нето резултат 3.500.000,00  -20.655.478,00  -9.359.044,49  

4 Број запослених - УКУПНО: 341  341  358  

  - неодређено 313  313  305 

  - одређено 28  28  53  

5 Средства за зараде (Бруто I) 260.874.530,00  195.876.780,00  172.882.538,21  

6 
Субвенције и остали приходи из 
 буџета - УКУПНО: 

910.783.988,36  709.299.988,36  359.141.760,66* 368.967.213,86** 

  - субвенције 397.752.141,00  393.952.141,00  46.388.977,83* 48.570.025,54** 

  - остали приходи из буџета 513.031.847,36  315.347.847,36  312.752.782,83* 320.397.188,32** 

7 Кредитна задуженост***       0,00  

      

 
* Пренета средства из буџета 

    

 
** Реализовано/фактурисано 

    

 
*** Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у периоду 01.01.-30.09.2017. године остварени су у висини од 

440 милионa динара и мањи су од планираних за 16%.  

У оквиру пословних прихода, приходи од продаје робе на домаћем тржишту су 

забележили већу реализацију од планиране за 20%, док су приходи од продаје производа и 

услуга на домаћем тржишту мањи од планираних за 14%. Трећи квартал није вегетационо 

погодан за садњу биљног материјала и радове на озелењавању, док се продаја резаног и 

саксијског цвећа одвија несметано током летњих месеци. Приходи од продаје услуга на 

иностраном тржишту су готово три пута већи од планираних због летње сезоне, а односе 

се на пристајање туристичких бродова уз Пристан на Дунаву.  

ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА резултат су укидања одложених прихода у 

складу са МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање 

државне помоћи. Највећи износ овог прихода чини износ амортизације текуће године за 

средства која су набављена из државних додељивања. Планирани приходи су испуњени у 

проценту од само 33% из разлога што у трећем кварталу није вршена набавка услуга из 

државних додељивања у планираном обиму. 

На позицији ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ остварена је реализација мања за 21% од 

планиране, што је резултат мање заинтересованости привредних субјеката за рекламу 

путем паноа, билборда и других облика рекламирања на купалишту Штранд. 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени су мање од планираних, односно, планирано је 542,2 

милиона динара, а остварено 438,4 милиона динара. Изузев трошкова горива и енергије, 

набавне вредности продате робе и трошкова амортизације, све позиције трошкова су 

остварене у нешто нижем нивоу од планираног и у складу су са тежњом Предузећа да 

смањи трошкове.  

Резултат смањења пословних расхода у односу на план за период јануар-септембар 2017. 

године је ПОСЛОВНИ ДОБИТАК у висини од 1,8 милиона динара.  

Очекивани финансијски приходи остварени су у износу већем од планираног, а резултат 

су обрачуна камата купцима који не измирују своје обавезе у валути.   

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су већи од планираних и резултат су повећања обавеза за 

камате из дужничко поверилачкких односа.  

Резултат оваквог пословања је ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА, у мањем обиму од 

планираног. 

Током другог и  трећег квартала, Предузеће је приступило рушењу објеката у расаднику 

на локацији Футошки пут 48, а самим тим и искњижавању истих. Формирани расход 

грађевинских објеката утицао је на повећање осталих расхода. Упркос остварењу већих 

осталих прихода које чине наплаћена индиректно отписана потраживања, Предузеће је 
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евидентирало НЕТО ГУБИТАК на крају извештајног периода. Смањењем трошкова 

пословања током сва три квартала, Предузеће је остварило знатно мањи губитак од 

планираног.  

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Код позиције Б. СТАЛНА ИМОВИНА, индекс реализације 30.09.2017. године у односу на 

план 30.09.2017. године износи 84%. Реализација грађевинских објеката је нижа за 24% у 

односу на план за извештајни период, док је код постројења и опреме план премашен за 

4%. Планиране некретнине, постројења и опрема у припреми су минимално реализоване, а 

односе се на изградњу новог расадника. Разлог су процедурална кашњења. 

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ су смањени у односу на планиране из 

разлога што је дошло до отплате једног стана који су запослени својевремено 90-тих 

година добијали на дугорочну отплату, а Предузеће их је додељивало из средстава Фонда 

солидарности.  

Индекс реализације у односу на планирано стање на дан 30.09.2017. године за позицију 

ОБРТНА ИМОВИНА износи 143%, односно, остварење је веће за 26,8 милион динара. 

Узрок овоме је повећање потраживања по основу продаје, других потраживања, као и 

стања на текућем рачуну у моменту израде извештаја. Залихе су реализоване у 

планираном обиму и нису премашиле задате оквире. 

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ планирана су у висини од 24 милиона динара, 

а остварена у износу од 46,2 милиона динара. Треба напоменути да су ова потраживања 

веома променљива и да им се стање из дана у дан мења. На дан 30.09.2017. године највећи 

купац Предузећа, Градска управа за комуналне послове имала је дуг по основу рачуна за 

реализоване услуге из делатности у износу од 29 милиона динара које је измирила у 

октобру 2017. године. 

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 30.09.2017. године већа су од планираних за 2,6 милиона 

динара. Ова потраживања углавном обухватају потраживања од запослених као и 

потраживања на терет Фонда за породиљска одсуства и боловања преко 30 дана. 

Потраживања од запослених углавном се измирују кроз обуставе приликом исплате 

зараде, а потраживања од Фонда зависе од редовности њихових исплата као и висине 

накнада за одређени период. У укупном износу других потраживања највећи износ се 

односи на обрачунате камате купцима. 

Све наведено утицало је да је вредност позиције УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 

ИМОВИНА планирана у висини од 1.761  милиона динара, а остварена у висини од 1.510  

милиона динара, реализована у износу од 86%. 

На позицији КАПИТАЛ примећује се готово иста вредност реализације, у односу на 

планирану, што је резултат доброг планирања. 
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НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ранијих година за период 01.01.-30.09.2017. године није 

планиран, а остварен је у висини од 2,4 милиона динара. Разлог овоме је актуарски 

обрачун отпремнина за одлазак у пензију запослених, као и јубиларних награда. Овај 

обрачун је рађен за период 2014-2016. године, а самим тим што су рађене три претходне 

године утицао је на добитак претходних година. Пребацивање нераспоређене добити на 

покриће губитка из претходних година извршиће се у четвртом кварталу 2017. године. 

Према извештају за период јануар - септембар 2017. године, Предузеће је остварило 

ГУБИТАК текуће године у износу од 9,4 милиона динара. 

Губитак ранијих година је повећан у односу на планирани за износ обрачунатих 

резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19. 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА виша су од планираних за вредност резервисаних 

средстава за накнаде и друге бенефиције запослених према актуарском обрачуну 

отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда, за износ од 15,4 милиона динара. 

Резервисања за судске спорове су реализована мање од планираних из разлога смањења 

судских спорова која се воде против Предузећа. 

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  су планиране у износу од 17,6 милиона динара колико 

су износиле током израде плана. Коначним обрачуном одложених пореских обавеза, 

дошло је до смањења истих, тако да на дан 30.09.2017. године износе 9,3 милиона динара, 

што је знатно мање у односу на планирано. 

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ су повећане у односу на планиране за 46%, а 

резултат су краткорочних позајмица за текућу ликвидност које Предузеће није успело да 

врати у протеклом периоду, а планирало је. 

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ су планирани у износу од 112 милиона 

динара, а односили су се на планиране авансе од Градске управе за животну средину за 

пројекте који би били реализовани током пролетњег и летњег вегетационог периода. До 

реализације ових аванса није дошло, тако да је реализовано у односу на планирано 80%. 

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА чине обавезе према добављачима у земљи чије је смањење 

забележено у односу на план. Предузеће је успело да сукцесивно измирује обавезе према 

добављачима и на тај начин смањује реализацију у односу на план. 

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ чине обавезе по основу зарада и накнада зарада, те 

обавезе по основу камата, обавезе према запосленима, члановима органа управљања као и 

обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима. Највећи проценат у укупним 

осталим краткорочним обавезама се односи на обавезе по основу зарада и накнада зарада. 

Ове обавезе су испуњене у готово стопостотном планираном износу. 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ у износу од 2,5 милиона 

динара у обрачунском периоду, мање су од планираних (4,5 милиона динара), а резултат 

су редовног књижења улазних рачуна са правом на одбитак претходног ПДВ-а.  
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ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ су значајно веће у 

реализацији у односу на планиране. Настале су обавезе у износу од  3 милиона динара, а 

планирано знатно мање. Ове обавезе чине порези на имовину, накнаде, таксе и друге 

даџбине које Предузеће планира да измири у четвтом кварталу. 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  обухватају примљена државна додељивања 

за набавку основних средстава. Реализација ових средстава је мања за 192 милиона динара 

у односу на план. До одступања је дошло због изостанка реализације почетка изградње 

новог расадника на локацији Темерински пут из државних додељивања у  трећем кварталу 

2017. године. 

Све наведено, утицало је да је вредност позиције УКУПНА ПАСИВА, планирана у висини 

од 1.761 милиона динара, а остварена у висини од 1.510 милиона динара, реализована у 

висини од 86%. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ су мањи у реализацији у 

односу на план за 31%. Приливи готовине по основу наплаћених потраживања  од купаца 

и примљени аванси од купаца у току обрачунског периода су већи од планираних за 18%, 

док су примљене камате из пословних активности веће у односу на планиране за 34%.  

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ су мањи у укупној реализацији 

од планираних за 75 милиона динара. Разлог је мања исплата добављачима јер није 

склопљен планирани број уговора за промет добара и услуга. Зараде, накнаде зарада и 

остали лични расходи су такође исплаћени мање од плана. Реализација плаћених камата из 

ДПО-а је такође мања од планираних. Одливе по основу осталих јавних прихода чине 

исплате пореза на додату вредност и разлика за уплату у буџет по основу Закона о 

привременом уређивању плата/зарада. За 12% је већи од планираног, што не представља 

значајно одступање. 

Као резултат прилива и одлива готовине из пословних активности Предузеће је имало  

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у износу од 57 милиона 

динара. 

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА су реализовани у износу од 

52 милион динара, што је за 78% мање од планираног. Изостала је набавка услуга из 

области грађевине на изградњи новог расадника из државних додељивања.  

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА, иако су планирани, нису 

реализовани јер Предузеће није прибегло краткорочним позајмицама. 

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА су резултат повраћаја 

краткорочне позајмице и отплате финансијског лизинга за два купљена возила 15. марта 

2017. године.  
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На основу свега горе приказаног, остварен је НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ у износу од 3,6 

милиона динара. 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је реализована у мањем износу од 

планиране, а износи 4,7 милиона динара. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Исплата зарада у 2017. години планирана је у складу са законском регулативом, 

Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, које је усвојила 

Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године 

као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних 

предузећа Републике Србије и Града Новог Сада. 

У складу са наведеним, исплаћена маса нето зарада, бруто I и бруто II је 11%, односно, 

12% мања од планираног износа за период 01.01.-30.09.2017. године јер је уз непромењену 

цену рада (из октобра 2014. године умањене за 10%) зависна од броја радних дана по 

месецима, присутности радника на раду, односно од односа обрачунате зараде за 

ефективне часове рада и накнаде зарада за државне и верске празнике, боловања, годишње 

одморе и слично. 

Због недостатка финансијских средстава запосленима није исплаћивана накнада за 

коришћење годишњег одмора за 2017. годину (регрес) тако да планирана маса средстава за 

исплату зарада није искоришћена у целости. Постоји обавеза за ову исплату због чега је и 

укалкулисана у трошкове периода (Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, Позиција 29 

а – Укалкулисани регрес - бруто 2 у износу од 17.000.000,00 динара).   

Поред масе зарада и износ уплате у буџет Републике Србије зависи од односа зарада и 

накнада зарада у трошковима. Износ разлике за уплату у буџет, нижи је 11% од 

планираног, a износи 13.915.926,91 динара. 

Ангажовање радне снаге посредством студентских задруга није планирано али због рокова 

у поступцима јавних набавки услуга Предузеће је било принуђено на тај корак иначе би се 

каснило са радовима на терену. 

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у висини од 

406.350,00 динара само за трошкове закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у 

корист 5 физичких лица која су  после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад 

постала нови власници закупљеног објекта (нису ангажовани од стране Предузећа). 

Трошкови закупа, с обзиром на то да су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено 

се евидентирају у оквиру рачуна 525 због чега су обухваћени табелом „Трошкови 

запослених“. Пет закуподаваца обухваћена су редним бројем 12 истог обрасца али они ни 

по ком основу нису ангажована лица на пословима Предузећа. 

У укупној реализацији накнада физичким лицима по основу осталих уговора 397.663,23 

динара односи се на трошкове закупа, а 47.468,36 динара је накнада по уговору о 
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допунском раду једног лица ангажованог у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године на 

изради пројекта озелењавања.  

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у 

месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог 

Сада број 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013.године, до утврђивања висине накнаде на 

основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутим 

Закључком, у 2017. години извршена је исплата председнику и члановима Надзорног 

одбора у износу од 1.048.233,58 динара. Износ је нижи од планираног за извештајни 

период јер је члан Надзорног одбора из редова запослених преминуо у 2016. години због 

чега је одбор радио у непотпуном саставу све до 24. фебруара када је Скупштина Града 

Новог Сада именовала новог члана. 

Трошкови службених путовања у укупном износу (дневнице + трошкови) су у оквиру 

плана за период од чега су накнаде трошкова на службеном путу изнад планираног износа 

за период (али у оквиру плана за годину) док су трошкови дневница знатно испод 

планираних за извештајни период. 

Два радника су отишла у редовну пензију уз исплату отпремнине. 

Исплата стипендија школској деци умрлих радника је обавеза Предузећа по Колективном 

уговору, а виша је од планиране јер је након израде плана за 2017. годину још једно дете 

поднело захтев за остваривање овог права. 

На основу уговора о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за 

финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години, три 

лица су 1. априла 2016. године засновала радни однос на период од 12 месеци. Висина 

њихове зараде за период јануар-март 2017. године која је рефундирана посредством 

Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи 342.000,09 динара 

колико је и било планирано за 2017. годину. 

У 2017. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених 

средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2017. 

години на основу кога су два лица 8. маја 2017. године засновала радни однос на период 

од 12 месеци. Њихова зарада за период мај-септембар 2017. године се такође рефундира 

посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи, а није 

била планирана за 2017. годину. Укупни трошкови везани за приправнике, по основу оба 

уговора, износе 712.119,98 динара. 

Вредност планираних трошкова запослених за прву половину 2017. године износи 

272.821.553,09 динара, а остварени су у висини од 253.765.188,47 динара. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У првом кварталу 2017. године, код сталних радника једно лице је преминуло, један 

запослени је добио отказ и један се вратио са неплаћеног одсуства. Код запослених на 
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одређено време један радник је стекао услов за редовну пензију, са једним је споразумно 

прекинут радни однос, а због повећаног обима посла на терену примљена су два радника.  

Лицу које је било ангажовано уговором о допунском раду је истекао рок од три месеца на 

који је уговор склопљен. 

Првог априла 2016. године радни однос је зановало 3 лица у својству приправника на 

период од 12 месеци и њима је прекинут радни однос 31.03.2017. године. Ови радници не 

терете трошкове Предузећа јер се трошкови везани за њихово ангажовање рефундирају 

посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад. 

У истом периоду по основу уговора о делу била су ангажована су два лица али због 

продужавања рока за извршење радова чији надзор врше, није било исплата по овом 

основу. 

Због почетка сезоне пролећних радова и добијања претходне сагласности оснивача за 

покретање поступака јавних набавки  20. фебруара 2017. године, без које јавна набавка 

услуга није могла бити покренута, Предузеће је било принуђено да преко студентске 

задруге ангажује 17 радника у фебруару и још 33 радника у марту за радове на терену док 

је у априлу, закључно са 17.04.2017. године, било ангажовано 41 лице.  

У другом кварталу 2017. године, један стални радник је добио отказ, једном раднику на 

одређено време је споразумно престао радни однос док су три лица засновала радни однос 

на одређено време због повећаног обима посла. 

Једно лице је током маја месеца ангажовано на основу уговора о делу док је једном лицу 

почетком јуна престало је ангажовање по овом основу. Ангажовање сва три лица било је 

везано за стручне послове на пресељењу расадника и није било исплата у првој половини 

године. 

Осмог маја 2017. године радни однос је зановало 2 лица у својству приправника на период 

од 12 месеци. Ови радници не терете трошкове Предузећа јер се трошкови везани за 

њихово ангажовање рефундирају посредством Националне службе за запошљавање - 

Филијала Нови Сад. 

У трећем кварталу 2017. године, 1 запосленом на неодређено време је споразумно 

престао радни однос, 1 лице је напустило Предузеће на основу споразума ради заснивања 

радног односа код другог корисника јавних средстава и једно лице је отишло у старосну 

пензију. 

Од запослених на одређено време, са 2 лица је споразумно прекинут радни однос. 

Уговор о делу је потписан са једим лицем, док је једном престала важност уговора.  

Треба напоменути, да су сва три лица која су током 2017. године имала важеће уговоре о 

делу вршила послове стручног надзора на пословима пресељења расадника на нову 

локацију, односно, њихово ангажовање није везано за редовно пословање Предузећа, а 

уговарана је једнократна накнада за извршени посао. 
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У периоду 01.01.-30.09.2017. године није било промена цена комуналних услуга 

Предузећа. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У оквиру субвенција (Образац 5) Програмом пословања за 2017. годину за период 01.01.-

30.09.2017. године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог 

Сада у висини од 393.952.141,00 динара: за реализацију набавке опреме – наставак 

реализације обавеза из 2016. године (22.747.446,00 динара), за наставак радова из 2016. 

године (16.204.695,00 динара), за изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом 

инфраструктуром на локацији новог расадника (250.000.000,00 динара), за рушење 

објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у 

Новом Саду (35.000.000,00 динара) и за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром 

и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" (35.000.000,00 

динара) .  

Од опреме, набављена су 2 трактора у вредности 9.795.000,00 динара и 4 самоходне 

косачице са прикључцима вредности 12.906.250,00 динара. Набавка опреме финансирана 

је у целости средствима из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције. Износ 

уговорене вредности набављене механизације (22.701.250,00 динара без пореза на додату 

вредност) Градска управа за комуналне послове уплатила је на рачун Предузећа. 

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу 

новог расадника са пратећим објектима – наставак радова из 2016. године (16.204.695,00 

динара) у плану јавних набавки подељена је на три партије: 

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог 

расадника са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде 

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 и „Гро статик“ доо Нови Сад, Булевар 

деспота Стефана 13 са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ доо, Селенча, 

Маршала Тита 102, закључили су уговор број 014.2-4700/7 од 24.08.2016. године, за 

извођење радова на постављању ограде на локацији расадника на Темеринском путу у 

Новом Саду, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 15/2016. 

Вредност уговора је 6.029.694,50 динара без ПДВ-а, а радови су након неколико 

продужења рока за извођење радова завршени. 

Извођач је за извршене радове доставио три привремене ситуације у укупној вредности од 

6.029.682,61 динара без обрачунавања пореза на додату вредност, на основу којих је из 

средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 13. 

априла 2017. године извршен пренос 2.348.552,68 динара, односно, 20. априла 2017. 

године 1.222.716,27 динара. За измирење обавеза према извођачу радова по трећој 
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привременој ситуацији Управи за комуналне послове Нови Сад достављен је захтев за 

пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у 2017. години у 

вредности од 2.181.047,71 динара, а пренос средстава се очекује у октобру месецу.  

Због кашњења постављања ограде новог расадника касни се и са свим осталим радовима 

везаним за пресељење, како рушење старог расадника тако и остали радови на новој 

локацији. Од извођача радова, а у складу са уговором, наплаћени су пенали за пробијање 

рока за завршетак радова у висини од 277.365,95 динара. У захтеву за пренос средстава 

капиталних субвенција вредност треће привремене ситуације умањена је тачно за 

вредност наплаћених пенала тако да ће књиговодствена вредност ограде новог расадника 

за овај износ бити виша од износа финансирања из капиталних субвенција. 

Извођач радова је у више наврата достављао и окончану ситуацију (и пре и после 

издавања треће привремене ситуације) али како вишак радова није евидентран у 

грађевинским књигама, није констатован у записнику о примопредаји радова, нити 

постоји овера од стране надзорног органа да су извршени у складу са уговором, коначна 

ситуација није прихваћена и враћана је уз образложење.   

Сматрамо да радови обухваћени трећом привременом ситуацијом представљају завршетак 

радова и да окончана ситуација треба да гласи на 0,00 динара и након уплате средстава 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по основу треће привремене ситуације 

Предузеће више неће требовати средства на основу ове инвестиције. 

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог 

расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са 

поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016 

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 16.12.2016. године са 

групом понуђача Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, Цара 

Лазара 28, Ветерник као носиоцем посла и „Боб“ доо, Корнелија Станковића 15 Нови Сад 

као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и 

припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Демонтажа 

постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом након спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке број ЈНОП 31/2016. Вредност уговора је 6.999.450,00 динара без 

ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 8.399.340,00 динара.  

На име извршених радова, у извештајном периоду од извођача радова примљена је прва 

привремена ситуација у вредности од 5.011.450,00 динара (ПДВ се не обрачунава) на 

основу које је исти износ из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 

8. августа 2017. године пренет  рачун Предузећа. 

3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог 

расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог 

расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016 

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 27.12.2016. године са 

групом понуђача „ДБА“ доо, Марка Миљанова 4, Нови Сад као носиоцем посла и 
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„Хидрозавод ДТД“ а.д., Петра Драпшина 56, Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну 

набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог 

расадника са пратећим објектима - Техничка документација за изградњу новог расадника 

са пратећим објектима након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 

32/2016. Вредност уговора је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.420.000,00 динара 

са ПДВ-ом. У складу са уговором, добављачу је уплаћено 50% аванса за чега су 

финансијска средства (1.425.000,00 динара) обезбеђена из буџета Града Новог Сада 

преносом на рачун Предузећа. 

Вредност пројектно-техничке документације по рачуну добављача је једнака уговореној 

вредности од 2.850.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.420.000,00 

динара са ПДВ-ом, сачињен је записник о примопредаји документације, а преостали износ 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада (1.425.000,00 динара) пренет је на 

рачун Предузећа 22. августа 2017. године. 

У оквиру Позиције - Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 

(„Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду (планирана вредност радова 35.000.000,00 

динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 9/2017 и ЈКП 

„Градско зеленило“ Нови Сад,  Сутјеска 2 је закључило уговор 10.05.2017. године са 

групом понуђача „КТМ ТРАНС ДОО ЧЕНЕЈ“ из Ченеја као носиоцем посла и „ШУША“ 

ДОО Ветерник као чланом групе понуђача. Вредност уговора је 33.869.202,00 динара без 

ПДВ-а, а ПДВ износи 0,00 динара.  

Радови су у току,  од извођача радова су примљене две привремене ситуације у вредности 

од 11.495.008,88 динара, односно 760.000,00 динара (ПДВ се не обрачунава), на основу 

којих је 14. августа 2017. године на рачун Предузећа извршен пренос средстава 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 12.255.008,88 динара. 

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом 

инфраструктуром на локацији новог расадника (планирана вредност радова 250.000.000,00 

динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 и 

донета је одлука о додели уговора. Реализације радова у извештајном периоду није било. 

За Позицију - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) 

расветом на делу простора СП "Каменички парк" у току су припреме за покретање 

поступка јавне набавке. 

У оквиру Позиције - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама 

настављају се активности из 2016. године јер идентична позиција Програма за 2016. 

годину није реализована, с тим што је измењен обухват и покренут поступак по 

обједињеној процедури за добијање грађевинске дозволе. Израђено је Идејно решење и 

прибављени Локацијски услови за изградњу заштитног зеленила око Новосадске улице у 

Футогу. Урађен је Пројекат за грађевинску дозволу, а по добијању грађевинске дозволе и 

остале документације приступиће се извођењу радова.  
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Укупна вредност реализованих набавки добара и радова који се финансирају средствима 

капиталних субвенција износи 48.570.025,54 динара док је вредност пренетих средстава на 

рачун Предузећа  46.388.977,83 динара.  

Планираних 315.347.847,36 динара прилива у периоду 01.01.-30.09.2017. године у оквиру 

Осталих прихода из буџета (Образац 5) чине 213.260.847,36 динара за реализацију 

радова на одржавању зеленила кроз услуге из делатности Предузећа, 51.075.000,00 динара 

за радове на механичком и хемијском сузбијању амброзије, 48.270.000,00 динара за радове 

које финансира Градска управа за заштиту животне средине, 342.000,00 динара на име 

рефундације (за месеце јануар, фебруар и март 2017. године) од стране Националне 

службе за запошљавање – Филијала Нови Сад по уговору о спровођењу програма 

приправника и 2.400.000,00 динара на име суфинансирања Програма управљања СП 

„Дунавски парк“ (субвенција Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије). 

У извештајном периоду по овом основу, прилив буџетских средстава износи 

313.329.474,72 динара док вредност фактурисаних радова износи 264.542.480,17 динара. 

Највећи део пренетих (220.144.578,68 динара), односно фактурисаних (227.540.699,53 
динара) средстава односи се на услуге из делатности по програму за 2017. годину.  

Пренос средстава из буџета (остали приходи) по уговорима из 2016. године има негативан 

предзнак, (-576.691,89 динара) и односи се на повраћај буџетских средстава од стране 

Предузећа: неискоришћени аванс за услуге из делатности (24.490,49 динара) као и 

повраћај неискоришћеног аванса Градској управи за заштиту животне средине (552.201,40 

динара). Уз реализацију радова на заштити животне средине у висини од 55.854.708,15 

динара по уговорима из 2016. године, остао је неизмирен дуг Градске управе за комуналне 

послове по једном рачуну за услуге из делатности за децембар месец у износу од 

6.919.847,36 динара.  

Ребалансом за 2017. годину овај износ је обухваћен у оквиру од Позиције 4973 - 

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило). 

Вредност фактурисаних радова на механичком и хемијском сузбијању амброзије износи 

35.077.574,63 динара док је наплаћена реализација нешто нижа и износи 25.179.435,60 

динара. Разлика се односи на радове фактурисане последњег дана извештајног периода. 

Највеће одступање планираних вредности, пренетих средстава и фактурисаних радова је 

код радова на заштити животне средине. У моменту израде програма пословања Управа за 

заштиту животне средине нема податак о висини средстава којима се могу финансирати 

радови из наше делатности. Такође се не зна када ће почети закључивање уговора за ове 

радове тако да се не зна ни када ће почети авансно финансирање радова од стране Градске 

управе за заштиту животне средине. Ако се уговори закључе када већ прође период 

мировања вегетације, односно време за уклањање и садњу биљног материјала, не буде ни 

реализације радова по уговорима за текућу годину до јесени.  
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У извештајном периоду планиран је прилив средстава од уговорених радова у висини од 

48.270.000,00 динара који је изостао у првом кварталу за када је био планиран, а у другом 

и трећем кварталу је остварен у висини од 66.081.254,43 динара.  У првом кварталу године 

реализовани су радови на заштити и унапређењу животне средине по уговорима из 2016. 

године у укупној вредности од 55.854.708,15 динара којима је био продужен рок за 

извршење радова док реализације радова по уговорима из 2017. године није било.  

На основу уговора из 2016. године између Града Новог Сада, Националне службе за 

запошљавање – Филијала Нови Сад и Предузећа о спровођењу програма приправника о 

раду три приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем у трајању од 

12 месеци, а са датумом заснивања радног односа 1. априла 2016. године, на рачун 

Предузећа рефундиран је (и оприходован) износ од 684.000,00 динара. Уплаћени износ је 

виши од планираног (342.000,00 динара за три месеца 2017. године) због кашњења 

рефундације од стране Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад. 

Исплаћени и оприходовани износ односи се на три месеца прошле и три месеца текуће 

године. 

У другој половини године, реализација још више одступа од плана због потписивања 

новог Уговора између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање – Филијала 

Нови Сад и Предузећа о спровођењу програма приправника о раду два приправника са 

најмање четворогодишњим високим образовањем у трајању од 12 месеци, а са датумом 

заснивања радног односа 8. маја 2017. године. Укупан износ оприходоване рефундације по 

основу оба уговора о ангажовању приправника на дан 30.09.2017. године износи 

898.412,11 динара. 

Из истог разлога, на рачун Предузећа је уплаћена и рефундација Националне службе за 

запошљавање – Филијала Нови Сад за рад ангажованих радника по уговору о јавним 

радовима за 2016. годину. Трошкови као и приходи везани за јавне радове били су 

обухваћени програмом за 2016., а не за 2017. годину. 

Од планираних 2.400.000,00 динара на име суфинансирања Програма управљања СП 

„Дунавски парк“ (субвенција Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије) остварено је у износу од 1.000.000,00 динара колико износе 

опредељена средства. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Предузеће због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује 

приходима од Града док су остале делатности изложене утицајима тржишта због чега је 

неопходан минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду како бисмо се 

представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено 

информисали о активностима које предузимамо. 

Утрошци средстава за донације, репрезентацију, као и рекламу и пропаганду остварени су 

у оквиру планираних вредности. 
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9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Програмом пословања за 2017. годину за период јануар-септембар планирана су 

инвестициона улагања од 387.338.341,00 динар од чега 38.952.141,00 динар за наставак 

радова и реализацију набавки опреме уговорених у 2016. години из капиталних субвенција 

из буџета Града Новог Сада, 250.000.000,00 динара за изградњу објеката са партерним 

уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника, 35.000.000,00 

динара за рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и 

„Механизација“) у Новом Саду, 35.000.000,00 динара за уређење пешачких стаза са 

пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички 

парк", а 28.386.200,00 динара су инвестиције из сопствених извора. 

Планирана набавка опреме из средстава капиталних субвенција је у целости остварена 

(два трактора и четири самоходне косачице са прикључцима), а разлика између планиране 

и остварене вредности је уштеда јер су уговорене цене нешто ниже од планираних. 

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу 

новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године у вредности од 

16.204.695,00 динара, у плану јавних набавки подељена је на три партије: 

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника 

са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде 

Вредност уговора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 и „Гро статик“ доо Нови 

Сад, Булевар деспота Стефана 13 са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ 

доо, Селенча, Маршала Тита 102 је 6.029.694,50 динара без ПДВ-а. Радови су завршени, 

сачињен је записник о примопредаји радова, а укупна вредност извршених радова по три 

примљене привремене ситуације износи 6.029.682,61 динара. Окончана ситуација која 

није оверена од стране стручног надзора није призната и враћена је извођачу радова уз 

образложење. Рок за извођење радова је више пута продужаван због чега касни 

реализација и свих осталих радова на пресељењу расадника. 

Ова инвестиција ће једним делом бити реализована из сопствених средстава, 277.365,95 

динара, колико износе наплаћени пенали од извођача на име пробијања рокова и за који 

смо у скаду са добијеним инструкцијама умањили захтев за сренос средстава капиталних 

субвенција.  

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника 

са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном 

монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016  

Вредност уговора који је закључен са групом понуђача Светлана Џида ПР грађевинска 

радња Ирина 2009 ММ Ветерник, Цара Лазара 28, Ветерник као носиоцем посла и „Боб“ 

доо, Корнелија Станковића 15 Нови Сад као чланом групе понуђача је 6.999.450,00 динара 

без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 8.399.340,00 динара. Радови су у току, а од извођача 

радова примљена је прва привремена ситуација у вредности од 5.011.450,00 динара (ПДВ 
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се не обрачунава). Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада су 

пренета на рачун Предузећа, а вредност изведених радова је књиговодствено обухваћена у 

оквиру основних средстава у припреми. 

3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника 

са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са 

пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016 

Израда техничке документације у целости је финансирана средствима капиталних 

субвенција из буџета Града Новог Сада. Вредност уговорених, односно, реализованих 

радова је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.420.000,00 динара са ПДВ-ом, 12. јула 

2017. године извршена је примопредаја документације о чему је сачињен записник. 

У оквиру Позиције - Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у 

Новом Саду (планирана вредност радова 35.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне 

набавке у отвореном поступку број ЈНОП 9/2017 и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,  

Сутјеска 2 је закључило уговор 10.05.2017. године са групом понуђача „КТМ ТРАНС ДОО 

ЧЕНЕЈ“ из Ченеја као носиоцем посла и „ШУША“ ДОО Ветерник као чланом групе 

понуђача. Вредност уговора је 33.869.202,00 динара без ПДВ-а, а ПДВ износи 0,00 динара. 

Радови су у току, вредност извршених радова по примљеним привременим ситуацијама 

износи 12.255.008,88 динара колико износе и пренета средства капиталних субвенција на 

рачун Предузећа по овој позицији. 

Како увек наглашавамо, инвестиције из сопствених средстава се планирају али је њихова 

реализација неизвесна јер се остварују у минималном износу због великих губитака из 

претходног периода и максималне штедње. Набавља се само најпотребније и то углавном 

само у циљу замене дотрајале и неисправне опреме. У извештајном периоду ова улагања 

износе 5.390.255,33 динара од чега је најзначајније улагање у електронску наплату карата 

на купалишту „Штранд“ у вредности од 2.946.400,00 динара. 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

У првих девет месеци 2017. године као и у периоду до подношења извештаја о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2017. 

годину за период 01.01.-30.09.2017. године Јавно комунално предузеће „Градско 

зеленило“ Нови Сад је обављало своју делатност уобичајеним темпом и обимом и није 

било поремећаја у пословању.  

Дана 24. фебруара 2017. године на XVI седници Скупштине Града Новог Сада донета су 

решења о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад из редова запослених, односно о именовању новог члана у 

складу са Законом о јавним предузећима. Именован је Маринко Шолак, дипломирани 

инжењер пољопривреде и мастер економиста.  




