










































Образац 12 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
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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: Темерински пут бб 

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 Градске Управе за заштиту 

животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине.  

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  
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- 31.02 Производња кухињског намештаја  

- 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  
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- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона  

- 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 191. седници Надзорног одбора одржаној 30. новембра 2018. године и на њега је 

Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-16/2018-495-I од 27. 

децембра 2018. године и Исправком решења број: 29/2019-I од 10. јануара 2019. године  

(објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“, бр. 59/18 и 2/19 - исправка).  

 

 

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 2019. годину број III–352-

1/2019-54 од 25. јануара 2019. године склопљеног са Градском управом за комуналне 

послове, у периоду 01.01.– 30.06.2019. године извршени су и фактурисани следећи радови: 

 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, 

Каменички парк и Футошки парк) 

- Посечено је 2 комада непожељног дрвећа. 
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- Посађено је 13 комада младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 2.040 m2  шибља.  

- Окопавање 4.000 m2 шибља лишћара.   

- Окопавање 1.000 m2 шибља четинара.   

- Посађено је 219 m живе ограде . 

- Орезивање и окопавање 1.217 m живе ограде. 

- Одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања.  

- Вађење луковица 3.850 комада у мају и садња 7.600 комада једногодишњег цвећа у мају 

и јуну. 

- Окопано је 568 m2  двогодишњег цвећа, 212 m2 ружа, 70 m2 једногодишњег цвећа  и 

1.311 m2 перена. 

- Чувари зеленила били су ангажовани 11.120 часова, као и радници на ненормираним 

пословима по часу, од чега КВ радници 629 часова, а ПК радници 782 часа. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 44 часа, дизалица је била 

ангажована 28 часова, а моторна тестера 45 часова. 

- Извршено је грабљање травњака на 116.432 m2 . 

- Реконструкција травњака је урађена на 350 m2. 

- Покошено је 536.619 m2, а сакупљена је трава са  480.819 m2 травњака.  

                        

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.839.465 m2 и сакупљaн папир 

и друге нечистоће, 2.990.001 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 41 туром и ангажовање камиона на 

превозу 250 часова. 

 

 

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

болести и штеточина на 27.245 m2 шибља, 8.114 комада дрвећа, 4.372 m2 ружа, 4.502 m2 

цветних гредица.  

 

 

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

радници су били ангажовани 364 часа  и возила 112  часова на поправци постојећих 

игралишта. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 

- Орезано је 1.428 комада  листопадног дрвећа, посечено је 123 комада. 

- Посађено је 740  комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење 14.536 m2 шибља, окопавање 22.068 m2 шибља лишћара и 10.385 m2 шибља 

четинара. 

- Орезано је 35.357 комада шибља у зиму. 

- Посађено је 2.705 комада садница украсног шибља. 

- Орезано је 28.704 m, а окопано 26.941 m живе ограде.  

- Посађено је 84 m живе ограде. 

- Одгртање садница ружа 8.756 комада и  орезивање после одгртања истих.  
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- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају и јуну су извађене луковице и двогодишње 

цвеће, а посађено је 67.460 комада једногодишњег цвећа, и 205 комада перена).  

- Окопано је 2.267 m2 ружа, 5.889 m2 двогодишњег цвећа, 135 m2 једногодишњег цвећа и 

3.052 m2 перена. 

- Грабљање травњака, 2.428.439 m2. 

- Покошено је 11.922.398 m2, а сакупљена је трава са 9.784.125 m2 травњака. Обновљено 

је 4.699 m2  травњака. Постављен бусен траве на 435 m2. 

- Сакупљање папира са 87.932 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама на 4.714 m2 и на равним површинама 12.262 

m2. 

- Утоварено је и превезено 1.332 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 10.360 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 1.496 часова. 

- Дизалица је била ангажована 905 часова, моторна тестера 1.826 часова, КВ радници 

6.496 часова, а ПК  радници 3.842 часа. 

- У улици Доже Ђерђа постављени су ивичњаци.  

- У улици Кисачкој, Светојованској и Новосадског сајма постављени су метални стубићи 

око зелене површине. 

- У улици  Руменачки пут  постављена је вертикална метална заштита око дрвећа. 

- На Житном тргу, улици Браће Могин и Фејеш Кларе су постављене парковске клупе. 

- Израда и поставка металне заштитне ограде на разделној траци Булевара краља Петра I.  

 

На позицији 4974 Кошење коровских површина 

- Покошено је  3.254.236 m2 корова, a сакупљен je сa 841.102 m2. 

- Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 91 час. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Орезано је 12 комада листопадног дрвећа. 

- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење је извршено на 756 m2 шибља. 

- Окопавање шибља лишћара на 1.150 m2 и окопавање шибља четинара на 500 m2. 

- Зимско орезивање шибља урађено је на 1.598 комада.  

- Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће. 

- Окопано је 675 m2 ружа. 

- Извршено је грабљање травњака на 156.391 m2. 

- Покошено је 766.638 m2 травњака, трава је сакупљена са 619.183 m2. 

- Сакупљен је папир на 6.445.500 m2 травних површина, чишћење је урађено на 321.720 

m2 стаза. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 40 часова, моторна 

тестера 28 часова и цистерна на заливању 10 часова. 

- Утоварено је и превезено 44 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 226 часова. 

 

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, 

реквизити и опрема)  

- Покошено  је 74.356 m2 травњака и сакупљена трава са 63.456 m2. 
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- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 88 часова, а КВ радници 

60 часова. 

- Возила су била ангажована 38 часова. 

- Извршена је поправка ограде на постојећим просторима. 

 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Посађена су 2 комада младих садница  дрвећа.  

- Окопано је 2.707 m2 шибља лишћара и 1.600 m2 шибља четинара. 

- Посађен је 101 m живе ограде.  

- Одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће. 

- Окопавање ружа на 107 m2. 

- Садња 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну.  

- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на  797.506 m2 травњака.   

- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама, 23.648 m2  и на 

косинама, 10.500 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 191 час, а ПК радници 

498 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 118 часова. 

- Утоварено је и превезено 47 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 733 часа. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Дизалица је била ангажована 2 часа. 

- Моторна тестера 16 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 2 часа, а ПК радници 16 часова. 

- Механизација је била ангажована 8 часова. 

 

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.  

- Окопавање 943 m2 шибља лишћара и 263 m2 шибља четинара . 

- Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља. 

- Орезивање живе ограде 81 m и окопавање, 81 m. 

- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 243 комада у пролеће.  

- Окопавање ружа на 120 m2 . 

- Посађено је 120 комада перена у мају и 993 комада једногодишњег цвећа у јуну.  

- Машинско кошење и сакупљање траве извршено  је на  75.695 m2 травњака.  

- Реконструкција травњака извршена је на 480 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК радници 

108 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 32 часа. 

- Утоварено је и превезено 8 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани  99 часова. 

 

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа. 

- Окопавање шибља на 320 m2. 

- Орезивање живе ограде у дужини од 1.642 m, окопавање у дужини од  821 m. 

- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће. 
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- Окопавање ружа на 68 m2. 

- Посађено је 200 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m2. 

- Аерација травњака  и прихрањивање на 75.000 m2. 

- Грабљање травњака на 115.000 m2. 

- Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 4.000 m. 

- Покошена је и сакупљена трава са 690.000 m2 травњака. 

- Третирање травњака против крпеља на 25.000 m2. 

- Третирање дрвећа атомизером 160 комада. 

- Десикација корова на стазама и платоима 3.500 m2. 

- Сакупљен је папир са 484.500 m2 травних површина, а чишћење стаза на 125.600 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 120 часова, а НК 200 часова. 

- Утоварено је и превезено 28 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 516 часова.  

 

     На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

- Покошено је 553.590 m2  коровских површина и сакупљена трава са 135.647 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК радници 48 часова, дизалица 16 часова 

и моторна тестера 16 часова. 

- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 158 часова.   

 

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно 

чишћење снега рађено је 6.955 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.801 час. 

Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани  966 часова. 

 

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне 

инспекције - интервенисано је на више локација у Новом Саду (Деспота Стефана, 

Булевар ослобођења, Војводе Книћанина, Колубарска и Милана Симина), а било је 

интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда). 

 

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 

надзорног органа 

- ПК радници су били ангажовани 180 часова и моторна тестера 32 часа.  

- Покошена је  и сакупљена трава са  6.760 m2 травњака.  

- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 149 часова. 
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ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНE 

 

Ред. 
бр. 

ОПИС 
План 

Реализација 
2019. година 01.01.-30.06.2019 

1 Укупни приходи (класа 6)* 776.689.068,00  379.066.068,00  335.041.353,16  

2 Укупни расходи (класа 5)* 774.264.781,00  402.929.181,00  329.099.735,73  

3 
Порески расход периода  
(конто 721) 

0,00  0,00  595.225,00  

4 Нето резултат 2.424.287,00  -23.863.113,00  5.346.392,43  

5 Број запослених - УКУПНО: 365  365  383  

  - неодређено 305  305  290  

  - одређено 60  60  93  

6 Средства за зараде (Бруто I) 279.565.046,00  137.916.262,00  132.027.469,67  

7 Кредитна задуженост** 0,00  0,00  0,00  

8 
Субвенције и остали приходи из  буџета 
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА: 

699.406.432,00  355.406.432,00  312.475.383,38  

  - субвенције 166.966.432,00  166.966.432,00  78.939.847,79  

  - остали приходи из буџета 532.440.000,00  188.440.000,00  233.535.535,59  

9 
Субвенције и остали приходи из  буџета 
 УКУПНО 
РЕАЛИЗОВАНО/ФАКТУРИСАНО: 

742.056.432,00  398.056.432,00  329.278.751,56  

  - субвенције 166.966.432,00  166.966.432,00  78.939.847,79  

  - остали приходи из буџета 575.090.000,00  231.090.000,00  250.338.903,77  

     

 
* Укупна вредност књиговодствене класе 6 и класе 5. У билансу успеха не постоји податак о укупном 
приходу и укупним расходима јер су рачуни 59 и 69 дати у пребијеном износу, а групе рачуна 62 и 63 
се исказују у оквиру пословних расхода 

 ** Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 

 

 

 



9 
 

1. БИЛАНС УСПЕХА 
 

Укупно приходи ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад исказани у билансу успеха остварени у 

првој половини 2019. године износе 334.725 хиљада динара, а укупни расходи 329.378 

хиљада динара. Позитиван финансијски резултат из редовног пословања износи 5.347 

хиљада динара. За исти период планиран је нето губитак у висини од 23.863 хиљаде динара. 

Нето добитак у наведеном износу је резулатат мањих трошкова материјала у односу на 

планиране. Повећани трошкови материјала се очекују у наредном извештајном периоду. 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 
 

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора 

средстава Предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора 

на финансијско стање ЈКП „Градско зеленило” Нови Сад.  

Актива која представља пословну имовину, састоји се од сталне и обртне имовине, те 

одложених пореских средстава на крају посматраног периода. Износи 1.400.638 хиљадa 

динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.267.709 хиљада динара, обртна 

имовина са 125.549 хиљада динара и одложена пореска средства са 7.380 хиљада динара.  

Вредност обртне имовине планиране за прво полугодиште 2019. године у износу 52.499 

хиљада динара, премашена је, те остварење износи 125.549 хиљада динара. Разлог су у 

највећој мери дати аванси за радове у Каменичком парку на уређењу парковске и 

туристичке инфраструктуре. Реализација пројекта се очекује до краја следећег извештајног 

периода. 

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних резервисања и обавеза, краткорочних 

обавеза и одложених пореских обавеза, износи 1.400.638 хиљадa динара. Висина капитала 

у оквиру пасиве износи 564.574 хиљаде динара, дугорочна резервисања и обавезе износе 

37.458 хиљада динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска 

разграничења износе 798.606 хиљада динара, док одложених пореских обавеза нема.  

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном 

периоду. Састоји се из три основне категорије:  

А. Токова готовине из пословних активности,  

Б. Токова готовине из активности инвестирања, и  

В. Токова готовине из активности финансирања.  
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Приливи готовине из пословних активности остварени су у висини од 95%  у односу на 

план. Највећи део чине приливи од основне делатности, док остатак чине примљене камате 

и остали приливи из редовног пословања.  

Одливи готовине из пословних активности остварени су са 104% планиране вредности за 

извештајни период. Највећи део чине исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и 

остала лична примања) у износу 173.639 хиљадa динара, исплате према добављачима у 

износу од 128.529 хиљада динара и одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 

26.903 хиљаде динара.  

Приливи готовине из активности инвестирања за први квартал 2019. године нису 

планирани, а ни остварени, док је због спорије реализације планираних инвестиција 

остварен одлив готовине из активности инвестирања, односно нето одлив из активности 

инвестирања знатно нижи од планираног и износи 35.361 хиљаду динара. 

Приливи готовине из активности финансирања су планирани у износу од 2.096 хиљада 

динара и нису реализовани. Реализован је одлив готовине из активности финансирања у 

износу од 2.900 хиљада динара.  

Као разлика укупних прилива и одлива, остварен је нето прилив готовине у износу од 17.014 

хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода износи 18.909 хиљадa динара. 

 

 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Исплата зарада у 2019. години планирана је у складу са законском регулативом, Уредбом о 

утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно 

трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 

број 86/18), Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, 

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

предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.  

Исплаћена маса зарада за 2019. годину износи 95.940.577,81 динара у нето износу, 

132.027.469,67 динара бруто 1, односно, 154.677.690,67 динара у бруто 2 износу.  

На дан 30. јуна 2019. године Предузеће је имало склопљене уговоре о делу са 2 лица, док је 

једном лицу уговор о делу, склопљен 2017. године за вршење надзора над извођењем радова 

на изградњи новог расадника, престао да важи. Трошкови накнада за њихов рад износе 

459.881,43 динара.  

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су трошкови закупа пословног 

простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица власника закупљеног објекта. 
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Трошкови закупа, када су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се 

евидентирају у оквиру рачуна 525 због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. 

Пет закуподаваца обухваћено је редним бројем 12 истог обрасца али они ни по ком основу 

нису ангажована лица на пословима Предузећа. 

Трошкови службених путовања су нешто виши од планираних вредности за извештајни 

период али су у оквиру годишњег плана. 

У првом полугодишту 2019. години једно лице је отишло у старосну пензију и једно лице 

је отишло у породичну пензију уз исплату отпремнине у износу од 477.496,50 динара. Од  

укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију трошкове текућег периода 

терети износ од 36.730,50  динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина 

запосленима износ од 440.766,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода. 

У складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној 

делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 5/18) за 2019. 

годину планирана је исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног положаја у 

висини од 41.800,00 динара по запосленом. У првој половини године исплаћена је половина 

планираног износа по раднику.  Исплаћивана је и помоћ радницима и породици радника у 

складу са колективним уговором Предузећа по другим основама. 

У 2018. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених 

средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2018. 

години на основу кога су три лица 3. маја 2018. године засновала радни однос на период од 

12 месеци. У 2019. години потписан је нови уговор о ангажовању једног приправника у 

периоду од 13. маја 2019. године до 12. маја 2020. године.  Трошкови њихових зарада који 

се рефундирају посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад за 

прву половину 2019. године износе  612.035,35 динара.  

Трошкови запослених за период 01.01.–30.06.2019. године износе 190.342.464,55 динара. 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

У првом кварталу 2019. године, код сталних радника једно лице је отишло у старосну 

пензију и једно лице је умрло.  

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање својим 

Закључком 51 Број: 112-10259/2018 од 29. октобра 2018. године одобрила је пријем у радни 

однос на неодређено време 14 лица за попуњавање слободних, односно упражњених радних 

места у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад. У децембру 2018. године, на основу те 

Сагласности, тринаесторо запослених на одређено време је засновало радни однос на 

неодређено, док је у јануару 2019. године једно лице прекинуло радни однос на одређено 

време и засновало стални радни однос.    
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Код запослених на одређено време једном лицу је споразумно престао радни однос, отказ 

су дала два лица и престала је потреба за радом једног лица јер је засновало радни однос на 

неодређено време. Због повећаног обима посла примљено је у радни однос на одређено 

време 27 лица. 

У другом кварталу 2019. године, код запослених на неодређено време, једно лице је 

отишло у породичну пензију, једно лице је добило отказ и једно лице је дало отказ. У исто 

време, четири лица запослена на одређено време су споразумно напустила Предзеће, а у 

радни однос на одређено време због повећаног обима посла је примљено девет лица. 

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

У 2019. години није било промена цена комуналних услуга Предузећа. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
 

У оквиру субвенција (Образац 5) Програмом пословања за период 01.01.-30.06.2019. 

године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини 

од  166.966.432,00 динара за реализацију набавке добара и радова.  

 

Ред. 
бр. 

Опис 
План 

01.01.-
30.06.2019 

Пренета 
средства 

Реализовано 

  ДОБРА       

1 Утоваривач са додатном опремом          10.368.000,00      

2 
Мултифункционална рука за кошење са 
прукључним уређајима, 3 комада 

           8.950.000,00      

  РАДОВИ       

1 
Изградња објеката са партерним уређењем и 
пратећом инфраструктуром на локацији новог 
расадника – наставак радова из 2018. године 

         28.000.000,00           27.999.998,26           27.999.998,26  

2 

Унапређење Споменика природе „Каменички 
парк“ – уређење парковске и  туристичке 
инфраструктуре – I  фаза -наставак радова из 
2018. године 

         70.000.000,00           50.939.849,53           50.939.849,53  

3 Реконструкција тоалета на Штранду          14.600.000,00      

4 Уређење Дунавског парка          35.048.432,00      

  УКУПНО:    166.966.432,00       78.939.847,79       78.939.847,79  
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За набавку добара у току су припреме за покретање поступака јавне набавке. 

 

У оквиру Позиције 1 - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом 

инфраструктуром на локацији новог расадника (првобитно планирана вредност радова 

250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 

12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла 

„TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе понуђача „W.D. CONCORD 

WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, 

„ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO 

GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, 

Сремска Каменица, Футошки пут бб. Уговорена је јавна набавка радова у вредности од 

249.580.071,12 динара, а вредност извршених радова током 2017. године обухваћених првом 

привременом ситуацијом је 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава) колико је и 

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

Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у укупном износу од 192.500.000,00 

динара без ПДВ-а, за наставак реализације уговорених обавеза из 2017. године као и за 

очекиване додатне радове. Процењена вредност целог пројекта износила је 255.000.000,00 

динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00 динара.  

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је 

Aнексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и 

одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна радова. 

Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181 од 28.11.2018. 

године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног 

износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за 2018. годину 

обезбеђена средства као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се 

обезбеди Програмом за 2019. годину. 

Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је 

промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више првобитних 

249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава). 

Укупна вредност извршених радова  по Програму за 2018. годину (обухваћених другом, 

трећом, четвртом, петом, шестом и седмом привременом ситуацијом) износи 192.481.288,78 

динара тако да је, уз реализоване радове током 2017. године у вредности од 62.098.778,36 

динара по Програму за претходну годину, укупна вредност извршених радова на изградњи 

новог расадника на крају 2018. године износила 254.580.067,14 динара (ПДВ се не 

обрачунава). 

За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су 

средства у висини од 28.000.000,00 динара и потписан је Анекс V Уговора број 014.2-
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6888/22 од 17.04.2019. године којим је измењена вредност радова по уговору и она сада 

износи 282.580.065,40 динара. 

За изведене радове примљена је Окончана ситуација број 5096-19 од 17.04.2019. године 

„TRON TEX“ д.о.о. Нови Сад у вредности од 27.999.998,26 динара (ПДВ се не обрачунава) 

на основу које су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом 

износу пренета на рачун Предузећа 22.05.2019. године. 

Укупна вредност радова једнака је уговореној и износи 282.580.065,40 динара.  

На изградњи новог расадника, у 2018. години изграђени су сви објекти као и пратећа 

инфраструктура док је у 2019. години  извођач имао обавезу да отклони недостатке који су 

му стављени као примедба.  Извршена је примопредаја о чему је потписан Записник о 

примопредаји изведених радова број 015-4239 од 17.04.2019. године. 

 

За радове у оквиру Позиције 2 - Унапређење Споменика природе "Каменички парк" - 

уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза -наставак радова из 2018. године 

предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 

70.000.000,00 динара и 422.564,17 динара сопствених средстава Предузећа. 

Спроведен је поступак јавне набавке и у децембру 2018. године закључен  је уговор у 

поступку јавне набавке број ЈНОП 31/2018 са групом понуђача у којој је носилац посла 

„Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо 

Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем 

„AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад. Уговорена вредност јавне набавке је 70.345.491,85 

динара (ПДВ се не обрачунава). У складу са Уговором, поднет је захтев Градској управи за 

комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорених радова. Средства 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уплаћена су 15. марта 2019. године на 

рачун Предузећа у износу од 35.172.745,93 динара.  

Уговорено је месечно фактурисање извршених радова привременим, односно, окончаном 

ситуацијом, уз правдање аванса сразмерно проценту примљеног аванса и вредности 

изведених радова. Рачуном бр. 12225/19 - Прва привремена ситуација бр. 12225/19 од 

29.03.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом одговорношћу 

за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад обухваћени су 

извршени радови у вредности од 10.800.730,18 динара, за чије финансирање је, након 

умањења од 50% на име правдања аванса, Градска управа за комуналне послове је 23. маја 

2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града 

Новог Сада у износу од 5.400.365,09 динара. 

На основу Рачуна бр. 12727/19 - Друга привремена ситуација бр. 12727/19 од 25.04.2019. 

године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад за извршене радове у 

вредности од 20.733.477,03 динара, након умањења од 50% на име превдања аванса, Градска 
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управа за комуналне послове је 20. јуна 2019. године на рачун Предузећа пренела средства 

капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у износу од 10.366.738,51 динара. 

Од извођача радова испостављен је и Рачун бр. 14054/19 – Трећа привремена ситуација бр. 

14054/19 од 03.06.2019. године за извршене радове у вредности од 10.394.220,59 динара. За 

финансирање ових радова, а након одбитка 50% вредности рачуна на име правдања аванса, 

Предузеће ће поднети захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града 

Новог Сада Градској управи за комуналне послове у јулу 2019. године. 

У Каменичком парку урађени су припремни и земљани радови за трим стазе, постављени 

су гумени ивичњаци и подлога од туцаника. У једном делу постављен је и малч. Тоалети 1, 

2 и 3 – урађени су груби зидарски радови и постављена је кровна конструкција. Постављање 

плочица је у току као спољашње изолације и ламперије. Урађена је канализација и ради се 

на укопавању септичких јама.  

Због лоших временских услова у мају (велики број кишних дана) радови нису у потпуности 

пратили предвиђену динамику. 

 

За Позицију 3 - Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“ предвиђена су средства 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 14.600.000,00 динара. 

Спроведен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 3/2019 и 

17.06.2019. године закључен је Уговор број 014.2-3647/10 са групом понуђача коју чине: ГР 

„Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник, носилац посла и „Бонус стан“ д.о.о. Нови 

Сад, члан групе понуђача. Уговорена вредност радова износи  14.004.907,70 динара без 

ПДВ-а. 

 

За Позицију 4 – Уређење Дунавског парка у току су припреме за покретање поступка јавне 

набавке. 

 

За период 01.01.-30.06.2019. године, за радове су планирана средства капиталних 

субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од  147.648.432,00 динара од чега је 

реализовано 53,46%, односно 78.939.847,79 динара. Од овог износа, вредност изведених 

радова је 69.928.426,06 динара, а остатак су унапред плаћени уговорени радови.   

 

Планирани и реализовани приливи Осталих прихода из буџета (Образац 5) у периоду 

01.01.-30.06.2019. године:  
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Р.бр. Опис 
План 

01.01.-
30.06.2019 

Пренета 
средстава 

Реализовано 

1 Услуге из делатности из 2019. године 183.000.000,00  169.764.312,16  215.706.262,14  

2 Радови по уговорима 3.000.000,00    170.862,78  

3 Рефунцација за рад приправника 774.000,00  785.217,00  785.217,00  

4 
Субвенције из буџета Републике Србије за 2019. 
годину 

1.666.000,00  1.060.000,00  1.060.000,00  

5 Радови на заштити и очувању животне средине по 
уговорима из 2019. године 

 62.159.771,93   

6 Услуге из делатности из 2018. године   -6.095,97    

7 
Радови на заштити и очувању животне средине по 
уговорима из 2018. године 

42.650.000,00  -222.496,75  32.616.561,85  

8 
Субвенције из буџета Републике Србије за 2018. 
годину 

  -5.172,78    

  УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА: 231.090.000,00    250.338.903,77  

  УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА: 188.440.000,00  233.535.535,59    

 

Код услуга из делатности из 2019. године разлика између реализације и пренетих средстава 

у износу од 45.941.949,98  динара је дуг по рачунима за услуге из јуна које су фактурисане 

последњег дана извештајног периода због чега нису ни могле да буду плаћене док се код 

радова по уговору износ од 170.862,78 динара односи на радове на уклањању амброзије 

фактурисане последњег дана јуна због чега нису плаћени.  

Субвенција из буџета Републике Србије за 2019. годину одобрена је у већем износу од 

планиране и реализована је у извештајном периоду. За радове на заштити и очувању 

животне средине по уговорима из 2019. године примљени су аванси у износу од 

62.159.771,93 динара. 

У извештајном периоду враћена су неискоришћена авансна средства из 2018. године за 

услуге из делатности у износу од 6.095,97 динара, неискоришћена авансна средства из 2018. 

године за радове на заштити и очувању животне средине по уговорима из 2018. године, као 

и неискоришћени део средстава  субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину у 

износу од 5.172,78 динара. 

Сви радови на заштити и очувању животне средине уговорени током 2018. године су 

реализовани и фактурисани (32.616.561,85 динара). Програмом пословања процењена 

вредност радова по уговорима из 2018. године који ће бити реализовани у 2019. години је 

нешто већа и износила је 42.650.000,00 динара.  

Након реализације свих радова уговорених у 2018. године (32.616.561,85 динара) као и 

повраћаја неискоришћених аванса и средстава субвенција (233.765,50 динара)  целокупан 

износ неискоришћених примљених средстава из претходне године од 32.850.327,35 динара 

је утрошен, односно враћен. 
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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 посебне намене остварени су у оквиру планираних вредности за 2019. 

годину. 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

За период 01.01.-30.06.2019. године планирана су инвестициона улагања у укупној 

вредности од   186.338.996,17 динара од чега је остварено   81.150.114,16 динара. 

 

Р. 
бр. 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
План 
2019 

План 
01.01.-

30.06.2019 

Остварење 
01.01.-

30.06.2019 

I 
Средства из буџета Града за 2019. 
годину    

  ГРУПА - ДОБРА    

1 Утоваривач са додатном опремом 10.368.000,00 10.368.000,00  

2 
Мултифункционална рука за кошење са 
прукључним уређајима, 3 комада 

8.950.000,00 8.950.000,00  

  УКУПНО ДОБРА: 19.318.000,00 19.318.000,00 - 

  ГРУПА - РАДОВИ    

1 
Изградња објеката са партерним уређењем и 
пратећом инфраструктуром на локацији новог 
расадника – наставак радова из 2018. године 

28.000.000,00 28.000.000,00 27.999.998,26 

2 
Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ 
– уређење парковске и  туристичке инфраструктуре 
– I  фаза -наставак радова из 2018. године 

70.000.000,00 70.000.000,00 50.939.849,53 

3 Реконструкција тоалета на Штранду 14.600.000,00 14.600.000,00  

4 Уређење Дунавског парка 35.048.432,00 35.048.432,00  

  УКУПНО РАДОВИ: 147.648.432,00 147.648.432,00 78.939.847,79 

  I  УКУПНО: 166.966.432,00 166.966.432,00 78.939.847,79 

II Сопствена средства 
   

  ДОБРА    

1 Рачунари и рачунарска опрема 800.000,00 400.000,00 151.074,00 

2 Разни ручни алати - aлат за радионице 300.000,00 150.000,00  
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Р. 
бр. 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
План 
2019 

План 
01.01.-

30.06.2019 

Остварење 
01.01.-

30.06.2019 

3 Тракторска приколица 750.000,00 750.000,00  

4 Ситна пољопривредна механизација 2.350.000,00 2.350.000,00  

5 Дијагностика 720.000,00 720.000,00  

6 Апарати и опрема за гашење пожара 150.000,00 100.000,00  

7 Телефонски апарати 30.000,00 20.000,00  

8 Клима уређаји 60.000,00 60.000,00  

9 Бела техника 100.000,00 50.000,00 26.908,75 

10 Цераде 100.000,00 100.000,00  

11 Канцеларијска опрема 200.000,00 100.000,00  

12 Колица за палете 30.000,00 30.000,00  

13 Ручни виљушкар 300.000,00 300.000,00  

14 Ауто дизалица 500.000,00 500.000,00  

15 Радио станица 55.000,00 55.000,00 38.000,00 

16 Канцеларијски намештај 250.000,00 125.000,00 127.500,00 

17 Оружје и муниција 160.000,00 160.000,00  

18 
Пнеуматски систем за трактор Deutz fahr - наставак 
поступка набавке по уговору из 2018. године 

  560.000,00 

19 
Рачунари и рачунарска опрема - наставак поступка 
набавке по уговору из 2018. године 

  399.893,00 

20 
Канцеларијски намештај - наставак поступка 
набавке по уговору из 2018. године 

  279.875,00 

  УКУПНО ДОБРА: 6.855.000,00 5.970.000,00 1.583.250,75 

  РАДОВИ    

1 Бушење, опремање и повезивање бунара 1.800.000,00 1.800.000,00  

2 
Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ 
– уређење парковске и  туристичке инфраструктуре 
– I  фаза -наставак радова из 2018. године 

422.564,17 422.564,17  

3 
Изградња објеката са партерним уређењем и 
пратећом инфраструктуром на локацији новог 
расадника – сопствена средства 

  627.015,62 

  УКУПНО РАДОВИ: 2.222.564,17 2.222.564,17 627.015,62 

  УСЛУГЕ    

1 

Пројектно техничка документација за изградњу 
заливних система на јавним зеленим површинама у 
Новом Саду - наставак поступка набавке из 2018. 
године 

10.680.000,00 10.680.000,00  

2 Ревизија трафо станице 500.000,00 500.000,00  

  УКУПНО УСЛУГЕ: 11.180.000,00 11.180.000,00 - 

  II  УКУПНО: 20.257.564,17 19.372.564,17 2.210.266,37 

  УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II): 187.223.996,17 186.338.996,17 81.150.114,16 

 

 
 

 




