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Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног 

комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист 

Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 1/17-испр.) планирана су средства из буџета Града Новог 

Сада за 2017. годину у износу од 602.027.141,00 динара и то за: 

 

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 

326.327.141,00 динара и  

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 275.700.000,00 динара. 

 

 
 

 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

 

Од планираних 326.327.141,00 динара капиталне субвенције су у периоду јануар-јун 2017. 

године остварене у висини од 8,5%, односно, 27.697.518,95 динара. 

 

Број 
позиције 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
План 
2017 

OСТВАРЕЊЕ 
30.06.2017. 

  ГРУПА - ДОБАРА     

1 
Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. 
године 

            9.795.950,00              9.795.000,00  

2 
Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак 
реализације обавеза из 2016. године 

          12.951.496,00            12.906.250,00  

  УКУПНО ДОБАРА:        22.747.446,00         22.701.250,00  

  ГРУПА - РАДОВИ     

1 
Пројектно-техничка документација и припремни радови за 
изградњу новог расадника са пратећим објектима - 
наставак радова из 2016. године 

          14.779.695,00              4.996.268,95  

2 
Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом 
инфраструктуром на локацији новог расадника 

        250.000.000,00    

3 
Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки 
пут 48 у Новом Саду* 

          35.000.000,00    

4 
Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о 
шумама* 

            3.800.000,00    

  УКУПНО РАДОВИ:      303.579.695,00           4.996.268,95  

  УКУПНО:      326.327.141,00         27.697.518,95  
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ГРУПА – ДОБAРА: 

 

Набавка опреме по Позицији 1 – Трактор, 2 комада – наставак реализације обавеза из 

2016. године је планирана у вредности од 9.795.950,00 динара, а реализована је у 

отвореном поступку набавке добара ЈНОП 22/2016 на основу Уговора о јавној набавци са 

„AGROSTADT“ д.о.о. Руменка број 014.2-8517/8 од 15.03.2017. године. За набавку је 

утрошено  9.795.000,00 динара колико износи уговорена вредност опреме без пореза на 

додату вредност, односно, 11.754.000,00 динара са порезом. За реализацију ове набавке 

Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града 

Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 9.795.000,00 динара на рачун 

Предузећа дана 22.03.2017. године.  

 

У складу са уговором опрема је, на основу Рачуна број МЕХ0140 и Рачуна број МЕХ0141 

од 23.03.2017. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о 

примопредаји број 00141/2480 и  Протокола о примопредаји број 00141/2481 од 

30.03.2017. године стављена у функцију. 

 

Техничке карактеристике опреме: 

 

Тип трактора DEUTZ FAHR 5105.4 G DT MD GS 

Мотор „Tier 4i“ мотор са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење  

Снага мотора 71,5 kW 

Запремина мотора 3849 cm3 

Трансмисија 
Синхромеханичка трансмисија са 4 степена преноса уз 2 

„powershift“ промене без употребе квачила 

Број брзина 32 напред, 32 назад 

Брзина кретања трактора 
0,4 – 40 km/h  

при броју обртаја мотора 1800-2000 о/мин 

Маса празног возила 4200 kg 

Остало - промена степена преноса без притиска на педалу 

спојнице (квачила), посебним дугметом на палици 

мењача 

- крени-стани систем, заустављање без притиска на педалу 

спојнице (квачила) „stop & go“ 

- електро-хидрауличка промена смера кретања са 

посебном ручицом – реверзер 

- погон на сва 4 точка - 4WD 

- задње прикључно вратило РТО 540/540Е/1000/1000 

о/мин 

- подизна моћ назад 4500 kg 

- предње подизне полуге носивости 1800 kg са предњим 

карданом 1000 о/мин 
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Позиција 2 – Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада – наставак реализације 

обавеза из 2016. године, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 

24/2016. На основу Уговора о јавној набавци број 014.2-8521/8-1 од 13.01.2017. године 

извршена је набавка 4 самоходне косачице са прикључцима. Од планираних 12.951.496,00 

динара за набавку је утрошено 12.906.250,00 динара. Испоруку је извршио „MILUROVIĆ 

KOMERC“ д.о.о. из Угриноваца, са којим је закључен уговор на износ од 12.906.250,00 

динара без пореза на додату вредност, односно, 15.487.500,00 са порезом. За реализацију 

набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из 

буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 12.906.250,00 динара на 

рачун Предузећа дана 03.02.2017. године. 

Опрема је, на основу Коначног рачуна-отпремнице број 0 0 000035 од 13.03.2017. године 

рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 00141/1902 

од 13.03.2017. године стављена у функцију. 

 

Техничке карактеристике опреме – самоходна косачица (4 комада): 

 

Тип косачице Самоходна вожена косачица марке КУБОТА F3890 

са косионим уређајем смештеним са предње стране 

машине, намењена за кошење зелених површина. 

Седиште возача и управљач смештени су између 

две осовине. 

Мотор КУБОТА, 4 цилиндра, дизел, водено хлађен  

Снага мотора 27,8 kW 

Запремина мотора 1498 cm3 

Максимална брзина кретања 20 km/h 

Радни захват 1,53/1,83 m 

Укупна дужина без прикључака 2450 mm 

Укупна ширина без прикључака 1370 mm 

Укупна висина до врха 

заштитног рама 
1985 mm 

Тежина без прикључака 790 kg 

Погон на сва 4 точка – константан или аутоматски, који се 

активира при губитку тракције предњих точкова, 

важи за кретање и напред и назад без обзира на 

брзину кретања 

Резервоар   61 литар 
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Остало - предње излазно вратило, за погон косионог 

уређаја, мулчера и слично  

- хидраулично подизање/спуштање предњих 

прикључака, са седишта оператера 

- пнеуматици за траву 

- заштитни рам за случај превртања 

 

Косиони уређај са откосом уназад (3 комада) - техничке карактеристике: 

 

Тип прикључног уређаја Косиони уређај фронтални са откосом уназад  

марке КУБОТА, тип RCK60R-F36-EC 

Број ножева 3 ротирајућа ножа 

Радни захват 1,52 m 

Висина кошења 25 – 129 mm 

Остало - могућност копирања терена 

- погон преко вратила, број обртаја 2545 о/мин 

- закретање косионог уређаја до 90о ради лакшег 

чишћења и одржавања 

 

 

Косиони уређај са откосом са стране (1 комад) - техничке карактеристике: 

 

Тип прикључног уређаја Косиони уређај фронтални са откосом са стране  

марке КУБОТА, тип RCK60-F36-EC 

Број ножева 3 ротирајућа ножа 

Радни захват 1,52 m 

Висина кошења 25 – 129 mm 

Остало - могућност копирања терена 

- погон преко вратила, број обртаја 2545 о/мин 

- закретање косионог уређаја до 90о ради лакшег 

чишћења и одржавања 
 

 

Колектор за сакупљање траве (1 комад) - техничке карактеристике: 

 

Тип прикључног уређаја Колектор са турбином за сакупљање траве   

марке КУБОТА, тип GCD 900P 

Запремина колектора 900 литара 

Остало - вертикално киповање путем хидроцилиндара 

- максимална висина истовара материјала 2140 mm 

- пакет одговарајућих хидрауличних извода 
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Косиони уређај - мулчер (1 комад) - техничке карактеристике: 

 

Тип прикључног уређаја Косиони уређај - мулчер  

марке MUTHING, тип MU-FM 140 

Радни захват 1400 mm 

Укупна ширина 1650 mm 

Тежина 220 kg 

Остало - фронтално качење у две тачке 

- погон преко вратила, број обртаја 2500 о/мин 

- челично затворено кућиште 

- спирални ротор са 24 чекића за мулчирање 

- задњи ваљак подесив по висини 

- предњи точкови од пуне гуме, окретни за 360о, 

подесиви по висини 

- могућност уситњавања грана 3-6 cm 

- могућност подешавања висине мулчирања 

 

 

 

 

 

 

ГРУПА – РАДОВИ 

 

 

Радови чије је финансирање средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог 

Сада за 2017. годину планирано у висини од 303.579.695,00 динара у периоду 01.01.-30.06. 

2017. године реализовани су у вредности од 4.996.268,95 динара.  

 

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу 

новог расадника са пратећим објектима – наставак радова из 2016. године (14.779.695,00 

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, 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. Продужен је рок за извођење радова, а 

извођач је за извршене радове у извештајном периоду доставио две привремене ситуације 

у укупној вредности од 3.571.268,95 динара без обрачунавања пореза на додату вредност 

на основу којих је из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на 
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рачун Предузећа 13. априла 2017. године извршен пренос 2.348.552,68 динара, односно, 24. 

априла 2017. године 1.222.716,27 динара.  

Радови су завршени, извођачу су наплаћени пенали збор пробијања рока за извођење 

радова. а коначна ситуација није примљена, јер није оверена од стране Надзорног органа. 

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, 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. Радови нису завршени и није 

било преноса средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на 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, 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 „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. 

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом 

инфраструктуром на локацији новог расадника за коју су Програмом за 2017. годину 

планирана средства у износу од 250.000.000,00 динара у току су припреме за покретање 

поступка јавне набавке, прикупљање неопходне пројектно-техничке документације као и 

обезбеђивање грађевинске дозволе.  

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 
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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 првој привременој ситуацији износи 

11.495.008,88 динара, али није било преноса капиталних субвенција на рачун Предузећа по 

овој позицији. 

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. У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу.  

 

Укупна вредност реализације капиталних субвенција у периоду 01.01.-30.06.2017. године 

износи 27.697.518,95 динара. 
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2017. годину обезбеђена средства у 

износу од 275.700.000,00 динара.  

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

  ФАКТУРИСАНО ПРЕНЕТА ИСКОРИШЋЕНОСТ ДУГ ПО НЕУТРОШЕНА 

ПО ПРОГРАМУ НЕНАПЛАЋЕНО* У 2017. СРЕДСТВА СРЕДСТАВА ФАКТУРАМА ПРЕНЕТА 

  У 2016. 
  

(2+3)/1 (4/1)   СРЕДСТВА 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

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

          22.000.000,00  
 

            11.586.821,99                9.890.245,51  52,67% 44,96% 1.696.576,48    

4971 Хемијска заштита зеленила           10.000.000,00  
 

              2.182.146,96                1.378.310,87  21,82% 13,78% 803.836,09    

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на 
дечијим игралиштима 

            2.000.000,00  
 

                113.496,57                  113.496,57  5,67% 5,67% 0,00    

4973 
Одржавање јавних зелених површина 
(дрвореди и блоковско зеленило) 

         160.000.000,00                6.919.847,36              86.608.122,10              93.953.833,92  58,45% 58,72% 17.374.135,54  17.800.000,00  

4974 Кошење коровских површина           10.900.000,00  
 

            10.360.480,44                7.887.930,47  95,05% 72,37% 2.472.549,97    

4975 Одржавање зеленила паркова           15.000.000,00  
 

              7.429.958,16                6.302.614,84  49,53% 42,02% 1.127.343,32    

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

            5.300.000,00  
 

              2.545.311,83                1.366.413,28  48,02% 25,78% 1.178.898,55    

4977 
Одржавање зеленила 
Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

          16.000.000,00  
 

            10.900.762,87                7.737.277,59  68,13% 48,36% 3.163.485,28    

4978 
Одржавање дрвећа у предшколским 
установама 

               500.000,00  
 

                  60.043,28   12,01% 
 

60.043,28    

4979 
Одржавање зеленила Сремске 
Каменице и Дечијег села 

            2.000.000,00  
 

              1.229.454,40                1.107.479,04  61,47% 55,37% 121.975,36    

4980 
Одржавање зеленила на Купалишту 
"Штранд" 

          10.000.000,00  
 

              4.721.789,24                2.623.209,90  47,22% 26,23% 2.098.579,34    

4981 
Одржавање зеленила у приградским 
насељима 

          10.000.000,00  
 

              4.779.420,85                1.178.073,29  47,79% 11,78% 3.601.347,56    

1236 
Рад зимске службе ЈКП "Градско 
зеленило" Нови Сад 

            6.000.000,00  
 

              5.944.714,19                5.944.714,19  99,08% 99,08% 
 

  

346 Интервентно одржавање             2.000.000,00  
 

                816.040,07                  495.337,49  40,80% 24,77% 320.702,58    

513 
Одржавање јавних зелених површина 
по налогу наручиоца или надзорног 
органа 

            2.000.000,00  
 

              1.146.512,14  
 

57,33% 
 

1.146.512,14    

525 
Уређивање у одржавање јавних 
зелених површина 

            2.000.000,00  
     

    

  УКУПНО:    275.700.000,00          6.919.847,36  150.425.075,09     139.978.936,96  57,07% 50,77% 35.165.985,49  17.800.000,00  

 

*Рачун за извршене услуге у децембру 2016. године у износу од 6.919.847,36 динара Градска управа за комуналне послове 

није измирила у 2016. години због прекида платног промета последњег дана у години. 
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Реализација услуга из делатности по месецима 

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

ФАКТУРИСАНО 

  ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 

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

  2.390.245,51  1.582.066,34  2.962.857,72  2.769.602,28       1.882.050,14  

4971 Хемијска заштита зеленила 
 

 1.199.893,33  178.417,54  175.246,50  628.589,59  

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима  

 91.959,98  21.536,59    

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило)  

8.079.311,00 20.641.766,12  16.606.793,09  19.906.116,35  21.374.135,54  

4974 Кошење коровских површина 
 

  3.810.486,09  4.077.444,38  2.472.549,97  

4975 Одржавање зеленила паркова 
 

764.808,35  2.461.600,89  1.431.387,27  1.644.818,33  1.127.343,32  

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

220.368,49  1.038.486,58  107.558,21  1.133.451,41  45.447,14  

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука  

3.342.438,89  3.281.068,88  1.113.769,82  2.051.600,64  1.111.884,64  

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 
 

   37.299,35  22.743,93  

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 
 

 65.966,49  55.092,76  986.419,79  121.975,36  

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 
 

 1.129.109,28  1.494.100,62  1.061.904,37  1.036.674,97  

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 
 

 342.254,02  835.819,27  1.168.174,17  2.433.173,39  

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 
 

5.944.714,19      

346 Интервентно одржавање 
 

16.549,10  478.788,39    320.702,58  

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 
надзорног органа  

    1.146.512,14  

525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина 
 

     

  УКУПНО:   20.758.435,53  32.312.960,30  28.617.818,98  35.012.077,57  33.723.782,71  
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На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину број III–352-1/2017-132 од 13. фебруара 

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

са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–30.06.2017. 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. 

- Посађена су 2 комада младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 2.945 m2  шибља.  

- Окопавање 1.910 m2 шибља лишћара. 

- Окопавање 1.130 m2 шибља четинара. 

- Орезивање 967 m живе ограде, а окопавање 1.267 m живе ограде . 

- Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање истих после одгртања. 

- Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа. 

- Окопано је 498 m2 двогодишњег цвећа, 488 m2 ружа, 214 m2 једногодишњег цвећа  и 

1.288 m2 перена. 

- Чувари зеленила били су ангажовани 9.436 часова, као и радници на ненормираним 

пословима по часу рада од чега КВ радници 392 часа, а ПК радници 560 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 42 часа. 

- 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 654.985 m2 , а сакупљена је трава са 648.505 m2 травњака.   
             

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.486.064 m2 и сакупљен 

папир и друге нечистоће са 2.525.000 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 45 тура и ангажовање камиона на 

превозу 339 часова. 

 

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

болести и штеточина на 47.273 m2 шибља, 11.643 комада дрвећа, 3.982 m2 ружа и 616 

m2 цветних гредица. 

 

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

радници су били ангажовани 160 часова и возило 4 часа на поправци постојећих 

игралишта. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 

- Орезано је 798 комада  листопадног дрвећа, посечено 87 комада, извађено је 15  

пањева. 

- Посађено је 216  комада младих садница дрвећа. 
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- Ашовљење 6.140 m2 шибља, окопавање 23.705 m2 шибља лишћара и 9.538 m2 шибља 

четинара. 

- Орезано је 9.907 комада шибља у зиму, 380 комада у лето. 

- Посађено је 2.289 комада садница украсног шибља. 

- Орезано је 41.059 m, а окопано 27.128 m живе ограде.  

- Посађено је 20 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 68.347 комада једногодишњег цвећа, 1.671 комад кана и 1.647 комада 

перена). 

- Окопано је 3.019 m2 ружа, 2.941 m2 двогодишњег цвећа, 1.121 m2 једногодишњег цвећа 

и  922 m2 перена. 

- Прихрањивање травњака на 10.000 m2. 

- Пролетње грабљање травњака на 247.617 m2. 

- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 1.221.563 m2. 

- Покошено је 10.860.333 m2, а сакупљена је трава са 7.309.243 m2 травњака. Обновљено 

је 4.743 m2 травњака. 

- Сакупљање папира са 100.659 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама на 6.435 m2. 

- Утоварено је и превезено 920 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 5.305 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 1.643 часа. 

- Дизалица је била ангажована 258 часова, моторна тестера 694 часа, КВ радници 2.444 

часа, а ПК  радници 1.729 часова. 

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

стубићи око зелене површине. 

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

вертикална метална заштита око дрвећа. 

 

На позицији 4974 Кошење коровских површина 

- Покошено је коров на  1.727.083 m2, а сакупљен са 374.780 m2. 

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

ангажовани 36 часова. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Оборен је 1 комад непожељног дрвећа 

- Ашовљење је извршено на 1.041 m2 шибља. 

- Окопавање шибља лишћара на 3.248 m2 и окопавање шибља четинара на 935 m2. 

- Орезано је 1.103 комада шибља. 

- Одгртање 2.065 комада садница ружа. 

- Окопавано је 1.350 m2 ружа. 

- Пролећно грабљање травњака на 32.609 m2. 

- 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. 
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- Покошено је 820.685 m2 травњака, а трава је сакупље са 556.447 m2. 

- Сакупљен је папир са 6.133.780 m2 травних површина, чишћење  је урађено на 464.523 

m2 стаза. 

- Утоварено је и превезено 25 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 83 часа. 

 

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

реквизити и опрема) 

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

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

Савремене уметности и Архивом Војводине. 

- Машинско кошење је извршено на  60.377 m2 травњака и сакупљена је трава са истих. 

- НК радници били су ангажовани 60 часова, а возила 20 часова. 

 

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 3.290 m2 шибља лишћара и 2.770 m2 шибља четинара. 

- Орезивање и окопавање живе ограде, 1.199 m. 

- Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања. 

- Окопавање ружа на 214 m2. 

- Садња 850 комада једногодишњег цвећа. 

- Јесење грабљање на 27.841 m2 травњака. 

- Покошена је и сакупљена трава са  574.068 m2 травњака.  

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

косинама на 24.134 m2. 

- КВ радници су били ангажовани на ненормираним пословима 426 часова, а ПК 

радници 481 час. 

- Утоварена је и превезена 71 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 795 часова. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Дизалица је била ангажована 4 часа. 

- Моторна тестера 12 часова. 

- КВ радници је били ангажовани 12 часова. 

- Утоварене су и превезене 2 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 4 часа. 

 

      На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Окопавање шибља лишћара на 1.466 m2 и четинара на 372 m2. 

- Орезивање и окопавање живе ограде 81m. 

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

- Окопавање ружа на 240 m2. 
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- Посађено је 4.325 комада једногодишњег цвећа. 

- Покошено је 21.276 m2 травњака, а сакупљена је трава са 17.606 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 83 часа, ПК радници 110 

часова, дизалица 51 час и моторна тестера 119 часова. 

- Утоварено је и превезено 10 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани  60 часова. 

 

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа. 

- Окопавање шибља на 320 m2. 

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

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

- Посађен је 471 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 4.000 m2. 

- Поновно подизање уништеног травњака на 250 m2.   

- Покошена је и сакупљена је трава са 660.000 m2 травњака. 

- Третирање травњака против крпеља на 50.000 m2. 

- Сакупљен је папир са 445.100 m2 травних површина, а чишћење стаза на 113.600 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 48 часова, а НК 200 часова. 

- Утоварене су и превезене 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 416 часова.  

 

     На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница. 

- Оборено је 2 комада непожељног дрвећа. 

- Покошено је 492.889 m2  коровских површина и сакупљена трава са 452.749 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 50 часова, дизалица 17 часова и 

моторна тестера 34 часа. 

- Утоварена је и превезена 41 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 206 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. 

 

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, Ћирила и Методија, Гогољева, Руменачки пут, Илирска, 

Футошки пут) било је интервенција и у Петроварадину (Каменички Пут, Мишелук).  

 

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 

надзорног органа 
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- КВ радници су били ангажовани 29 часова, ПК раднци 232 часа, дизалица 29 часова и 

моторна тестера 120 часова.  

- Покошена је  и сакупљена трава са 6.760 m2 травњака.  

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

ангажовани 204 часа. 

 

 

 

 

 
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА  

И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

МЕСЕЦ 2017. ГОДИНЕ 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 

КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ 

УСЛУГЕ ИЗ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Јануар   0,00  

Фебруар 14.331.250,00  39.955.725,28  

Март 9.795.000,00  20.022.557,61  

Април 3.571.268,95  24.988.224,19  

Мај   25.022.554,05  

Јуни   29.989.875,83  

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА: 27.697.518,95  139.978.936,96  

СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ: 362.752.141,00  275.700.000,00  

ИНДЕКС: 7,64  50,77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДИРЕКТОР 

 

Милош Егић, дипл. екон. 
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