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Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног 

комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист 

Града Новог Сада“, брoj 67/17) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 

2018. годину у износу од 641.000.000,00 динара и то за: 

 

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 

316.000.000,00 динара и  

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 325.000.000,00 динара. 

 

 
 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

 

Од планираних 316.000.000,00 динара капиталне субвенције су у периоду јануар-јун 

2018. године остварене у висини од 39,7%, односно, 125.323.434,38 динара. 

 

Број 
позиције 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
План 
2018 

Остварење 
01.01.-30.06.2018 

(пренета средства) 

  ДОБРА     

1 Трактор, 6 комада             18.600.000,00                18.194.400,00  

2 Мулчер, 4 комада               2.300.000,00    

3 Сито за компост               9.300.000,00    

4 Усисивач за лишће, 4 комада               2.200.000,00    

5 Тракторска хидраулична рука са тарупом               2.100.000,00    

6 Камион са утоварним сандуком, 2 комада               7.900.000,00                  7.876.000,00  

7 Камионска цистерна               9.300.000,00                  9.289.000,00  

8 Доставна возила, 2 комада               4.300.000,00                  4.200.000,00  

  УКУПНО ДОБРА:          56.000.000,00            39.559.400,00  

  РАДОВИ     

1 
Изградња објеката са партерним уређењем и 
пратећом инфраструктуром на локацији новог 
расадника - наставак радова из 2017. године 

          170.000.000,00                55.530.090,98  

2 

Уређење пешачких стаза са пратећим 
мобилијаром и јавном соларном расветом на 
делу простора Споменика природе 
 "Каменички парк" - наставак радова из 2017. 
године 

            70.000.000,00                30.233.943,40  

3 Изградња заливних система             20.000.000,00    

  УКУПНО РАДОВИ:       260.000.000,00            85.764.034,38  

  УКУПНО:       316.000.000,00          125.323.434,38  
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ГРУПА – ДОБРА: 

 

Набавка опреме по Позицији 1 – Трактор, 6 комада је планирана у вредности од 

18.600.000,00 динара, а реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 

1/2018 на основу Уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци, број 014.2-

418/8 од 13.03.2018. године. За набавку је утрошено  18.194.400,00 динара колико износи 

уговорена вредност трактора без пореза на додату вредност, односно 21.833.280,00 

динара са порезом. За реализацију ове набавке Градска управа за комуналне послове је 

на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос 

средстава у висини од 18.194.400,00 динара на рачун Предузећа дана 27.03.2018. 

године.  

За сваки испоручени трактор добављач је доставио Коначан рачун-отпремницу (од 

броја 0 0 000117 закључно са бројем 0 0 000122) са датумом издавања од 23. априла 

2018. године на износе од 3.032.400,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.638.880,00 динара са 20% ПДВ-а што укупно износи 18.194.400,00 динара (без ПДВ-а). 

Опрема је рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји 

број 3258/2018. од 23.04.2018. године стављена у функцију. 

Техничке карактеристике опреме: 

 

Тип трактора KUBOTA B2650 HDB-C 

Мотор мотор са 3 цилиндра, дизел, водено хлађење  

Максимална снага мотора 19,1 kW 

Радна запремина мотора 1261 cm3 

Трансмисија ХСТ – хидростатичка трансмисија у 3 ранга 

Максимална брзина 

кретања 
23,01 km/h  

Дужина 2887 mm 

Ширина 1249 mm 

Маса празног трактора 1095 kg 

Кабина 
Кабина са грејањем, климом, радним светлима, предњим 

брисачем, ретровизорима 

Остало - погон на сва 4 точка  

 - ХСТ педала гаса за напред/назад из једног дела 

 - хидростатичко управљање 

 - задње подизне полуге категорија I 

 - предње подизне полуге 

 - потезница 

 - задње независно прикључно вратило, број обртаја 540 
о/мин 

 - средње прикључно вратило (између осовина), број 

обртаја 2500 о/мин 

 - предње независно прикључно вратило, број обртаја 1000 
о/мин 

 - подизна моћ на крајевима полуга 970 kg 

 - хидраулични изводи, 3 пара, напред 
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За набавку прикључних машина по Позицији 2 – Мулчер, 4 комада (планирана 

вредност 2.300.000,00 динара без ПДВ-а), Позицији 4 - Усисивач за лишће, 4 комада 

(планирана вредност 2.200.000,00 динара без ПДВ-а), и Позицији 5 - Тракторска 

хидраулична рука са тарупом, (планирана вредност 2.100.000,00 динара без ПДВ-а), 

предвиђена је jaвна набавка добара у отвореном поступку по партијама процењене 

вредности од 6.600.000,00 динара (без пореза на додату вредност). 

Дана 2. фебруара 2018. године објављено је претходно обавештење на Порталу јавних 

набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, а Одлука о покретању поступка јавне набавке донета 

је 19. јуна 2018. године. Оглашавање истог очекује се почетком јула 2018. године. 

 

 

За реализацију набавке опреме у оквиру Позиције 3 – Сито за компост,  Планом 

јавних набавки Предузећа за 2018. годину као оквирни рок за покретање поступка 

набавке предвиђен је месец јул, а за закључење уговора август 2018. године. Вредност 

позиције по Програму износи 9.300.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 

 

Позиција 6 - Камион са утоварним сандуком, 2 комада, реализована је у отвореном 

поступку набавке добара ЈНОП 3/2018 – Теретна возила, Партија 1 на основу Уговора 

са „WEST TRUCK“ д.о.о., Београд број 014.2-951/8-1 од 19.04.2018. године. За набавку 

камиона планирана су средства у висини од 7.900.000,00 динара док је уговорена 

вредност нешто нижа и износи 7.876.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 9.451.200,00 динара са 20% ПДВ-а.  

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава 

у висини од 7.876.000,00 динара на рачун Предузећа дана 09.05.2018. године. Рок за 

испоруку је 110 дана од дана уплате 100% аванса добављачу тако да се коначно 

преузимање возила очекује у августу 2018. године о чему ће бити сачињен протокол о 

примопредаји. По пријему рачуна од добављача опрема ће бити књиговодствено 

обухваћена и стављена у функцију. 

 

Техничке карактеристике камиона са утоварним сандуком: 

 

Тип камиона Камион са утоварним сандуком марке IVECO, тип 

DAILY 35C12D 

Укупна маса возила са 

уграђеним товарним сандуком 

за „Б“ категорију 

3500 kg 

Предња осовина управљачка, носивост 1900 kg 

Задња осовина погонска, носивост 2600 kg 

 удвојени точкови на задњој осовини 

Шасија челична, „Ц“ профил – камионска шасија 

Мотор 4 цилиндра, дизел, EURO 6 

Запремина мотора 2287 cm3 

http://www.zelenilo.com/
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Снага мотора 85 kW 

Мењач мануелни, 6+1 степени преноса 

Кабина полуизбачена са 4 врата 

Број седишта 
1+5, једноструко сувозачко седиште, задња клупа са 4 

седишта 

Надоградња товарни сандук 

Унутрашња дужина сандука 3310 mm 

Унутрашња ширина сандука 2100 mm 

Странице 

- висине 400 mm 

- бочне странице једноделне, обарајуће 

- задња страница обарајућа 

Остало 
- изнад предње странице постављена жичана мрежа у 

висини кабине 

 
- надстранични демонтажни додаци са цевном 

конструкцијом и испуном од челичне мреже 600 mm 

 

 

 

Позиција 7 - Камионска цистерна, реализована је у отвореном поступку набавке 

добара ЈНОП 3/2018 – Теретна возила, Партија 2 на основу Уговора са „WEST TRUCK“ 

д.о.о., Београд број 014.2-951/8-2 од 19.04.2018. године. За набавку цистерне планирана 

су средства у висини од 9.300.000,00 динара док уговорена вредност износи 

9.289.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 11.146.800,00 динара са 

20% ПДВ-а.  

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава 

у висини од 9.289.000,00 динара на рачун Предузећа дана 09.05.2018. године. Коначно 

преузимање возила извршено је 18.05.2018. године када је сачињен Протокол о 

примопредаји број 0141/4094.  

Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна број IFV-167 од 17.05.2018. године  

„WEST TRUCK“ д.о.о., Београд је и књиговодствено обухваћена. 

 

Техничке карактеристике опреме – камионска цистерна: 

 

Тип камионске цистерне 
Камионска цистерна марке IVECO, тип 

EUROCARGO ML140E22 

Међуосовински размак 4185 mm 

Бруто носивост возила 14000 kg 

Мотор 6 цилиндара у линији, EURO 5 

Запремина мотора 5880 cm3 

Снага мотора 160 kW 

Кабина стандардна израда са 1+2 седишта 

Двоосовинска шасија  

Носивост предње осовине 5100 kg 

Носивост задње осовине 9500 kg 
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Надоградња: 
- резервоар за воду „округлог“ облика, запремине 

8000 l 

 
- у унутрашњости резервоара постављене преграде-

„валобрани“ 

 - водена центрифугална пумпа 

 - минимални проток водене пумпе 800 l/min 

 - притисак водене пумпе 6 бара 

 

 

 

 

Позиција 8 -Доставна возила, 2 комада, реализована је у отвореном поступку набавке 

добара ЈНОП 3/2018 – Теретна возила, Партија 3 на основу Уговора са „WEST 

BEOCAR“ д.о.о. Београд, број 014.2-951/8-3 од 19.04.2018. године. За набавку доставних 

возила планирана су средства у висини од 4.300.000,00 динара док уговорена вредност 

износи 4.200.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.040.000,00 динара 

са 20% ПДВ-а.  

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава 

у висини од 4.200.000,00 динара на рачун Предузећа дана 09.05.2018. године. 

Уговорени рок за испоруку је 119 дана од дана уплате 100% аванса добављачу тако да 

се коначно преузимање возила очекује у септембру 2018. године о чему ће бити 

сачињен протокол о примопредаји. По пријему рачуна од добављача опрема ће бити 

књиговодствено обухваћена и стављена у функцију. 

 

Техничке карактеристике опреме – доставна возила: 

 

Тип доставних возила Доставно возило марке OPEL, тип COMBO 

Дужина возила 4740 mm 

Ширина возила без ретровизора 1831 mm 

Међуосовински размак 3105 mm 

Носивост возила 725 kg 

Број врата 5 врата, од којих задња лева и десна клизна 

Мотор 4 цилиндра, дизел, EURO 6 

Радна запремина мотора 1598 cm3 

Снага мотора 77 kW 

Мењач 6-степени, мануелни 

Број седишта 5 

 

 

За 2018. годину, за набавку добара  планирана су средства капиталних субвенција из 

буџета Града Новог Сада у износу од 56.000.000,00 динара. У периоду 01.01. - 

30.06.2018. године годишњи план је остварен са 70,6%, односно реализација износи 

39.559.400,00 динара. 
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ГРУПА – РАДОВИ 

 

 

 

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

инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године, 

за коју су Програмом за 2017. годину планирана средства у износу од 250.000.000,00 

динара, приликом израде Програма за 2018. годину процењено је да ће вредност 

реализованих радова  до краја 2017. године бити 80.000.000,00 динара па је Програмом 

за 2018. годину за ову позицију обезбеђено 170.000.000,00 динара за наставак радова.  

Радови се реализују на основу Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године који је 

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, закључило  са групом понуђача у којој је носилац 

посла „TRON TEX“ доо Нови Сад, чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ 

доо Београд, а „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо Уб, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо Ваљево, „AB&CO 

GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад, са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска 

Каменица, за јавну набавку Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом 

инфраструктуром на локацији новог расадника након спроведеног отвореног поступка 

јавне набавке број ЈНОП 12/2017. Вредност уговора је 249.580.071,12 динара (ПДВ се 

не обрачунава). 

За извршене радове током 2017. године, примљена је прва привремена ситуација у 

вредности од 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ 

из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 29. децембра 2017. 

године пренет на рачун Предузећа.  

На изградњи новог расадника у 2017. години обављени су:  

- припремни земљани радови:   

- машинска нивелација терена у подручју будућих објеката, 

- ископ темеља и темељних трака до потребне коте,  

- насипање подлоге од песка и туцаника са постизањем потребне 

збијености, 

- армирано-бетонски радови: 

- израда и поставка арматуре у зони темеља и темељних трака и 

бетонирање истих, 

- армирање и бетонирање подних и међуспратних плоча и носећих стубова 

на објектима расадника, 

- спољашњи развод водовода и канализације, 

- део спољашњег електро развода, 

- део спољашњег развода инсталација грејања. 

Радови за које је Програмом за 2018. годину обезбеђено 170.000.000,00 динара 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада настављени су у 2018. години. Од 

извођача радова примљена је друга привремена ситуација у вредности од 11.037.588,05 

динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ из средстава капиталних 

субвенција из буџета Града Новог Сада 29. марта 2018. године пренет на рачун 

Предузећа. На основу треће привремене ситуације у вредности од 44.492.502,93 динара 

извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на 

рачун Предузећа 25. маја 2018. године у истом износу.  
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Укупна вредност реализованих капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по 

Програму за 2018. годину (за радове обухваћене другом и трећом привременом 

ситуацијом) износи 55.530.090,98 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 реализованих капиталних субвенција на изградњи новог расадника 

117.628.869,34 динара (ПДВ се не обрачунава). 

Пред сам крај извештајног периода од извођача радова је примљена и четврта 

привремена ситуација за извршене радове на изградњи новог расадника на износ од 

13.177.799,09 динара (ПДВ се не обрачунава). Након овере од стране стручног надзора, 

контроле примљеног документа и овере од надлежних у Предузећу, привремена 

ситуација ће бити прокњижена у законском року, а захтев за пренос средстава  

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада биће поднет у јулу 2018. године.  

На изградњи новог расадника у 2018. години: 

- завршени су груби грађевински радови на већини објеката, 

- већина објеката је стављена под кров, 

- завршени су на појединим објектима водоинсталатерски, електро и 

керамичарски радови док су на осталима у току, 

- урађен је део ископа за саобраћајнице. 

 

 

За Позицију 2 - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном 

соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - 

наставак радова из 2017. године, планирана су средства капиталних субвенција из 

буџета Града Новог Сада за 2017. годину у висини од 70.000.000,00 динара док би се 

преостали износ до процењене вредности радова у износу од 216.221,90 динара 

финансирао средствима Предузећа. Пошто је реализација у 2017. години изостала, иста 

висина средстава је обезбеђена Програмом за 2018. годину.  

ЈКП „Градско зеленило“ је 13. октобра 2017. године донело одлуку о покретању 

отвореног поступка број ЈНОП 21/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких 

стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП 

"Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је 

претходно обавештење док је 31. октобра 2017. године објављен позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Поступак је обустављен 

јер у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда. 

ЈКП „Градско зеленило“ је 28. децембра 2017. године донело одлуку о покретању 

отвореног поступка број ЈНОП 29/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких 

стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП 

"Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је 

претходно обавештење док је 13. фебруара 2018. године објављен позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. До истека рока за 

подношење понуда пристигла је једна понуда. 

http://www.zelenilo.com/
http://www.zelenilo.com/
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За извођење радова склопљен је Уговор 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 „Геотехника нс“ доо Нови Сад, број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године 

о јавној набавци радова у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 29/2017 у 

вредности од 70.160.383,11 динара (ПДВ се не обрачунава).  

Уговором је предвиђено авансно финансирање у висини од 30% вредности Уговора, а 

обрачун извршених радова се врши тако што се износ сваке привремене ситуације 

умањује сразмерно проценту примљеног аванса до коначног урачунавања уплаћеног 

аванса. У складу са тим, а на основу Предрачуна бр. 5/18 од 19.03.2018. године 

„Енеротехника - Јужна Бачка“ д.о.о., Нови Сад извршен је авансни пренос средстава 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа у износу од 

21.048.114,93 динара 21. маја 2018. године.  

Радови су у току, од извођача је примљена прва привремена ситуација на износ од 

13.122.612,10 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је (након умањења од 30% 

вредности извршених радова који се финансирају из аванса) Градска управа за 

комуналне послове Нови Сад 27. јуна 2018. године на рачун Предузећа пренела 

средства капиталних субвенција у износу од 9.185.828,47 динара. Укупна вредност 

пренетих средстава по овој програмској позицији у првој половини 2018. године износи 

30.233.943,40 динара.  

Пред сам крај извештајног периода од извођача је примљена и друга привремена 

ситуација за радове извршене закључно са 28. јуном 2018. године на износ од 

18.157.918,57 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је, након умањења од 30% 

вредности извршених радова који се финансирају из аванса, потребно извршити 

плаћање у висини од 12.710.543,00 динара. 

Друга привремена ситуација ће након овере од стране стручног надзора, контроле 

примљеног документа и овере од надлежних у Предузећу бити прокњижена у 

законском року, а захтев за пренос средстава за капиталних субвенција из буџета Града 

Новог Сада биће поднет у јулу 2018. године.  

У Каменичком парку на уређењу пешачких стаза: 

- урађени су сви припремни радови, 

- од укупних земљаних радова урађено је око 80%, 

- на изради коловозне траке урађен је носећи слој и постављени су ивичњаци. 

 

Радови на изради електроенергетске расвете су у току: 

- претходни, припремни и земљани радови су у току. Неке позиције су завршене, 

а реализација осталих се креће од 50-90% уговореног. 

- Положени су каблови, ПВЦ цеви и уземљивач (око 60% уговореног). 

- Извршена је набавка соларних светиљки за цео пројекат, 

- у току су радови на постављању опреме за функционисање соларне расвете. 

 

Радови на изради мобилијара уследиће у другој половини 2018. године. 
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За Позицију 3 - Изградња заливних система, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 25. 

маја 2018. године донело одлуку о покретању поступка јавне набавке радова ЈНОП 

13/2018 за јавну набавку радова – Изградња заливних система.  

За наведену набавку 2. фебруара 2018. године објављено је претходно обавештење док 

је 5. јуна 2018. године објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

и интернет страници www.zelenilo.com као и на Порталу службених гласила Републике 

Србије и база прописа. До истека рока за подношење понуда пристигла је једна понуда. 

Дана 26. јуна донета је одлука о додели уговора и по истеку рока за подношење захтева 

за заштиту права очекује се потписивање уговора са групом понуђача коју чине 

„ТЕХНОХИДРОСФЕРА“ доо Беочин као носилац посла и чланом групе понуђача 

„SUPERIOR GREEN“ доо  Крушевац. Планирана вредност радова износи 20.000.000,00 

динара док је понуђена цена 19.789.301,20 динара без пореза на додату вредност. 

 

За 2018. годину, за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета 

Града Новог Сада у износу од 260.000.000,00 динара. У периоду 01.01. - 30.06.2018. 

године годишњи план је остварен са 33%, односно реализација износи 85.764.034,38 

динара. 

  
 

http://www.zelenilo.com/
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су у периоду јануар - јун 2018. године обезбеђена 

средства у износу од 325.000.000,00 динара.  

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

ПО 
ПРОГРАМУ 

ФАКТУРИСАНО 

ИСКОРИШЋЕНОСТ 

ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА 

ИСКОРИШЋЕНОСТ ДУГ 

СРЕДСТАВА СРЕДСТАВА ПО ФАКТУРАМА 

(2/1) (4/1) (2-4) 

    1 2 3 4 5 6 

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

 24.000.000,00   12.257.204,95  51,07%  9.887.770,97  41,20%  2.369.433,98  

4971 Хемијска заштита зеленила  10.000.000,00   4.163.116,70  41,63%  2.983.071,65  29,83%  1.180.045,05  

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима  2.000.000,00   877.528,82  43,88%  785.429,97  39,27%  92.098,85  

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 
зеленило) 

 191.000.000,00   120.920.264,98  63,31%  96.737.798,28  50,65%  24.182.466,70  

4974 Кошење коровских површина  20.500.000,00   19.706.056,16  96,13%  11.701.267,75  57,08%  8.004.788,41  

4975 Одржавање зеленила паркова  15.000.000,00   7.396.962,56  49,31%  5.993.386,03  39,96%  1.403.576,53  

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

 5.000.000,00   3.089.070,01  61,78%  1.556.728,84  31,13%  1.532.341,17  

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука  18.000.000,00   13.982.192,85  77,68%  13.338.322,40  74,10%  643.870,45  

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама  500.000,00   84.708,12  16,94%  53.847,75  10,77%  30.860,37  

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села  2.000.000,00   1.185.387,33  59,27%  481.441,55  24,07%  703.945,78  

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"  10.000.000,00   5.706.324,79  57,06%  4.580.697,18  45,81%  1.125.627,61  

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима  10.000.000,00   3.862.259,86  38,62%  2.216.664,78  22,17%  1.645.595,08  

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад  8.000.000,00   7.999.702,16  100,00%  7.999.702,16  100,00%  -    

346 Интервентно одржавање  2.000.000,00   825.800,67  41,29%  748.519,64  37,43%  77.281,03  

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца 
или надзорног органа 

 2.000.000,00   1.491.509,28  74,58%  -    
 

 1.491.509,28  

525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина  5.000.000,00   -    
 

 -    
 

 -    

  УКУПНО:  325.000.000,00   203.548.089,24  62,63%  159.064.648,95  48,94%  44.483.440,29  

 

*Рачуни за извршене услуге у јуну 2018. године у износу од 44.483.440,29 динара носе датум 30.06.2018. године тако да нису ни могли 

да буду плаћени у извештајном периоду. 
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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) 

2.419.484,32  1.024.383,32  1.697.070,02  2.328.535,25  2.418.298,06   2.369.433,98  

4971 Хемијска заштита зеленила    1.680.274,27  1.302.797,38  1.180.045,05  

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

   785.429,97   92.098,85  

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило) 

14.223.068,40  8.823.434,42  20.591.019,40  24.908.487,85  28.191.788,21  24.182.466,70  

4974 Кошење коровских површина    4.397.602,55  7.303.665,20  8.004.788,41  

4975 Одржавање зеленила паркова 732.509,92  513.745,73  834.629,59  2.383.359,76  1.529.141,03  1.403.576,53  

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

   86.989,89  1.469.738,95  1.532.341,17  

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука 

3.510.205,20  2.423.356,34  2.372.104,70  2.019.897,62  3.012.758,54  643.870,45  

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 20.387,73     33.460,02  30.860,37  

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег 
села 

392.405,90    67.210,33  21.825,32  703.945,78  

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"   1.701.127,03  1.671.571,19  1.207.998,96  1.125.627,61  

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 249.471,41  41.416,67  
 

93.940,24  1.831.836,46  1.645.595,08  

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 721.081,06  7.210.183,98  68.437,12     

346 Интервентно одржавање 26.873,66  384.350,98  282.960,66  31.313,41  23.020,93  77.281,03  

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа 

     1.491.509,28  

525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина       

  УКУПНО: 22.295.487,60  20.420.871,44  27.547.348,52  40.454.612,33  48.346.329,06  44.483.440,29  
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На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину број III–352-1/2018-75 од 24. јануара 

2018. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–

30.06.2018. године извршени су и фактурисани следећи радови: 

 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, 

Каменички парк и Футошки парк) 

- Посађено је 17 комада младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 2.500 m2  шибља.  

- Окопавање 4.650 m2 шибља лишћара.   

- Окопавање 1.580 m2 шибља четинара.   

- Зимско орезивање 3.100 комада шибља. 

- Орезивање  963 m и окопавање 278 m живе ограде. 

- Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.  

- Извађено је 6.025 комада луковица. 

- Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа у мају.  

- Окопано је 70 m2  двогодишњег цвећа, 638 m2 ружа, 540 m2 једногодишњег цвећа  и 

1.508 m2 перена. 

- Чувари зеленила били су ангажовани 10.136 часова, као и радници на 

ненормираним пословима по часу рада од чега КВ радници 473 часа, а ПК радници 

640 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 36 часова, дизалица је 

била ангажована 55 часова, а моторна тестера 83 часа. 

- Извршено је јесење грабљање травњака на 60.000 m2 . 

- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 42.000 m2. 

- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m2. 

- Покошено је 601.130 m2, а сакупљена је трава са  493.298 m2 травњака.  

                        

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.987.400 m2 и сакупљен 

папир и друге нечистоће са 3.220.000 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 28 тура и ангажовање камиона на 

превозу 152 часа. 

 

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита 

против болести и штеточина на 59.386 m2 шибља, 15.066 комада дрвећа, 16.013 m2 

ружа, 14.449 m2 цветних гредица и 30.000 m живе ограде. 

  

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

радници су били ангажовани 498 часова и возила 133 часа на поправци постојећих 

игралишта. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 

- Орезано је 966 комада  листопадног дрвећа, посечено је 273 комада, извађено је 7  

пањева. 

- Посађено је 649  комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење 11.690 m2 шибља, окопавање 34.806 m2 шибља лишћара и 17.863 m2 

шибља четинара. 
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- Орезано је 17.501 комад шибља у зиму, 1590 комада у лето. 

- Посађено је 2.027 комада садница украсног шибља. 

- Орезано је 48.453 m, а окопано 32.626 m живе ограде.  

- Посађено је 73 m живе ограде. 

- Одгртање садница ружа 8.273 комада и орезивање после одгртања је извршено на 

7.646 комада у пролеће.  

- Посађено је 800 комада ружа. 

- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње 

цвеће, а посађено је 61.861 комад једногодишњег цвећа, 1.228 комада кана и 1.341 

комад перена). 

- Окопано је 3.508 m2 ружа, 3.670 m2 двогодишњег цвећа, 1.587 m2 једногодишњег 

цвећа и 3.125 m2 перена. 

- Прихрањивање травњака 20.000 m2. 

- Пролетње грабљање травњака на 264.500 m2. 

- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно 1.612.991 m2. 

- Покошено је 10.226.306 m2, а сакупљена је трава са 9.573.253 m2 травњака. 

Обновљено је 4.239 m2  травњака. 

- Сакупљање папира са 87.932 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама на 2.970 m2 и на равним површинама 

2.696 m2. 

- Утоварено је и превезено 1.059 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 6.959 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 1.810 часова. 

- Дизалица је била ангажована 426 часова, моторна тестера 1.011 часова, КВ радници 

2.950 часова, а ПК  радници 2.038 часова. 

- У улици Ложионичкој постављени су ивичњаци.  

- У улици Коче Коларова, Земљане ћуприје, на углу улица Јанка Веселиновића и 

Чика Стевине, Омладинског покрета, Максима Горког, Футошки пут, Цанкарева, 

Браће Поповић и  Бранислава Нушића постављени су метални стубићи око зелене 

површине. 

- На Бул. М. Пупина, улица Јована Ђорђевића, Гундулићева, Стевана Сремца и 

Филипа Вишњића постављена је вертикална метална заштита око дрвећа. 

- На Сент Андрејском путу је постављена парковска клупа. 

- Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном Тргу, 

Београдском кеју и Булевару Европе. 

 

На позицији 4974 Кошење коровских површина 

- Покошено је  3.298.063 m2 корова, a сакупљен je сa 478.909 m2. 

- Утоварено је 29 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 

104 часа. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама је урађено на 120 m2. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Оборено је 35 комада непожељног дрвећа. 

- Вађење пањева 2 комада, орезивање дрвећа лишћара 3 комада. 

- Посађено је 58 комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење је извршено на 3.465 m2 шибља. 

- Окопавање шибља лишћара на 3.689 m2 и окопавање шибља четинара на 921 m2. 

- Зимско орезивање шибља урађено је на 2.350 комада.  
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- Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.  

- Окопано је 1.350 m2 ружа. 

- Посађено је 74 комада перена. 

- Извршено је јесење грабљање травњака  вишекратно на 102.391 m2. 

- Покошено је 738.641 m2 травњака, трава је сакупљена са 571.948 m2. 

- Сакупљен је папир на 7.105.502 m2 травних површина, чишћење  је урађено на 

399.150 m2 стаза. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 32 часа, ПК радници 

су били ангажовани 8 часова, дизалица је  била ангажована 8 часова, моторна 

тестера 8 часова и цистерна на заливању 77 часова. 

- Утоварено је и превезено 26 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 95 часова. 

 

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса       

(зеленило, реквизити и опрема) ограђен је и опремљен реквизитима  простор  на 

углу улица Ченејске и Ритске. 

- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 62 часа а КВ радници 

480 часова. 

- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 66.158 m2 травњака. 

- Возила су била ангажована 70 часова. 

 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Оборено  је 3 комада непожељног дрвећа. 

- Окопано је 850 m2 шибља лишћара и 1.350 m2 шибља четинара. 

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

- Окопавање ружа на 214 m2. 

- Садња 850 комада једногодишњег цвећа у мају.  

- Покошено је 775.020 m2 травњака, а трава је  сакупљена са 769.463 m2.  

- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 21.671 m2   и  на 

косинама 27.541 m2. 

- Реконструкција травњака 150 m2.  

- Постављање бусена на 750 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 1.280 часова, ПК 

радници 242 часа, дизалица 28 часова, моторна тестера 263 часа и цистерна 12 

часова. 

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

ангажовани 958 часова. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Дизалица је била ангажована 8 часова. 

- Моторна тестера 12 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 24 часа. 

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

ангажовани 3 часа. 

 

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Посађено је 32 комада младих садница дрвећа. 

- Окопавање 733 m2 шибља лишћара и 171 m2 шибља четинара . 

- Орезивање живе ограде, 81 m и окопавање, 81 m. 
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- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања, 100 комада у пролеће.  

- Окопавање ружа на 120 m2 . 

- Посађено је 3.713 комада једногодишњег цвећа у јуну. 

- Покошено је 10.838 m2 травњака и сакупљена трава са 10.838 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 60 часова, дизалица 8 

часова и моторна тестера 8 часова. 

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

ангажовани  51 час. 

 

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Посађено је 20 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.  

- Окопавање ружа на 68 m2. 

- Посађен је 521 комад једногодишњег цвећа и окопано 10 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. 

- Покошена је и сакупљена трава са 660.000 m2 травњака. 

- Третирање травњака против крпеља на 25.000 m2. 

- Сакупљен је папир са 479.000 m2 травних површина, а чишћење стаза на 120.000 m2. 

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

- Утоварено је и превезено 26 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 416 часова.  

- Уграђено је 10 комада клупа парковских „рустик“ и постављено је 15 комада 

дрвених корпи за отпатке. 

 

     На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

- Оборено је 5 комада непожељног дрвећа. 

- Орезивање и окопавање живе ограде 100 m. 

- Покошено је 373.835 m2  коровских површина и сакупљена трава са 158.116 m2. 

- Крчење самоникле вегетације  на косинама, 2.952 m2. 

- КВ радници су били ангажовани  30 часова, ПК радници 16 часова, дизалица 6 

часова, моторна тестера 6 часова и цистерна 30 часова. 

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

ангажовани 148 часова.   

 

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

снега рађено је 7.946 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.246 часова. Камиони 

на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани  837 часова. 

 

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне 

инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Јиричекова,угао 

Которске и Јаношикове, Веселина Маслеше, мост Слободе, Дожа Ђерђа, Браће 

Рибникар, Булевар Ослобођења, Балзакова, угао улица Илирске и Јована Поповића, 

улица Хероја Пинкија, Павлека Мишкина), а било је интервенција у Сремској 

Каменици (улица Мајора Тепића, Соње Маринковић) и у Каћу (улица Жарка Јовића 

и угао улица Светозара Марковића и Моше Пијаде). 








