Образац 12
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 014.1–636/5-1
ДАНА: 28.01.2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Нови Сад, 28.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
Седиште: Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Сутјеска 2
Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине
Матични број: 08055432
ПИБ: 100457989
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Нови Сад, Градска управа за
комуналне послове
Делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су:
претежна делатност Предузећа је:
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите
животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су
средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту
животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне
набавке.
Поред наведеног, предузеће обавља и:
- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
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- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
-47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
- 49.41 Друмски превоз терета
- 49.42 Услуге пресељења
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 52.24 Манипулација теретом
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 Издавање књига
- 58.13 Издавање новина
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
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- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству
- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.
Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.
Годишњи програм пословања:
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донет је
на 158. седници Надзорног одбора одржаној 12. децембра 2017. године и на њега је
Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-1/2017-1246-I од 27.
децембра 2017. године (објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 68/17).
Одлука о изменaма Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад број 014.1 – 2114/3 донета је на 167. седници Надзорног одбора одржаној 16. марта
2018. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број:
352-16/2018-125-I од 13. априла 2018. године (објављено у „Службеном листу Града Новог
Сада“, број 17/18).
Одлука о изменaма и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“ Нови Сад број 014.1 – 4674/4 донета је на 174. седници Надзорног одбора
одржаној 5. јуна 2018. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност
Решењем број: 352-16/2018-238-I од 29. јуна 2018. године (објављено у „Службеном листу
Града Новог Сада“, број 29/18).
Одлука о изменaма Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад број 014.1 – 4626/5 донета је на 180. седници Надзорног одбора одржаној 8.
августа 2018. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност
Решењем број: 352-16/2018-327-I од 29. августа 2018. године (објављено у „Службеном
листу Града Новог Сада“, број 38/18).
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност Предузећа је вршење услуга уређења и одржавања околине, односно,
одржавање зеленила Новог Сада. На основу Уговора о обављању услуга из делатности
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину број III–3521/2018-75 од 24. јануара 2018. године и Анекса I број III–352-1/2018-75 од 18. јула 2018.
године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–
31.12.2018. године извршени су и фактурисани следећи радови:

-

-

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк,
Каменички парк и Футошки парк)
Посечено је 19 комада непожељног дрвећа.
Посађено је 25 комада младог дрвећа.
Извршено је ашовљење 3.464 m2 шибља.
Окопавање 8.463 m2 шибља лишћара.
Окопавање 3.068 m2 шибља четинара.
Зимско орезивање 3.862 комада шибља.
Посађено је 160 комада садница украсног шибља.
Орезивање 2.764 m живе ограде и окопавање 2.079 m живе ограде.
Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен
загртање истих.
Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа у мају, у јесен је извађено једногодишње
цвеће и посађено је 8.110 комада двогодишњег цвећа, 3.850 комада луковица и 152
комада перена.
Окопано је 70 m2 двогодишњег цвећа, 1.219 m2 ружа, 944 m2 једногодишњег цвећа и
2.846 m2 перена.
Чувари зеленила били су ангажовани 18.968 часова, као и радници на ненормираним
пословима по часу од чега КВ радници 1.144 часа, а ПК радници 1.472 часа.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 110 часова, дизалица је била
ангажована 55 часова, а моторна тестера 203 часа.
Извршено је јесење грабљање травњака на 104.401 m2 .
Извршено је и пролетње грабљање травњака на 42.000 m2.
Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m2.
Покошено је 1.009.229 m2, а сакупљена је трава са 791.765 m2 травњака.
Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 4.103.000 m2 и сакупљен папир
и друге нечистоће са 6.824.820 m2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 50 тура и ангажовање камиона на превозу
288 часова.
На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против
болести и штеточина на 115.948 m2 шибља, 42.266 комада дрвећа, 28.829 m2 ружа, 24.890
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m2 цветних гредица и 30.000 m живе ограде.Урађена је и десикација корова на стазама
на 12.000 m2.
На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ
радници су били ангажовани 1.000 часова и возила 280 часова на поправци постојећих
игралишта.

-

-

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско
зеленило)
Орезано је 1.228 комада листопадног дрвећа, посечено је 450 комада, извађено је 7
пањева.
Посађено је 666 комада младих садница дрвећа.
Ашовљење 17.140 m2 шибља, окопавање 76.495 m2 шибља лишћара и 33.843 m2 шибља
четинара.
Орезано је 23.752 комада шибља у зиму, 1.795 комада у лето.
Посађен је 2.691 комад садница украсног шибља.
Орезано је 140.108 m, а окопано 97.392 m живе ограде.
Посађено је 133 m живе ограде.
Одгртање садница ружа 8.273 комада, орезивање после одгртања је извршено на 7.646
комада у пролеће, а загртање 10.729 комада у јесен.
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, 1.300 комада кана и 1.387 комада
перена, док су у јесен извађени једногодишње цвеће и кане, а посађено је 66.823 комада
двогодишњег цвећа и 34.360 комада луковица).
Окопано је 9.108 m2 ружа, 3.670 m2 двогодишњег цвећа, 9.093 m2 једногодишњег цвећа
и 7.180 m2 перена.
Прихрањивање травњака 20.000 m2.
Пролетње грабљање травњака на 264.500 m2.
Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно 3.302.991 m2.
Покошено је 21.272.799 m2, а сакупљена је трава са 17.886.468 m2 травњака. Обновљено
је 11.694 m2 травњака. Постављен бусен траве на 670 m2.
Сакупљање папира са 178.178 m2.
Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.778 m2 и на равним површинама 11.623
m2 .
Утоварено је и превезено 1.959 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 14.158 часова.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.610 часова.
Дизалица је била ангажована 887 часова, моторна тестера 1.770 часова, КВ радници
6.498 часова, а ПК радници 3.375 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, Бранислава Нушића, Филипа Вишњића, Модене, Шумадијској,
Фрушкогорској, Дунавској и Милоша Бајића постављени су метални стубићи око
зелене површине.
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-

-

-

-

На Булевару Михајла Пупина и у улицама Јована Ђорђевића, Гундулићева, Стевана
Сремца и Филипа Вишњића постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
На Сентандрејском 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 3.421.607 m2 корова, a сакупљен je сa 523.051 m2.
Крчење самоникле вегетације на косинама 120 m2.
Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 135
часова.
На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова
Оборено је 35 комада непожељног дрвећа, орезано је 3 комада листопадног дрвећа и
извађена су 2 пања.
Посађено је 58 комада младих садница дрвећа.
Ашовљење је извршено на 3.465 m2 шибља.
Окопавање шибља лишћара на 6.509 m2 и окопавање шибља четинара на 1.471 m2.
Зимско орезивање шибља урађено је на 2.350 комада, а летње орезивање шибља на 729
комада.
Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, а у јесен загртање 1.500 комада.
Окопано је 2.025 m2 ружа.
Посађено је 74 комада перена.
Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 110.313 m2.
Покошено је 1.790.498 m2 травњака, трава је сакупљена са 1.399.166 m2.
Сакупљен је папир на 11.298.575 m2 травних површина, чишћење је урађено на 630.090
m2 стаза.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 252 часа, ПК радници 121
час, док је дизалица била ангажована 71 час, моторна тестера 133 часа и цистерна на
заливању 323 часа.
Утоварено је и превезено 74 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 447 часова.

-

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило,
реквизити и опрема) ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор на углу
улица Ченејске и Ритске и простор на углу Бул. Кнеза Милоша и аутобуске окретнице
у продужетку Бул. Јована Дучића.
Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 115.572 m2 травњака.
На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 150 часова, а КВ радници
752 часа.
Возила су била ангажована 155 часова.
Третирање травњака против крпеља извршено је на 53.779 m2.

-

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука
Орезано је 3 комада листопадног дрвећа, и посечено је 3 комада непожељног дрвећа.
Окопано је 4.926 m2 шибља лишћара и 3.500 m2 шибља четинара.

-
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-

-

-

-

Орезивање и окопавање живе ограде, 4.796 m.
Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен
загртање истих.
Окопавање ружа на 321 m2.
Садња 850 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у октобру је извађено једногодишње
цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
Окопан је 81 m2 једногодишњег цвећа.
Покошено је 1.311.753 m2 травњака, а трава је сакупљена са 1.247.546 m2.
Реконструкција травњака 900 m2.
Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 21.671 m2 и на
косинама 27.541 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 557 часова, а ПК радници
1.182 часа, дизалица 84 часа и моторна тестера 391 час.
Утоварено је и превезено 56 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 1.171 час.
На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
Дизалица је била ангажована 42 часа.
Моторна тестера 52 часа.
КВ радници су били ангажовани 80 часова.
Утоварено је и превезено 11 тура отпада, док су камиони на превозу били ангажовани
39 часова.
На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
Посађено је 32 комада младих садница дрвећа.
Окопавање 2.990 m2 шибља лишћара и 684 m2 шибља четинара .
Орезивање живе ограде, 324 m и окопавање, 324 m.
Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 100 комада у пролеће, у јесен
загртање 243 комада.
Окопавање ружа на 480 m2 и једногодишњег цвећа на 642 m2.
Посађено је 3.713 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у новембру је извађено
једногодишње цвеће и посађено је 3.713 комада двогодишњег цвећа.
У јесен је посађен и 21 комад перена.
Покошено је 28.225 m2 травњака и сакупљена трава са 27.360 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 84 часа, ПК радници 118
часова, дизалица 24 часа и моторна тестера 60 часова.
Утоварено је и превезено 15 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 107 часова.
На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
Посађено је 20 комада младих садница дрвећа.
Орезано је 10 комада листопадног дрвећа.
Окопавање шибља на 480 m2.
Орезивање живе ограде у дужини од 3.284 m, окопавање у дужини од 1.642 m.
Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
Окопавање ружа на 136 m2.
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-

Посађено је 521 комада 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 8.000 m2.
Јесење грабљање 305.000 m2 травњака.
Покошена је и сакупљена трава са 1.090.000 m2 травњака.
Третирање травњака против крпеља на 75.000 m2 .
Третирање дрвећа атомизером 851 комад.
Сакупљен је папир са 997.500 m2 травних површина, а чишћење стаза на 286.000 m2.
КВ радници су били ангажовани 120 часова, а НК 516 часова.
Утоварено је и превезено 64 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 1.048 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
Орезано је 7 комада листопадног дрвећа, оборено је 10 комада непожељног дрвећа.
Посађено је 15 комада младих садница дрвећа.
Окопавање шибља на 203 m2.
Орезивање и окопавање живе ограде у дужини од 200 m.
Покошено је 817.238 m2 коровских површина и сакупљена трава са 557.637 m2.
Крчење самоникле вегетације на равним површинама 1.160 m2 и на косинама, 3.318 m2.
Поновно подизање уништеног травњака 800 m2.
КВ радници су били ангажовани 162 часа, ПК радници 64 часа, дизалица 82 часа,
моторна тестера 102 часа и цистерна 105 часова.
- Утоварено је и превезено 72 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 439 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, Милоша Црњанског, Рудничка, угао улица Ћирила и Методија и
Горана Ковачића, Соње Маринковић, Гогољева, Суботичка, Темеринска, Савска,
Војводе Мишића), а било је интервенција у Сремској Каменици (улица Мајора Тепића,
Соње Маринковић), у Каћу (улица Жарка Јовића и угао улица Светозара Марковића и
Моше Пијаде) и у Лединцима (Улица Вучковац, угао улица Слободарска –
Фрушкогорска).
На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или
надзорног органа
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КВ радници су били ангажовани 80 часова, ПК радници 378 часова, дизалица 56 часова
и моторна тестера 132 часа.
Покошено је 60.004 m2 и сакупљена трава са 53.244 m2 травњака.
Поновно подизање уништеног травњака на 900 m2.
Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 301 час.

-

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина
У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење кружне раскрснице улице
Краља Петра I и Партизанске улице у Бегечу.
Посађено је 60 комада садница младог дрвећа и 3.200 садница украсног шибља.
Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m2.
Крчење самоникле вегетације на равним површинама урађено је на 1.950 m2.
На ненормираним пословима ПК радници су били ангажовани 80 часова, а КВ радници
су били ангажовани 24 часа.
Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, механизација је била ангажована 72
часа.

-

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНE
Ред.
бр.

ОПИС

План
2018. година

01.01.-31.12.2018

Реализација

1

Укупни приходи (класа 6)

842.119.000,00

842.119.000,00

723.713.250,47

2

Укупни расходи (класа 5)

838.199.000,00

838.199.000,00

721.780.074,97

3

Одложени порески приходи периода
(део конта 722)

0,00

0,00

0,00

4

Нето резултат

3.920.000,00

3.920.000,00

1.933.175,50

5

Број запослених - УКУПНО:

335

335

361

- неодређено

305

305

296

- одређено

30

30

65

6

Средства за зараде (Бруто I)

7

Кредитна задуженост*

8

Субвенције и остали приходи из буџета
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:

9

260.874.530,00

260.874.530,00

246.502.513,23

0,00

0,00

0,00

965.992.000,00

965.992.000,00

893.999.287,75

- субвенције

427.980.000,00

427.980.000,00

356.201.523,14

- остали приходи из буџета

538.012.000,00

538.012.000,00

537.797.764,61

1.014.296.000,00

1.014.296.000,00

909.453.048,29

- субвенције

427.980.000,00

427.980.000,00

356.201.523,14

- остали приходи из буџета

586.316.000,00

586.316.000,00

553.251.525,15

Субвенције и остали приходи из буџета
УКУПНО
РЕАЛИЗОВАНО/ФАКТУРИСАНО:

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
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1. БИЛАНС УСПЕХА
Укупно остварени приходи ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад на крају 2018. године износе
728.031 хиљада динара, а укупни расходи 716.868 хиљада динара. Позитиван финансијски
резултат из редовног пословања износи 11.163 хиљаде динара. Након коначног обрачуна
прихода и расхода, нето добитак износи 1.933 хиљада динара. За исти период планиран је
нето добитак у висини од 3.920 хиљада динара.

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 и састоји се од сталне и обртне имовине и
одложених пореских средстава на крају посматраног периода износи 1.322.989 хиљадa
динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.263.952 хиљадe динара, обртна
имовина са 52.118 хиљада динара и одложена пореска средства са 6.919 хиљада динара.
Вредност обртне имовине планирана је за крај 2018. године у износу 66.260 хиљада динара,
а остварење износи 52.118 хиљада динара што представља 79% плана због смањења залиха
на лагеру.
Пасива која се састоји од капитала, дугорочних резервисања и обавеза, краткорочних
обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.322.989 хиљадa динара. Висина капитала у
оквиру пасиве износи 560.090 хиљаде динара, дугорочна резервисања и обавезе износе
40.876 хиљадa динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска
разграничења износе 722.023 хиљадe 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
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В. Токова готовине из активности финансирања.
Приливи готовине из пословних активности остварени су у висини од 91% 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 94% планиране вредности за
извештајни период. Највећи део чине исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и
остала лична примања) у износу 361.199 хиљадa динара, исплате према добављачима у
износу од 308.386 хиљада динара и одливи по основу осталих јавних прихода у износу од
60.690 хиљада динара.
Приливи готовине из активности инвестирања за период 01.01.-31.12.2018. 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 307.602 хиљаде динара.
Одливи готовине из активности финансирања износе 2.400 хиљада динара и представљају
одлив готовине по основу отплате позајмица за текуће пословање умањен за износ нових
позајмица.
Као разлика укупних прилива и одлива, остварен је нето одлив готовине у износу од 13.724
хиљадe динара, а готовина на крају обрачунског периода износи 1.895 хиљадa динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Исплата зарада и накнада зарада и осталих личних примања у 2018. години планирана је у
складу са законском регулативом, Смерницама за израду годишњих програма пословања за
2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10241/2017
од 26. октобра 2017. године као и одредбама колективних уговора које се односе на
пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.
Исплаћена маса зарада за 2018. годину износи 179.134.864,48 динара у нето износу,
246.502.513,23 динара бруто 1, односно, 290.565.371,24 динара у бруто 2 износу.
Ангажовање стручног надзора за радове на селидби расадника као и за радове у
Каменичком парку је законска обавеза. Током 2018. године Предузеће је имало склопљене
уговоре о делу са 4 лица, а трошкови накнада за њихов рад износe 1.186.708,84 динара.
Ангажовање радне снаге посредством студентских задруга није планирано али је Предузеће
током јануара и фебруара било принуђено на тај корак како се не би каснило са радовима
на терену.
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Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су трошкови закупа пословног
простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица власника закупљеног објекта.
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.
У укупној реализацији накнада по основу осталих уговора 512.718,47 динара односи се на
трошкове закупа, износ од 23.734,18 динара је накнада за услугу судског вештака, a
35.962,68 динара су обавезни социјални доприноси за студенте на стручном оспособљавању
без накнаде.
У 2018. години једно лице је отишло у превремену старосну пензију, два лица у инвалидску
пензију и четири лица у старосну пензију уз исплату отпремнине у износу од 1.523.222,73
динара. Од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2018. години,
трошкове текућег периода терети износ од 978.335,73 динара док је кроз резервисања за
трошкове отпремнина запосленима износ од 544.887,00 динара обухваћен трошковима
ранијег периода.
У складу са одредбама колективних уговора исплаћене су и јубиларне награде. Од укупног
износа накнада за 2018. годину (2.061.723,00 динара), трошкове текућег периода терети
износ од 1.115.332,00 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од
946.391,00 динар обухваћен трошковима ранијег периода.
Одлуком о утврђивању вишка запослених и решавању вишка запослених у Јавном
комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад број 01-10333 од 13. децембра 2017.
године утврђено је да је неопходно смањити број запослених за 16 лица и то услед
економских и организационих промена, по основу којих је новим Правилником о
организацији и систематизацији послова извршено укидање појединих радних места,
односно смањење броја извршилаца на појединим радним местима. Као технолошки вишак
Предузеће су крајем 2017. године напустила 3 запослена на неодређено време, а у 2018.
години још 8 уз исплату отпремнине.
У 2017. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених
средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2017.
години на основу кога су два лица 8. маја 2017. године засновала радни однос на период од
12 месеци. У 2018. години потписан је нови уговор о ангажовању 3 приправника у периоду
од 3. маја 2018. године до 02. маја 2019. године. Њихова зарада која се рефундира
посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износи
1.358.003,46 динара.
Трошкови службених путовања су у оквиру планираних вредности за 2018. годину.
Вредност планираних трошкова запослених за 2018. годину износи 383.604.759,00динара, а
остварени су у висини од 387.279.783,27 динара.
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У првом кварталу 2018. године, код сталних радника једно лице је добило отказ, а 8 лица
је напустило Предузеће као вишак запослених.
Једном раднику на одређено време је споразумно престао радни однос док је једно лице
засновало радни однос на одређено време због повећаног обима посла.
Поред два лица из 2017. године, још једно лице је у 2018. години ангажовано на основу
уговора о делу на пословима стручног надзора.
Због почетка сезоне пролећних радова Предузеће је било принуђено да користи услуге 49
лица ангажованих преко студентске задруге у јануару, односно 48 лица у фебруару за
радове на терену док на дан 31.03.2018. године није било ангажованих лица.
У другом кварталу 2018. године, један запослени на неодређено време је отишао у
превремену старосну пензију.
Један запослени на одређено време је отишао у инвалидску пензију, два запослена су
напустила Предузеће због истека рока уговора о раду, једном запосленом на одређено време
је споразумно престао радни однос, док је због повећаног овима посла ангажовано 17 лица
на одређено време.
У трећем кварталу 2018. године, четири запослена на неодређено време су отишла у
пензију и једном запосленом је споразумно престао радни однос.
Због повећаног овима посла ангажовано је 1 лице на одређено време, и још једно лице је
ангажовано на основу уговора о делу.
У четвртом кварталу 2018. године, од запослених неодређено време једно лице је отишло
у старосну пензију, а два запослена су споразумно напустила Предузеће. Један запослени је
дао отказ с тим да је 31.12.2018. године још увек био у радном односу због чега се број
запослених на неодређено време на дан 31.12.2018. године и на дан 01.01.2019. године
разликује.
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 и то на 3 радна места за извршиоце са високом
стручном спремом, 6 радних места за извршиоце са средњом стручном спремом и 5 радних
места за извршиоце са нижом стручном спремом. У децембру, на основу те Сагласности,
тринаесторо запослених на одређено време је засновало радни однос на неодређено.
Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање својим
Закључком 51 Број: 112-10259/2018-1 од 29. октобра 2018. године одобрила је да ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад може да има укупан број запослених на одређено време због
повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о
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привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица
ангажованих по другим основама већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено
време, и то: 60 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 4 ангажована
по основу уговора о делу.
Од запослених на одређено време, 3 лица су споразумно напустила Предузеће, престала је
потреба за радом 13 лица на одређено јер је са њима заснован стални радни однос, док су
због повећаног обима посла примљена 2 лица.
На дан 31.12.2018. године од 4 лица ангажована на основу уговора о делу (колико је било
на почетку последњег квартала) због завршетка извођења радова, на крају 2018. године
ангажовано је само једно лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У 2018. 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.-31.12.2018.
године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини
од 427.980.000,00 динара за реализацију набавке добара и радова.

Ред.
бр.

План
01.01.31.12.2018

Опис

Пренета
средства

Реализовано

ДОБРА
1

Трактор, 6 ком.

18.600.000,00

18.194.400,00

18.194.400,00

2

Мулчер, 4 ком.

2.300.000,00

2.155.200,00

2.155.200,00

3

Сито за компост

9.300.000,00

9.290.000,00

9.290.000,00

4

Усисивач за лишће, 4 ком.

2.200.000,00

2.156.000,00

2.156.000,00

5

Тракторска хидраулична рука са тарупом

2.100.000,00

1.435.000,00

1.435.000,00

6

Камион са утоварним сандуком, 2 ком.

7.900.000,00

7.876.000,00

7.876.000,00

7

Камионска цистерна

9.300.000,00

9.289.000,00

9.289.000,00

8

Доставна возила, 2 ком

4.300.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

9

Трактор

5.265.000,00

5.265.000,00

5.265.000,00

10

Самоходне косачице, 5 ком.

10.836.000,00

10.833.600,00

10.833.600,00

11

Прикључне машине за тракторе, 5 ком.

2.434.000,00

2.428.400,00

2.428.400,00

12

Посипачи соли, 5 ком.

945.000,00

864.000,00

864.000,00
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Ред.
бр.

Опис

План
01.01.31.12.2018

Пренета
средства

Реализовано

РАДОВИ
1

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

192.500.000,00

192.481.288,78

192.481.288,78

2

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

70.000.000,00

69.944.333,16

69.944.333,16

3

Изградња заливних система

20.000.000,00

19.789.301,20

19.789.301,20

4

Унапређење СП "Каменички парк" - уређење
парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза

70.000.000,00

356.201.523,14

356.201.523,14

УКУПНО:

427.980.000,00

Радове у оквиру Позиције 4 - Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске и
туристичке инфраструктуре - I фаза није било могуће реализовати у 2018. години јер су
средства за финансирање обезбеђена тек у другој половини године, а и поступак јавне
набавке је дуг. Спроведен је поступак јавне набавке и 26.12.2018. 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 без ПДВ-а, односно 70.345.491,85
динара са ПДВ-ом.
Како није реализована у оквиру Програма за 2018. годину, ова позиција је обухваћена и
Програмом за 2019. годину. Планирана вредност инвестиције је 70.422.564,17 динара, а
финансираће се средствима Аутономне Покрајине Војводине у износу од 35.000.000,00
динара, средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 35.000.000,00
динара, а преостали износ од 422.564,17 средствима ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

Планирани и реализовани приливи Осталих прихода из буџета (Образац 5) у периоду
01.01.-31.12.2018. године:

15

План
01.01.31.12.2018

Опис

Р.бр.

1

Услуге из делатности из 2018. године

2

Радови по уговорима

3

Пренета
средстава

Реализовано

355.000.000,00

354.967.647,32

354.961.551,35

34.000.000,00

33.963.763,37

33.963.763,37

Рефунцација за рад приправника

1.259.000,00

1.247.739,13

1.247.739,13

4

Субвенције из буџета Републике Србије

1.000.000,00

1.570.000,00

1.564.827,22

5

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

146.753.000,00

146.091.727,27

113.252.668,67

6

Услуге из делатности из 2017. године

7

Радови на заштити и очувању животне средине
по уговорима из 2017. године

-16.853,00
48.304.000,00

УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:

586.316.000,00

УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:

538.012.000,00

-26.259,48

48.260.975,41
553.251.525,15

537.797.764,61

Негативне вредности пренетих средстава односе се на повраћај неутрошених аванса из
2017. године за услуге из делатности као и за радове на заштити и унапређењу животне
средине.
Иза износа (у Обрасцу 5 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА) од
32.850.327,35 динара неутрошених пренетих буџетских средства на рачуну Предузећа су
аванси за радове на заштити животне средине (32.839.058,60 динара) чији је завршетак
уговорен за 2019. годину, неискоришћени аванс из децембра месеца за услуге из делатности
у висини од 6.095,97 динара који ће бити враћен у буџет Града Новог Сада у 2019. години
и неутрошена средства из буџета Републике Србије за суфинансирање Програма управљања
СП „Дунавски парк“ за 2018. годину која ће такође бити враћена у 2019. години.

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.
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9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
За 2018. годину планирана су инвестициона улагања у укупној вредности од 455.342.946,07
динара од чега је остварено 369.119.452,40 динара.

Ред.
бр.

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

План
01.01.-31.12.2018

I

Средства из буџета Града за 2018. годину

Остварење

ДОБРА
1

Трактор, 6 ком.

18.600.000,00

18.194.400,00

2

Мулчер, 4 ком.

2.300.000,00

2.155.200,00

3

Сито за компост

9.300.000,00

9.290.000,00

4

Усисивач за лишће, 4 ком.

2.200.000,00

2.156.000,00

5

Тракторска хидраулична рука са тарупом

2.100.000,00

1.435.000,00

6

Камион са утоварним сандуком, 2 ком.

7.900.000,00

7.876.000,00

7

Камионска цистерна

9.300.000,00

9.289.000,00

8

Доставна возила, 2 ком

4.300.000,00

4.200.000,00

9

Трактор

5.265.000,00

5.265.000,00

10
11

Самоходне косачице, 5 ком.
Прикључне машине за тракторе, 5 ком.

10.836.000,00
2.434.000,00

10.833.600,00
2.428.400,00

12

Посипачи соли, 5 ком.

945.000,00

864.000,00

УКУПНО ДОБРА:

75.480.000,00

73.986.600,00

1

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

192.500.000,00

192.481.288,78

2

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

70.000.000,00

69.944.333,16

3

Изградња заливних система

20.000.000,00

19.789.301,20

4

Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске
и туристичке инфраструктуре - I фаза

70.000.000,00

РАДОВИ

II

УКУПНО РАДОВИ:

352.500.000,00

282.214.923,14

I УКУПНО:

427.980.000,00

356.201.523,14

1.700.000,00

352.484,00

Сопствена средства
ДОБРА

1

Рачунари и рачунарска опрема

2

Разни ручни алати - aлат за радионице

3

Тракторска приколица

1.050.000,00

4

Ситна пољопривредна механизација

1.800.000,00

1.292.000,00

5

Опрема за електронску наплату карата

493.000,00

499.000,01

300.000,00
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Ред.
бр.

План
01.01.-31.12.2018

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

6

Канцеларијски намештај

7

Ограда у новом расаднику

300.000,00

8

Пнеуматски систем за трактор Deutz fahr

600.000,00

9

Апарати и опрема за гашење пожара

200.000,00

10

Телефонски апарати

11

Клима уређаји

250.000,00

12

Бела техника

100.000,00

13

Цераде

100.000,00

14

Канцеларијска опрема

200.000,00

15

Колица за палете

30.000,00

16

Ручни виљушкар

300.000,00

17

Тахографи

18

Опрема за чишћење снега

19

Посипачи соли - наставак поступка набавке из 2017.
године

20

Реквизити за дечје игралиште на "Штранд"-у из
донације

1.257.000,00

Остварење
8.550,00

30.000,00

24.525,83

129.500,00

150.000,00
1.000.000,00

354.405,00

864.160,00

864.160,00
1.168.823,13

УКУПНО ДОБРА:

10.724.160,00

4.693.447,97

216.221,90

216.049,95

РАДОВИ
1

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

2

Изградња и опремање трафо станице

3.000.000,00

2.034.720,00

3

Бушење, опремање и повезивање бунара

1.800.000,00

-

4

Унапређење СП "Каменички парк" - уређење парковске
и туристичке инфраструктуре - I фаза

422.564,17

-

5

Увећање вредности грађевинских објеката

6

Пословни простор - ресторан на купалишту "Штранд"

129.750,00

УКУПНО РАДОВИ:

5.723.961,34

5.438.786,07

8.104.481,29

10.680.000,00

-

УСЛУГЕ
1

Пројектно техничка документација за изградњу
заливних система на јавним зеленим површинама у
Новом Саду

2

Израда пројекта ИДП монтажно бетонске трафо
станице

120.000,00

120.000,00

3

Израда пројектно техничке документације за бушење,
опремање и повезивање бунара

400.000,00

-

УКУПНО УСЛУГЕ:

11.200.000,00

120.000,00

II УКУПНО:

27.362.946,07

12.917.929,26

УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II):

455.342.946,07

369.119.452,40

18

Највећи део остварења су инвестиције финансиране средствима капиталних субвенција из
буџета Града Новог Сада за 2018. годину (356.201.523,14 динара) од чега је 73.986.600,00
динара утрошено на набавку неопходне опреме за вршење основне делатности, а
282.214.923,14 динара се односи на извршене радове.
Инвестиције из сопствених средстава се планирају али је њихова реализација неизвесна јер
се остварују у много мањем обиму због великих непокривених губитака из претходног
периода и максималне штедње. Набавља се само најпотребније и то углавном само у циљу
замене дотрајале и неисправне опреме и пресељења расадника на нову локацију.
Треба напоменути да пословни простор – ресторан на купалишту „Штранд“ у вредности од
5.723.961,34 динара није ново инвестиционо улагање него грађевински објекат чија је
примопредаја између Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад и
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад извршена на основу Закључка Скупштине Града Новог
Сада број: 020-42/2014-I од 28.03.2014. године, Одлуке о обављању комуналних делатности
одржавање јавних зелених површина („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14,
28/14, 63/14, 74/16 и 16/18) и Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне
радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/18). Закључком је одређено да ЈКП „Градско
зеленило“ Нови Сад управља и користи парцеле бр. 7341/1 и 7341/2 КО Нови Сад II као и
објекте на наведеним парцелама односно на купалишту „Штранд“.
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