ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-2045
ДАНА: 12.03.2019. ГОДИНЕ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД
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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“, бр. 67/17, 29/18 и 38/18) планирана су средства из буџета Града
Новог Сада за 2018. годину у износу од 782.980.000,00 динара и то за:
-

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у
427.980.000,00 динара и
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

износу

од

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 427.980.000,00 динара капиталне субвенције су у 2018. години
остварене у висини од 83,23%, односно, 356.201.523,14 динара.
План
01.01.-31.12.2018

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Остварење
01.01.-31.12.2018.
(пренета средства)

ДОБРА
1

Трактор, 6 комада

18.600.000,00

18.194.400,00

2
3

Мулчер, 4 комада
Сито за компост

2.300.000,00
9.300.000,00

2.155.200,00
9.290.000,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Усисивач за лишће, 4 комада
Тракторска хидраулична рука са тарупом
Камион са утоварним сандуком, 2 комада
Камионска цистерна
Доставна возила, 2 комада
Трактор
Самоходне косачице, 5 комада
Прикључне машине за тракторе, 5 комада
Посипачи соли, 5 комада

2.200.000,00
2.100.000,00
7.900.000,00
9.300.000,00
4.300.000,00
5.265.000,00
10.836.000,00
2.434.000,00
945.000,00

2.156.000,00
1.435.000,00
7.876.000,00
9.289.000,00
4.200.000,00
5.265.000,00
10.833.600,00
2.428.400,00
864.000,00

75.480.000,00

73.986.600,00

УКУПНО ДОБРА:
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

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

69.944.333,16

3

Изградња заливних система

20.000.000,00

19.789.301,20

4

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

70.000.000,00

УКУПНО РАДОВИ:

352.500.000,00

282.214.923,14

УКУПНО:

427.980.000,00

356.201.523,14
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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 014.2418/8 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 по 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
Мотор
Максимална снага мотора
Радна запремина мотора
Трансмисија
Максимална брзина
кретања
Дужина
Ширина
Маса празног трактора
Кабина
Остало

KUBOTA B2650 HDB-C
мотор са 3 цилиндра, дизел, водено хлађење
19,1 kW
1261 cm3
ХСТ – хидростатичка трансмисија у 3 ранга
23,01 km/h
2887 mm
1249 mm
1095 kg
Кабина са грејањем, климом, радним светлима, предњим
брисачем, ретровизорима
- 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),
реализована је jaвна набавка добара у отвореном поступку по партијама процењене
вредности од 6.600.000,00 динара (без пореза на додату вредност).
Позиција 2 – Мулчер, 4 комада, реализована је у отвореном поступку набавке добара
ЈНОП 11/2018 – Прикључне машине, Партија 1 на основу Уговора са „MILUROVIĆ
KOMERC“ д.о.о., Угриновци, број 014.2-5170/8-1 од 13.08.2018. године. Уговорена
вредност опреме је нешто нижа од планиране и износи 2.155.200,00 динара без пореза
на додату вредност, односно 2.586.240,00 динара са 20% ПДВ-а.
Преузимање опреме извршено је 11.10.2018. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 011.4.1-8705. Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног
рачуна број 00 000443 од 17.10.2018. године „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о.,
Угриновци је и књиговодствено обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од
2.155.200,00 динара на рачун Предузећа дана 02.11.2018. године
Техничке карактеристике мулчера марке MUTHING, тип MU-C140:
- Компатибилан са трактором „KUBOTA B2650 HST CAB“
- Kaчење на трактор фронтално, на „А“ рам, усклађен са прихватом за
трактор „KUBOTA B2650 HST CAB“
- Погон преко задњег излазног вратила, број обртаја 1000 о/min
- Затворено челично кућиште ојачано плочом монтираном унутар кућишта
- Дебљина зида кућишта 2 mm
- Радни захват 140 cm
- Укупна ширина 164 cm
- Спирални ротор са чекићима за мулчирање
- Број чекића 24
- Могућност уситњавања грана дебљине 3-6 cm
- Предњи точкови од пуне гуме, окретни за 360о, подесиви по висини
- Могућност подешавања висине мулчирања путем ваљка
- Тежина 185 kg

Позиција 4 - Усисивач за лишће, 4 комада, реализована је у отвореном поступку
набавке добара ЈНОП 11/2018 – Прикључне машине, Партија 2 на основу Уговора са
„TEHNOUNION - EXIM“ д.о.о. Сремска Каменица, број 014.2-5170/8-2 од 13.08.2018.
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године. Уговорена вредност опреме је нешто нижа од планиране и износи 2.156.000,00
динара без пореза на додату вредност, односно 2.587.200,00 динара са 20% ПДВ-а.
Преузимање опреме извршено је 27.09.2018. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 011.4.1/8259. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна
„TEHNOUNION - EXIM“ д.о.о. Сремска Каменица, број 27092018-1 од 27.09.2018.
године је и књиговодствено обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од
2.156.000,00 динара на рачун Предузећа дана 12.10.2018. године.
Техничке карактеристике усисивача за лишће марке Peruzzo, тип TURBO 400:
- Турбински систем усисавања
- Турбина са четири фиксна крака
- Пречник турбине 400 mm
- Усисно црево од високо отпорног полиуретан материјала
- Дужина усисног црева 5 m
- Пречник усисног црева 200 mm
- Улазна туба направљена од пластике са ручком, точком и куком са ланцем
за рад далеко од усисивача
- Ручно штеловање избацивања лишћа
- Четворотактни мотор, са анти-стрес системом
- Снага мотора 13 KS
- Тежина усисивача 170 kg
- Уграђен систем заштите да се усисивач аутоматски угаси уколико црево
није добро подешено до турбинског улаза

Позиција 5 - Тракторска хидраулична рука са тарупом, реализована је у отвореном
поступку набавке добара ЈНОП 11/2018 – Прикључне машине, Партија 3 на основу
Уговора са „ЕКОТЕХНА 2000“ д.о.о. Београд, број 014.2-5170/8-3 од 15.08.2018.
године. Уговорена вредност опреме износи 1.435.000,00 динара без пореза на додату
вредност, односно 1.722.000,00 динара са 20% ПДВ-а.
Преузимање опреме извршено је 28.09.2018. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 011.4.1/8297. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна
„ЕКОТЕХНА 2000“ д.о.о. Београд, број vp212 од 28.09.2018. године је књиговодствено
обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од
1.435.000,00 динара на рачун Предузећа дана 25.10.2018. године.
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Техничке карактеристике опреме:
Тип
Радни дохват руке са радном
главом
Вертикални дохват
Радни дохват под углом од 90о
Транспортна дужина
Транспортна ширина
Транспортна висина
Тежина са радном главом
Угао ротације главе
Позиција качења за трактор
Тип качења

Тракторска хидраулична рука са тарупом
марке PRONAR, тип WWT 420 GK 80L
4,20 m
4,20 m
2,3 m
0,80 m
1,46 m
1,73 m
735 kg
205о
десна
у 3 тачке према стандарду ISO 1
(13/8) acc. To ISO 730-1

Број обртаја кардана
Број зупчаника на карданском
вратилу

540 о/min

Снага хидрауличне пумпе

30 kW
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РАДНИ АЛАТ
Снага хидромотора

28 kW

Радни захват

0,8 m

Тип ножа

Y

Број ножева

22

Позиција 3 – Сито за компост, реализована је у отвореном поступку набавке добара
ЈНОП 12/2018 на основу Уговора са групом понуђача у којој је носилац посла
„МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Угриновци и члан групе понуђача „TEHNIX BEO“
д.о.о. Београд број 014.2-9304/8 од 06.12.2018. године. Од планираних 9.300.000,00
динара за набавку је утрошено 9.290.000,00 динара. У складу са уговором, 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 4.645.000,00 динара на рачун Предузећа дана 23.12.2018. године.
Опрема је, на основу Коначног рачуна-отпремнице „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о.
Угриновци број 00 000551 од 26.12.2018. године рачуноводствено обухваћена док је на
основу Протокола о примопредаји број 011.4.1-11037 од 25.12.2018. године стављена у
функцију. У складу са уговором, за реализацију набавке Градска управа за комуналне
послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос
преосталих 50% вредности опреме у висини од 4.645.000,00 динара на рачун Предузећа
дана 29.12.2018. године.
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Техничке карактеристике сита за компост:
Тип

Опис:

Сито за компост марке TEHNIX, тип WWT
12/2500
Покретни,
компактни
уређај
за
квалитетно просејавање компоста са
одвајањем већих комада. Направљен од
три технолошке целине: прихватна
комора, просејавање материјала и
транспорт фракције.

Димензије
Димензије сита
Перфорација сита
Погон сита
Брзина окретања сита
Запремина усисног отвора
Висина пуњења
Погон дозираног пужног
транспортера
Димензије хоризонталног уздужног
транспортера
Погон хоризонталног уздужног
транспортера
Димензије подизног уздужног
транспортера
Димензије подизног попречног
транспортера
Погон подизног попречног
транспортера

7445 x 2620 x 3180 mm
 1920 x 2570 mm
12 x12 mm
2,2 kW / 1360 o/min
променљива од 1 до 8 o/min
5 m3
2650 mm

Погон задњег пужног транспортера

1,1 kW / 890 o/min

2,2 kW / 1360 o/min
3000 x 940 / 800 mm
1,1 kW / 890 o/min
3000 x 940 / 800 mm
3000 x 640 / 500 mm
1,1 kW / 890 o/min

За набавку теретних возила по Позицији 6 - Камион са утоварним сандуком, 2
комада (планирана вредност 7.900.000,00 динара без ПДВ-а), Позицији 7 - Камионска
цистерна (планирана вредност 9.300.000,00 динара без ПДВ-а) и Позицији 8 Доставна возила, 2 комада, (планирана вредност 4.300.000,00 динара без ПДВ-а),
реализована је jaвна набавка добара у отвореном поступку по партијама процењене
вредности од 21.500.000,00 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
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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.
Опрема је, на основу Коначног рачуна „WEST TRUCK“ д.о.о. Београд, број IFV-192 од
02.07.2018. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о
примопредаји број 011.4.1-5569 од 03.07.2018. године стављена у функцију.
Техничке карактеристике камиона са утоварним сандуком:
Тип камиона
Укупна маса возила са
уграђеним товарним сандуком
за „Б“ категорију
Предња осовина
Задња осовина
Шасија
Мотор
Запремина мотора
Снага мотора
Мењач
Кабина
Број седишта
Надоградња
Унутрашња дужина сандука
Унутрашња ширина сандука
Странице
Остало

Камион са утоварним сандуком марке IVECO, тип
DAILY 35C12D
3500 kg
управљачка, носивост 1900 kg
погонска, носивост 2600 kg
удвојени точкови на задњој осовини
челична, „Ц“ профил – камионска шасија
4 цилиндра, дизел, EURO 6
2287 cm3
85 kW
мануелни, 6+1 степени преноса
полуизбачена са 4 врата
1+5, једноструко сувозачко седиште, задња клупа са 4
седишта
товарни сандук
3310 mm
2100 mm
- висине 400 mm
- бочне странице једноделне, обарајуће
- задња страница обарајућа
- 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
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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
Међуосовински размак
Бруто носивост возила
Мотор
Запремина мотора
Снага мотора
Кабина
Двоосовинска шасија
Носивост предње осовине
Носивост задње осовине
Надоградња:

Камионска цистерна марке IVECO, тип
EUROCARGO ML140E22
4185 mm
14000 kg
6 цилиндара у линији, EURO 5
5880 cm3
160 kW
стандардна израда са 1+2 седишта
5100 kg
9500 kg
- 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.
Преузимање возила извршено је 22.08.2018. године када је сачињен Протокол о
примопредаји број 011.4.1-7185.
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Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног рачуна број fv-268 од 20.08.2018.
године „WEST BEOCAR“ д.о.о. Београд је и књиговодствено обухваћена.
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

Позиција 9 - Трактор, реализована је у поступку јавне набавке добара у
преговарачком поступку, редни број набавке ЈНПП 1/2018, на основу Уговора са
„AGROSTADT“ д.о.о., Руменка, број 014.2-8376/8 од 04.12.2018. године. Уговорена
вредност опреме износи 5.265.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно
6.318.000,00 динара са 20% ПДВ-а.
Преузимање опреме извршено је 11.12.2018. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 00141/10560. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна
број МЕН00956 од 11.12.2018. године „AGROSTADT“ д.о.о. Руменка је књиговодствено
обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од
5.265.000,00 динара на рачун Предузећа дана 23.12.2018. године.
Техничке карактеристике опреме:
Тип трактора
Мотор
Максимална снага мотора
Радна запремина мотора

DEUTZ FAHR 5110G DT GS E3
мотор „Tier 3“ са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење
110 KS
4000 cm3

Трансмисија

синхромеханичка трансмисија са 5 степена пренос, уз 3
„powershift“ промене без употребе квачила

Број брзина
Брзина кретања

напред 30, назад 30
при броју обртаја мотора од 1800 до 2000 о/min од 0,4 до 40
km/h
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Маса празног трактора
Остало

4300 kg
- погон на сва 4 точка
- промена степена преноса без притиска на педалу
спојнице (квачила), посебним дугметом на палици мењача
- заустављање трактора без притиска на педалу спојнице
(квачила)
- електро-хидрауличка промена смера кретања посебном
ручицом или дугметом - реверзер
- задње прикључно вратило РТО 540/540 Е/1000/1000Е
о
/мин
- 2 хидрауличне пумпе, заједничког протока 80 l/min
- подизна моћ назад минимум 5410 kg
- 3 пара хидрауличних утичница
- електро-хидрауличка контрола блокаде диференцијала
(предњег и задњег)
- задња потезница померљива
- предње подизне полуге носивости 1850 kg са предњим
карганом 1000 о/min
- ваздушни компресор са инсталацијом

Позиција 10 –Самоходне косачице, 5 комада, реализована је у отвореном поступку
набавке добара ЈНОП 25/2018 на основу Уговора са „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о.
Угриновци број 014.2-7241/8 од 09.10.2018. године. За набавку косачица планирана су
средства у висини од 10.836.000,00 динара док уговорена вредност износи
10.833.600,00 динара без пореза на додату вредност, односно 13.000.320,00 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 5.416.800,00 динара на рачун Предузећа дана 25.10.2018. године.
Преузимање возила извршено је 05.11.2018. године када је сачињен Протокол о
примопредаји број 011.4.1.-9532.
Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног рачуна-отпремнице број 00
000470 од 06.11.2018. године „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци је
књиговодствено обухваћена и Градска управа за комуналне послове је на име
капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у
висини од 5.416.800,00 динара на рачун Предузећа дана 26.11.2018. године.
Техничке карактеристике самоходних косачица:
САМОХОДНА КОСАЧИЦА 1,
1 комад

Самоходна косачица марке KUBOTA,
тип F3890

- Самоходна вожена машина са косионим уређајем – мулчером смештеним са
предње стране машине, намењена за кошење зелних површина. Седиште возача и
управљач смештени су између две осовине.
- Мотор са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење, напајање 12 V, максималне снаге 27,8
kW, радне запремине 1498cm3
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- Хидростатичка трансмисија у 2 ранга
- 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
- Максимална брзина кретања 20 km/h
- Укупна дужина без прикључака 2450 mm
- Укупна ширина без прикључака 1370 mm
- Укупна висина до врха заштитног рама 1985 mm
- Тежина без прикључака 760 kg
- Предње излазно вратило, за погон косионог уређаја, мулчера и слично
- Хидраулично подизање/спуштање предњих прикључака, са седишта оператера
- Заштитни рам за случај превртања
- Радни захват 1400 mm
- Укупна ширина 1650 mm
- 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
САМОХОДНА КОСАЧИЦА 2,
4 комада

Самоходна косачица марке KUBOTA,
тип G2D21-HD

- Мотор са 3 цилиндра, дизел, водено хлађење, максималне снаге 15,6 kW, радне
запремине 778cm3
- Хидростатички пренос у 2 ранга
- Управљање помоћу полуга, радијус окрета 0 m
- Косиони уређај између осовина, са погоном преко вратила
- Косиони уређај са 3 ножа, откос уназад
- Радни захват косачице 1220 mm
- Подешавање висине кошења 24 – 103 mm
- Колектор за траву запремине 500 литара
- Систем за пуњење колектора путем тунела, директно иза косионог уређаја
- Вертикално пражњење колектора, на висину од 1,8 m
- Максимална брзина 15,5 km/h
- Дужина (са колектором за траву) 2830 mm
- Ширина 1271 mm
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Позиција 11 – Прикључне машине за тракторе, 5 комада, реализована је у поступку
јавне набавке добара у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 26/2018, на
основу Уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци, број 014.2-7172/7 од
09.10.2018. године. Програмом за 2018. годину предвиђена су средства у износу од
2.434.000,00 динара док је уговорена вредност нешто нижа и износи 2.428.400,00
динара без пореза на додату вредност, односно 2.914.080,00 динара са 20% ПДВ-а.
Преузимање опреме извршено је 05.11.2018. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 011.4.1.-9531. Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног
рачуна-отпремнице број 00 000469 од 06.11.2018. године „MILUROVIĆ KOMERC“
д.о.о., Угриновци је књиговодствено обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од
2.428.400,00 динара на рачун Предузећа дана 26.11.2018. године.
Техничке карактеристике прикључних машина за тракторе:
ФРОНТАЛНИ КОСИОНИ
УРЕЂАЈ, 4 комада
-

качење на предњи подизни систем трактора, категорије 0, „А“ рам
погон преко предњег подизног излазног вратила трактора, на 1000 о/min
радни захват 1370 mm
косачица са ротирајућим ножевима, број ножева 3
висина кошења 15 – 135 mm
откос са стране
предњи точкић, предњи и задњи: гумени, окретни, подесиви по висини
тежина 202 kg
КОСИОНИ УРЕЂАЈ СА
ОТКОСОМ СА СТРАНЕ,
1 комад

-

Фронтални косиони уређај марке KUBOTA, тип
H/M 140 FM

Косиони уређај са откосом са стране марке
KUBOTA, тип RCK60-30B-EU

качење између осовина трактора
погон преко излазног вратила између осовина трактора на 2500 о/min
радни захват 1524 mm
косачица са ротирајућим ножевима, број ножева 3
откос са стране
висина кошења 38 – 102 mm
тежина 160 kg

Позиција 12 – Посипачи соли, 5 комада, реализована је у поступку јавне набавке
добара у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 27/2018, на основу Уговора са
„TAKEUCHI RS“ д.о.о., Ченеј, број 014.2-7176/8 од 17.10.2018. године. Програмом за
2018. годину предвиђена су средства у износу од 945.000,00 динара док је уговорена
вредност нешто нижа и износи 864.000,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 1.036.800,00 динара са 20% ПДВ-а.

14
Преузимање опреме извршено је 16.11.2018. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 001141-9856. Опрема је стављена у функцију, а на основу
Рачуна/отпремнице број 142/18 од 16.11.2018. године „TAKEUCHI RS“ д.о.о., Ченеј је
књиговодствено обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од
864.000,00 динара на рачун Предузећа дана 11.12.2018. године.
Техничке карактеристике посипача соли:
ПОСИПАЧ СОЛИ 1,
3 комада
-

носећи посипач за суво посипање
систем екстракције сувог материјала преко миксера
капацитет ношења 300 kg
запремина 0,25 m3
радна ширина подесива ручно у распону од 1 - 6 m
дужина 1045 mm
ширина 1125 mm
висина 1035 mm
радна брзина трактора максимално 10 km/h
потребна снага трактора минимално 15 KS
погон хидраулика
прикључивање у три тачке, са задње стране трактора према стандарду ISO 730-1
функционално одговара тракторима марке HITTNER ECOTRAC 21 и PRIMA TT 830
S
ПОСИПАЧ СОЛИ 2,
2 комада

-

Посипач соли марке PRONAR, тип PS - 250

Посипач соли марке PRONAR, тип PS – 250M

носећи посипач за суво посипање
систем екстракције сувог материјала преко миксера
капацитет ношења 600 kg
запремина 0,5 m3
радна ширина подесива ручно у распону од 1 - 6 m
дужина 1045 mm
ширина 1125 mm
висина 1290 mm
радна брзина трактора максимално 10 km/h
потребна снага трактора минимално 15 KS
погон хидраулика
прикључивање у три тачке, са задње стране трактора према стандарду ISO 730-1
функционално одговара тракторима марке DEUTZ FAHR 5105.4 GDT MD GS
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За 2018. годину, за набавку добара планирана су средства капиталних субвенција из
буџета Града Новог Сада у износу од 75.480.000,00 динара. Годишњи план је остварен
са 98,02%, односно реализација износи 73.986.600,00 динара.

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
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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.
Одлуком о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из
делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 29/18) обезбеђена су додатна средства за
изградњу расадника у висини од 22.500.000,00 динара неопходних да се реализује
инвестиција.
На основу четврте привремене ситуације у вредности од 13.177.799,09 динара извршен
је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун
Предузећа 27. јула 2018. године у истом износу, на основу пете привремене ситуације у
вредности од 50.771.646,49 динара извршен је пренос средстава капиталних субвенција
из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 17. септембра 2018. године у истом
износу и на основу шесте привремене ситуације у вредности од 28.537.783,29 динара
извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на
рачун Предузећа 20. новембра 2018. године у истом износу.
Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је
Aнексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и
одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна
радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181 од
28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова
до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за
2018. годину обезбеђена средства као и вишак радова до 28.000.000,00 динара колико је
требало да се обезбеди Програмом за 2019. годину.
Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим
је промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више
првобитних 249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава).
На основу седме привремене ситуације у вредности од 44.463.968,93 динара извршен је
пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун
Предузећа 30. децембра 2018. године у истом износу.
Укупна вредност реализованих капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по
Програму за 2018. годину (за радове обухваћене другом, трећом, четвртом, петом,
шестом и седмом привременом ситуацијом) износи 192.481.288,78 динара тако да је, уз
реализоване радове током 2017. године у вредности од 62.098.778,36 динара по
Програму за претходну годину, укупна вредност реализованих капиталних субвенција
на изградњи новог расадника 254.580.067,14 динара (ПДВ се не обрачунава).
За вишак радова изведених током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су
средства у висини од 28.000.000,00 динара.
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На изградњи новог расадника у 2018. години сви објекти су изграђени као и пратећа
инфраструктура. Извођач има обавезу да отклони недостатке који су му стављени као
примедба. У исто време ради се на усаглашавању и признавању неспорних вишкова
радова који ће се финансирати у 2019. години.

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“ Нови Сад 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“ Нови Сад 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.
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.
Током године фактурисање извршених радова вршено је привременим ситуацијама на
основу којих је (уз умањење фактурисаних износа за 30% вредности извршених радова
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финансираних 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, 25. јула 2018. године 12.710.543,00 динара и 5. септембра 2018.
године 4.728.424,96 динара.
Радови су завршени и извршена је примопредаја 9. септембра 2018. године када је
сачињен и Записник о примопредаји изведених радова број 014-8629.
Од извођача радова примљен је Рачун бр. 17136/18 – Окончана ситуација бр. 17136/18
од 09.10.2018. године на основу које је Градска управа за комуналне послове 23.
новембра 2018. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција у
износу од 22.271.421,80 динара.
Укупна вредност изведених радова (ПДВ се не обрачунава) једнака је уговореној и
износи 70.160.383,11 динара. Извори финансирања су капиталне субвенције из буџета
Града Новог Сада у износу од 69.944.333,16 динара и сопствена средства Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у износу од 216.049,95 динара.
У Каменичком парку урађене су пешачке стазе, соларна расвета дуж стаза, дечије
игралиште, постављен је парковски мобилијар (столови, клупе и канте за смеће).
Постављена је заштитна ограда око дела језера као степениште и ограда на видиковцу.

Позицијa 3 - Изградња заливних система, реализована је у поступку јавне набавке
радова у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 13/2018, на основу Уговора
број 014.2-4362/8 од 18.07.2018. године са групом понуђача коју чине
„ТЕХНОХИДРОСФЕРА“ доо Беочин и „SUPERIOR GREEN“ доо Крушевац.
Програмом за 2018. годину предвиђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара
док је уговорена вредност нешто нижа и износи 19.789.301,20 динара без пореза на
додату вредност.
За извршене радове су примљене I Привремена ситуација број 120/18 од 31.10.2018.
године
и
Окончана
ситуација
број
128/18
од
10.12.2018.
године
„ТЕХНОХИДРОСФЕРА“ доо Беочин, на основу којих је Градска управа за комуналне
послове 30. новембра 2018. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних
субвенција у износу од 11.370.112,00 динара и 29. децембра 2018. године износ од
8.419.189,20 динара.
Радови су завршени и 07.12.2018. године сачињен је Записник о примопредаји
изведених радова број 014.2-10471. Вредност укупног пројекта од 19.789.301,20 динара
чине: заливни систем у вредности од 16.639.471,20 динара, бунарски шахт у вредности
од 191.696,00 динара, опремање бунарског шахта 528.150,00 динара, електро део везан
за заливање у вредности од 1.738.334,00 динара и електро део опремања бунара,
691.650,00 динара.
У оквиру ове позиције изграђен је заливни систем на Булевару Европе у Новом Саду
од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута.
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За Позицију 4 - Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење
парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза у 2018. години планирана су
средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00
динара док би се преостали износ до процењене вредности радова у износу од
422.564,17 динара финансирао средствима Предузећа.
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 22. октобра 2018. године донело одлуку о
покретању отвореног поступка број ЈНОП 31/2018, за јавну набавку радова Унапређење
Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке
инфраструктуре – I фаза. За наведену набавку 16. новембра 2018. године објављен је
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. Рок за подношење понуда био је 17. децембар 2018. године до када је
пристигла једна понуда.
За реализацију радова 24. децембра 2018. године закључен је Уговор број 014.2-9804/8
са групом понуђача у којој је носилац посла „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“
доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „ПАНИЋГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК из Ветерника, са подизвођачем
„AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад. Уговорена вредност радова је нижа од
планираних и износи 70.345.491,85 динара.
Уговорени радови биће изведени у 2019. години, а потребна средства обезбеђена су
Програмом за 2019. годину.

За 2018. годину, за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета
Града Новог Сада у износу од 352.500.000,00 динара од чега је реализовано 80,06%,
односно реализација износи 282.214.923,14 динара.
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су у 2018. години обезбеђена средства у износу од
355.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ПО ПРОГРАМУ

ФАКТУРИСАНО

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА

1

2

3

ИСКОРИШЋЕНОСТ

НЕУТРОШЕНА

СРЕДСТАВА

ПРЕНЕТА

(3/1)

СРЕДСТВА

4

5

4970

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

24.000.000,00

23.968.919,35

23.969.207,60

99,87%

288,25

4971

Хемијска заштита зеленила

10.000.000,00

9.999.878,24

10.000.000,00

100,00%

121,76

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

2.000.000,00

1.999.565,14

1.999.565,14

99,98%

-

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

221.000.000,00

220.996.831,33

221.000.000,00

100,00%

3.168,67

4974

Кошење коровских површина

20.500.000,00

20.499.999,39

20.499.999,39

100,00%

-

4975

Одржавање зеленила паркова

15.000.000,00

14.999.999,51

14.999.999,51

100,00%

-

4976

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

5.000.000,00

4.999.168,18

5.000.000,00

100,00%

831,82

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

18.000.000,00

17.999.592,01

18.000.000,00

100,00%

407,99

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

500.000,00

499.718,47

499.718,47

99,94%

-

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

2.000.000,00

1.999.851,10

2.000.000,00

100,00%

148,90

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

10.000.000,00

9.999.730,55

9.999.730,55

100,00%

-

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

10.000.000,00

9.999.997,52

10.000.000,00

100,00%

2,48

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

8.000.000,00

7.999.702,16

7.999.702,16

100,00%

-

346

Интервентно одржавање

2.000.000,00

1.999.600,31

2.000.000,00

100,00%

399,69

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног
органа

2.000.000,00

1.999.724,51

1.999.724,51

99,99%

-

525

Уређивање у одржавање јавних зелених површина

5.000.000,00

4.999.273,58

4.999.999,99

100,00%

726,41

355.000.000,00

354.961.551,35

354.967.647,32

99,99%

6.095,97

УКУПНО:

*Неутрошена пренета средства биће враћена у буџет Града Новог Сада у 2019. години.
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Реализација услуга из делатности по месецима
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ФАКТУРИСАНО
ЈАНУАР

4970

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

4971

Хемијска заштита зеленила

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим
игралиштима

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и
блоковско зеленило)

4974

Кошење коровских површина

4975

Одржавање зеленила паркова

4976

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

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и
Мишелука

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег
села

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

249.471,41

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

346

Интервентно одржавање

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу
наручиоца или надзорног органа

525

Уређивање у одржавање јавних зелених површина
УКУПНО:

2.419.484,32

ФЕБРУАР
1.024.383,32

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

1.697.070,02

2.328.535,25

2.418.298,06

2.369.433,98

1.680.274,27

1.302.797,38

1.180.045,05

785.429,97
14.223.068,40

24.908.487,85

28.191.788,21

24.182.466,70

4.397.602,55

7.303.665,20

8.004.788,41

2.383.359,76

1.529.141,03

1.403.576,53

86.989,89

1.469.738,95

1.532.341,17

2.019.897,62

3.012.758,54

643.870,45

33.460,02

30.860,37

67.210,33

21.825,32

703.945,78

1.701.127,03

1.671.571,19

1.207.998,96

1.125.627,61

41.416,67

0,00

93.940,24

1.831.836,46

1.645.595,08

721.081,06

7.210.183,98

68.437,12

0,00

0,00

26.873,66

384.350,98

282.960,66

31.313,41

23.020,93

732.509,92

3.510.205,20

8.823.434,42

513.745,73

2.423.356,34

20.591.019,40

92.098,85

834.629,59

2.372.104,70

20.387,73
392.405,90

77.281,03
1.491.509,28

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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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ФАКТУРИСАНО
ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

4970

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

2.944.043,30

1.937.834,13

1.622.510,92

2.033.161,48

1.506.240,49

1.667.924,08

4971

Хемијска заштита зеленила

1.368.762,65

1167806,56

1.559.773,56

93.192,00

497.550,25

1.149.676,52

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим
игралиштима

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и
блоковско зеленило)

3.852.322,71

4974

Кошење коровских површина

4975

Одржавање зеленила паркова

4976

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

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и
Мишелука

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег
села

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

346

895.025,72

227.010,60
21.018.183,33

19.297.674,97

7.178.093,54

1.548.301,89

2.455.490,93

1.601.533,97

361.882,61

66.517,19

1.065.634,90

81.062,77

118.208,74

57.624,14

521.050,43

2.220.412,34

679.617,73

95.723,28

597.894,95

303.861,07

119.889,79

75.650,17

28.738,24

0,00

44.818,40

154.178,11

111.625,43

0,00

89.713,50

62.182,93

289.519,49

303.600,36

69.447,49

828.316,47

699.474,71

1.151.452,24

927.928,97

686.233,37

0,00

2.265.853,71

2.031.114,65

582.448,08

788.375,16

104.413,58

365.532,48

Интервентно одржавање

144.697,93

1.094,50

24.235,55

67.979,31

935.792,35

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу
наручиоца или надзорног органа

312.308,49

195.906,74

525

Уређивање и одржавање јавних зелених површина

1.335.803,95

1.634.870,33

2.028.599,30

13.052.433,90

10.821.860,58

УКУПНО:

23.325.503,32

25.404.788,48

489.596,84

304346,39

1.635.827,55

37.908.319,63

34.958.465,68

28.628.828,04

26.043.554,28

23

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 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 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)
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-

-

-

-

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.
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

25
-

-

-

-

-

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.
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.
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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.
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.
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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“ Нови Сад - 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).
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На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или
надзорног органа
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.

