ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-7019
ДАНА: 12.07.2019. ГОДИНЕ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2019. 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 2019. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, брoj 59/18) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за
2019. годину у износу од 521.966.432,00 динара и то за:
-

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у
166.966.432,00 динара, и
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

износу

од

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 166.966.432,00 динара капиталних субвенција за 2019. годину у периоду
јануар-јун остварено је 47,28%, односно, 78.939.847,79 динара.
Број
позиције

План
2019

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Остварење
01.01.-30.06.2019
(пренета средства)

ГРУПА - ДОБРА
1

Утоваривач са додатном опремом

2

Мултифункционална рука за кошење са
прукључним уређајима, 3 комада

10.368.000,00

УКУПНО ДОБРА:

8.950.000,00
19.318.000,00

-

ГРУПА - РАДОВИ

1

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

28.000.000,00

27.999.998,26

2

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

70.000.000,00

50.939.849,53

3

Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд”

14.600.000,00

4

Уређење Дунавског парка

35.048.432,00
УКУПНО РАДОВИ:

147.648.432,00

78.939.847,79

УКУПНО:

166.966.432,00

78.939.847,79

ГРУПА – ДОБРА:
Имајући у виду да је реализација ових позиција Програма планирана у другој половини
2019. године за Позицију 1 - Утоваривач са додатном опремом као и за Позицију 2 Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада, вршене су
припремне активности за покретање поступка јавне набавке.
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ГРУПА – РАДОВИ

У оквиру Позиције 1 - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом
инфраструктуром на локацији новог расадника (првобитно планирана вредност радова
250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број
ЈНОП 12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је
носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе
понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС
ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље
ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са
подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб. Уговорена
вредност јавне набавке je 249.580.071,12 динара, а вредност извршених радова током
2017. године обухваћених првом привременом ситуацијом је 62.098.778,36 динара
(ПДВ се не обрачунава).
Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у укупном износу од 192.500.000,00
динара без ПДВ-а, за наставак реализације уговорених обавеза из 2017. године као и за
очекиване додатне радове. Процењена вредност целог пројекта износила је
255.000.000,00 динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00
динара.
Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је
Aнексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и
одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна
радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова радова, број 015-10181
од 28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених
радова до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су
Програмом за 2018. годину обезбеђена средства као и вишкови радова до 28.000.000,00
динара колико је требало да се обезбеди Програмом за 2019. годину.
Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим
је промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више
првобитних 249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава).
Укупна вредност извршених радова по Програму за 2018. годину (обухваћених другом,
трећом, четвртом, петом, шестом и седмом привременом ситуацијом) износи
192.481.288,78 динара тако да је, уз пренета средства из 2017. године у вредности од
62.098.778,36 динара по Програму за претходну годину, укупна вредност извршених
радова на изградњи новог расадника на крају 2018. године износила 254.580.067,14
динара (ПДВ се не обрачунава).
За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су
средства у висини од 28.000.000,00 динара и потписан је Анекс V Уговора број 014.26888/22 од 17.04.2019. године којим је измењена вредност радова по уговору и она сада
износи 282.580.065,40 динара.
За вишкове радова примљена је Окончана ситуација број 5096-19 од 17.04.2019. године
„TRON TEX“ д.о.о. Нови Сад у вредности од 27.999.998,26 динара (ПДВ се не
обрачунава) на основу које су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог
Сада у истом износу пренета на рачун Предузећа 22.05.2019. године.
Укупна вредност радова једнака је уговореној и износи 282.580.065,40 динара.
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На изградњи новог расадника, у 2018. години изграђени су сви објекти као и пратећа
инфраструктура док је у 2019. години извођач имао обавезу да отклони недостатке који
су му стављени као примедба. Извршена је примопредаја о чему је потписан Записник
о примопредаји изведених радова број 015-4239 од 17.04.2019. године.
За радове у оквиру Позиције 2 - Унапређење Споменика природе "Каменички парк" уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза -наставак радова из 2018.
године предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у
висини од 70.000.000,00 динара и 422.564,17 динара сопствених средстава Предузећа.
Спроведен је поступак јавне набавке и у децембру 2018. године закључен је уговор у
поступку јавне набавке број ЈНОП 31/2018 са групом понуђача у којој је носилац посла
„Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“
доо Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са
подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад. Уговорена вредност јавне
набавке је 70.345.491,85 динара (ПДВ се не обрачунава). У складу са Уговором, поднет
је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију
уговорених радова. Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада
уплаћена су 15. марта 2019. године на рачун Предузећа у износу од 35.172.745,93
динара.
Уговорено је месечно фактурисање извршених радова привременим, односно,
окончаном ситуацијом, уз правдање аванса сразмерно проценту примљеног аванса и
вредности изведених радова. Рачуном бр. 12225/19 - Прва привремена ситуација бр.
12225/19 од 29.03.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом
одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад
обухваћени су извршени радови у вредности од 10.800.730,18 динара, за чије
финансирање је, након умањења од 50% на име правдања аванса, Градска управа за
комуналне послове 23. маја 2019. године на рачун Предузећа пренела средства
капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у износу од 5.400.365,09 динара.
На основу Рачуна бр. 12727/19 - Друга привремена ситуација бр. 12727/19 од
25.04.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом
одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад
за извршене радове у вредности од 20.733.477,03 динара, након умањења од 50% на име
правдања аванса, Градска управа за комуналне послове је 20. јуна 2019. године на
рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у
износу од 10.366.738,51 динара.
Од извођача радова испостављен је и Рачун бр. 14054/19 – Трећа привремена ситуација
бр. 14054/19 од 03.06.2019. године за извршене радове у вредности од 10.394.220,59
динара. За финансирање ових радова, а након одбитка 50% вредности рачуна на име
правдања аванса, Предузеће ће поднети захтев за пренос средстава капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада Градској управи за комуналне послове у јулу
2019. године.
У Каменичком парку урађени су припремни и земљани радови за трим стазе,
постављени су гумени ивичњаци и подлога од туцаника. У једном делу постављен је и
малч. Тоалети 1, 2 и 3 – урађени су груби зидарски радови и постављена је кровна
конструкција. Постављање плочица је у току као и спољашње изолације и ламперије.
Урађена је канализација и ради се на укопавању септичких јама.
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Због лоших временских услова у мају (велики број кишних дана) радови нису у
потпуности пратили предвиђену динамику.
За Позицију 3 - Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“ предвиђена су
средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 14.600.000,00
динара. Спроведен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП
3/2019 и 17.06.2019. године закључен је Уговор број 014.2-3647/10 са групом понуђача
коју чине: ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник, носилац посла и „Бонус
стан“ д.о.о. Нови Сад, члан групе понуђача. Уговорена вредност радова износи
14.004.907,70 динара без ПДВ-а.
За Позицију 4 – Уређење Дунавског парка, имајући у виду да је реализација ове
позиције, планирана у другој половини 2019. године, вршене су припремне активности
за покретање поступка јавне набавке
За 2019. годину, односно за период 01.01.-30.06.2019. године, за радове су планирана
средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од
147.648.432,00 динара од чега је реализовано 53,46%, односно, вредност пренетих
средстава на рачун Предузећа износи 78.939.847,79 динара.
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2019. годину обезбеђена средства у износу од
355.000.000,00 динара.
ИСКОРИШЋЕНОСТ

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ПРОГРАМ
ЗА 2019.
ГОДИНУ

ФАКТУРИСАНО

1

2

СРЕДСТАВА

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА

(2/1)
3

4

ИСКОРИШЋЕНОСТ

ДУГ

СРЕДСТАВА

ПО ФАКТУРАМА

(4/1)

(2-4)

5

6

4970

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

24.000.000,00

12.955.846,06

53,98%

10.636.093,92

44,32%

2.319.752,14

4971

Хемијска заштита зеленила

10.000.000,00

2.163.711,45

21,64%

607.751,12

6,08%

1.555.960,33

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

2.000.000,00

663.361,46

33,17%

274.033,72

13,70%

389.327,74

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско
зеленило)

221.000.000,00

139.759.877,47

63,24%

112.580.442,22

50,94%

27.179.435,25

4974

Кошење коровских површина

21.500.000,00

19.933.657,74

92,71%

14.043.872,98

65,32%

5.889.784,76

4975

Одржавање зеленила паркова

15.000.000,00

7.694.244,70

51,29%

6.180.854,59

41,21%

1.513.390,11

4976

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

1.000.000,00

561.190,34

56,12%

445.447,59

44,54%

115.742,75

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

18.000.000,00

11.043.305,38

61,35%

9.313.917,28

51,74%

1.729.388,10

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

500.000,00

39.329,93

7,87%

39.329,93

7,87%

-

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

2.000.000,00

1.362.282,61

68,11%

916.405,85

45,82%

445.876,76

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

11.000.000,00

5.534.027,69

50,31%

4.428.664,91

40,26%

1.105.362,78

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

10.000.000,00

3.993.969,64

39,94%

864.142,16

8,64%

3.129.827,48

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

10.000.000,00

9.140.499,03

91,40%

9.140.499,03

91,40%

346

Интервентно одржавање

2.000.000,00

337.500,12

16,88%

292.856,86

14,64%

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или
надзорног органа

2.000.000,00

523.458,52

26,17%

525

Уређивање и одржавање јавних зелених површина

5.000.000,00
215.706.262,14

60,76%

УКУПНО:

355.000.000,00

44.643,26
523.458,52

169.764.312,16

47,82%

45.941.949,98

*Рачуни за извршене услуге у јуну 2019. године у износу од 45.941.949,98 динара носе датум 30.06.2019. године тако да нису ни могли
да буду плаћени у извештајном периоду.
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Реализација услуга из делатности по месецима
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

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

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 и одржавање јавних зелених површина
УКУПНО:

ФАКТУРИСАНО
ЈАНУАР
1.542.090,37

10.803.377,37

490.116,92

300.502,22

ФЕБРУАР
2.076.389,10

17.091.847,72

1.015.876,38

156.973,34

МАРТ

АПРИЛ

2.188.746,26

2.520.225,60

2.308.642,59

2.319.752,14

407.610,07

200.141,05

1.555.960,33

274.033,72

389.327,74

25.974.781,10

21.856.631,50

27.179.435,25

7.436.080,78

6.607.792,20

5.889.784,76

1.957.985,24

1.425.017,32

1.291.858,73

1.513.390,11

247.788,43

107.315,51

90.343,65

115.742,75

5.066.637,46

1.416.335,32

2.373.468,94

1.729.388,10

330.549,88

145.482,68

411.442,94

445.876,76

1.659.446,64

1.425.797,85

1.289.815,84

1.105.362,78

98.943,24

336.816,22

428.382,70

3.129.827,48

127.429,91

39.572,35

36.853.804,53

МАЈ

ЈУН

39.329,93
28.930,35
53.604,58

9.140.499,03
9.809,26

116.045,34

44.643,26
523.458,52

22.315.325,52

20.550.066,39

48.531.331,59

41.235.034,80

37.132.553,86

45.941.949,98
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На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину број III–352-1/2019-54 од 25. јануара
2019. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–
30.06.2019. године извршени су и фактурисани следећи радови:

-

-

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк,
Каменички парк и Футошки парк)
Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
Посађено је 13 комада младог дрвећа.
Извршено је ашовљење 2.040 m2 шибља.
Окопавано је 4.000 m2 шибља лишћара.
Окопавано је 1.000 m2 шибља четинара.
Посађено је 219 m живе ограде.
Извршено је орезивање и окопавање 1.217 m живе ограде.
Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
Извађено је 3.850 комада луковица у мају и посађено 7.600 комада једногодишњег
цвећа у мају и јуну.
Окопано је 568 m2 двогодишњег цвећа, 212 m2 ружа, 70 m2 једногодишњег цвећа и
1.311 m2 перена.
Чувари зеленила били су ангажовани 11.120 часова, као и радници на
ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 629 часова, а ПК радници
782 часа.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 44 часа, дизалица је
била ангажована 28 часова, а моторна тестера 45 часова.
Извршено је грабљање травњака на 116.432 m2 .
Реконструкција травњака је урађена на 350 m2.
Покошено је 536.619 m2, а сакупљена је трава са 480.819 m2 травњака.
Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.839.465 m2 и сакупљaн
папир и друге нечистоће, 2.990.001 m2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 41 туром и ангажовање камиона на
превозу 250 часова.
На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита
против болести и штеточина на 27.245 m2 шибља, 8.114 комада дрвећа, 4.372 m2
ружа и 4.502 m2 цветних гредица.
На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ
радници су били ангажовани 364 часа и возила 112 часова на поправци постојећих
игралишта.

-

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско
зеленило)
Орезано је 1.428 комада листопадног дрвећа, посечено је 123 комада.
Посађено је 740 комада младих садница дрвећа.
Извршено је ашовљење 14.536 m2 шибља, окопавање 22.068 m2 шибља лишћара и
10.385 m2 шибља четинара.
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Орезано је 35.357 комада шибља у зиму.
Посађено је 2.705 комада садница украсног шибља.
Орезано је 28.704 m, а окопано 26.941 m живе ограде.
Посађено је 84 m живе ограде.
Извршено је одгртање садница ружа 8.756 комада и орезивање после одгртања
истих.
Извршена је замена сезонског цвећа (у мају и јуну су извађене луковице и
двогодишње цвеће, а посађено је 67.460 комада једногодишњег цвећа и 205 комада
перена).
Окопано је 2.267 m2 ружа, 5.889 m2 двогодишњег цвећа, 135 m2 једногодишњег
цвећа и 3.052 m2 перена.
Извршено је грабљање 2.428.439 m2 травњака.
Покошено је 11.922.398 m2, а сакупљена је трава са 9.784.125 m2 травњака.
Обновљено је 4.699 m2 травњака. Постављен је бусен траве на 435 m2.
Сакупљен је папир са 87.932 m2.
Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 4.714 m2 и на равним
површинама 12.262 m2.
Утоварено је и превезено 1.332 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 10.360 часова.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 1.496 часова.
Дизалица је била ангажована 905 часова, моторна тестера 1.826 часова, КВ радници
6.496 часова, а ПК радници 3.842 часа.
У улици Доже Ђерђа постављени су ивичњаци.
У улици Кисачкој, Светојованској и Новосадског сајма постављени су метални
стубићи око зелене површине.
У улици Руменачки пут постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
На Житном тргу, улици Браће Могин и Фејеш Кларе су постављене парковске
клупе.
Израђена је и постављена метална заштитна ограда на разделној траци Булевара
краља Петра I.
На позицији 4974 Кошење коровских површина
Покошено је 3.254.236 m2 корова, a сакупљен je сa 841.102 m2.
Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 91
час.
На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова
Орезано је 12 комада листопадног дрвећа.
Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
Ашовљење је извршено на 756 m2 шибља.
Извршено је окопавање шибља лишћара на 1.150 m2 и окопавање шибља четинара
на 500 m2.
Зимско орезивање шибља урађено је на 1.598 комада.
Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
Окопано је 675 m2 ружа.
Извршено је грабљање травњака на 156.391 m2.
Покошено је 766.638 m2 травњака, трава је сакупљена са 619.183 m2.
Сакупљен је папир на 6.445.500 m2 травних површина, чишћење је урађено на
321.720 m2 стаза.
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На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 40 часова, моторна
тестера 28 часова и цистерна на заливању 10 часова.
Утоварено је и превезено 44 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 226 часова.
На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса
(зеленило, реквизити и опрема)
Покошено је 74.356 m2 травњака и сакупљена трава са 63.456 m2.
На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 88 часова, а КВ
радници 60 часова.
Возила су била ангажована 38 часова.
Извршена је поправка ограде на постојећим просторима.
На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука
Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
Окопано је 2.707 m2 шибља лишћара и 1.600 m2 шибља четинара.
Посађен је 101 m живе ограде.
Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у
пролеће.
Окопавано је 107 m2 ружа.
Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну.
Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 797.506 m2 травњака.
Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 23.648 m2 и на
косинама 10.500 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 191 час, а ПК
радници 498 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 118 часова.
Утоварено је и превезено 47 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 733 часа.
На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
Дизалица је била ангажована 2 часа.
Моторна тестера 16 часова.
КВ радници су били ангажовани 2 часа, а ПК радници 16 часова.
Механизација је била ангажована 8 часова.
На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
Окопано је 943 m2 шибља лишћара и 263 m2 шибља четинара .
Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
Извршено је орезивање и окопавање 81 m живе ограде.
Извршено је одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 243 комада у
пролеће.
Извршено је окопавање ружа на 120 m2 .
Посађено је 120 комада перена у мају и 993 комада једногодишњег цвећа у јуну.
Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 75.695 m2 травњака.
Извршена је реконструкција травњака на 480 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК
радници 108 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 32 часа.
Утоварено је и превезено 8 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 99 часова.
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На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
Извршено је окопавање шибља на 320 m2.
Извршено је орезивање 1.642 m живе ограде и окопавање живе ограде 821 m.
Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у
пролеће.
Извршено је окопавање ружа на 68 m2.
Посађено је 200 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m2.
Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m2.
Грабљање травњака на 115.000 m2.
Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 4.000 m.
Покошена је и сакупљена трава са 690.000 m2 травњака.
Третирање травњака против крпеља извршено је на 25.000 m2.
Извршено је третирање 160 комада дрвећа атомизером.
Десикација корова на стазама и платоима 3.500 m2.
Сакупљен је папир са 484.500 m2 травних површина, а чишћење стаза на 125.600 m2.
КВ радници су били ангажовани 120 часова, а НК 200 часова.
Утоварено је и превезено 28 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 516 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима
Покошено је 553.590 m2 коровских површина и сакупљена трава са 135.647 m2.
КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК радници 48 часова, дизалица 16
часова и моторна тестера 16 часова.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 158 часова.
-

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Ручно чишћење снега рађено је 6.955 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.801
час. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 966
часова.
На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне
инспекције
Интервенисано је на више локација у Новом Саду (Деспота Стефана, Булевар
ослобођења, Војводе Книћанина, Колубарска и Милана Симина), а било је
интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда).

-

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или
надзорног органа
ПК радници су били ангажовани 180 часова и моторна тестера 32 часа.
Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m2 травњака.
Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 149 часова.

