ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-1639
ДАНА: 06.03.2020. 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 – 31. ДЕЦЕМБАР 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 остварено
је 85,66%, односно, 143.026.870,50 динара.
Број
позиције

План
2019

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Остварење
2019
(пренета средства)

ГРУПА - ДОБРА
1

Утоваривач са додатном опремом

2

Мултифункционална рука за кошење са
прукључним уређајима, 3 комада
УКУПНО ДОБРА:

10.368.000,00

5.150.000,00

8.950.000,00

8.944.862,00

19.318.000,00

14.094.862,00

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

69.923.004,14

3

Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд”

14.600.000,00

14.004.880,00

4

Уређење Дунавског парка

35.048.432,00

17.004.126,10

УКУПНО РАДОВИ:

147.648.432,00

128.932.008,50

УКУПНО:

166.966.432,00

143.026.870,50

ГРУПА – ДОБРА:
За набавку добара за 2019. годину планирана су средства капиталних субвенција из
буџета Града Новог сада у висини од 19.318.000,00 динара од чега је реализовано
14.094.862,00 динара.
За Позицију 1 - Утоваривач са додатном опремом покренут је поступак јавне набавке у
отвореном поступку број ЈНОП 20/2019 и 03.12.2019. године закључен је уговор број
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014.2-9807/8 са „НС УНИОН ТЕХНИКА“ доо, Нови Сад у вредности од 10.300.000,00
динара без пореза на додату вредност, односно, 12.360.000,00 динара са 20% ПДВ-а.
У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. 286/А од 04.12.2019. године поднет
је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију
уговорене набавке. Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада
уплаћена су 19. децембра 2019. године на рачун Предузећа у износу од 5.150.000,00
динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена Програмом за 2020.
годину у износу од 5.184.000,00 динара.
За реализацију набавке опреме по Позицији 2 - Мултифункционална рука за кошење са
прукључним уређајима, 3 комада, покренут је поступак јавне набавке у отвореном
поступку број ЈНОП 2/2019 и 26.09.2019. године потписан је уговор број 014.2-7258/8
са „AGROSTADT“ доо, Руменка у вредности од 8.944.862,00 динара без пореза на
додату вредност, односно, 10.733.834,40 динара са 20% пореза на додату вредност.
Преузимање дела опреме извршено је 09.10.2019. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 011.4.1-9744. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна
број МЕХ00863 „AGROSTADT“ доо Руменка од 09.10.2019. године је и
књиговодствено обухваћена. Преузимање преосталог дела опреме извршено је
20.11.2019. године уз потписивање Протокола о примопредаји број 001141/11013.
Опрема је стављена у функцију и на основу Рачуна број МЕХ01015 од 20.11.2019.
године књиговодствено обухваћена.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа пренела средстава у висини
од 8.186.412,00 динара дана 1. новембра 2019. године и 12. децембра 2019. године у
висини од 758.450,00 динара.
Техничке карактеристике опреме:
Мултифункционална рука, 3 комада
Тип
Радни домет са главом
Транспортна ширина/висина/дужина
Тежина/тежина са главом
Позиција на трактору/радна позиција
Команде
Снага трактора
Тежина трактора са теговима
Погон механички са трактора
Качење напред прилагођено захтеваном трактору
Снага хидрауличне пумпе
Капацитет резервоара сопствене пумпе
Проток пумпе
Копирање терена
Рука прилагођена за качење и рад са трактором

марка PRONAR, тип WWР 500
5,55 m
2.600/1.740/920 mm
890 кг / 1.180 kg
напред / десно
електро-хидрауличне-joystick
75 НР
4.000 kg
предњи PTO 1.000 rpm
3 тачке САТ II
35 kW
75 l
90 l/min
радна глава са могућношћу
копирања терена
DEUTS FAHR са пнеуматицима
380/85 R24 400/85 R34
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Техничке карактеристике радних уређаја:
Глава за кошење, 3 комада
Тип
Радни захват
Маса
Број ножева
Чекићи
Прикључак на мултифункционалну руку

марка PRONAR, тип GК 110
1.100 mm
290 kg
10 комада
за сечење траве, жбуња, грана
пречника до 50 mm
прилагођен систему на
мултифункционалној руци

Резач грана, 1 комад
Тип
Радни захват
Број дискова
Пречник диска
Маса
Прикључак на мултифункционалну руку

марка PRONAR, тип GP 200
2.000 mm
4 комада
600 mm
232 kg
прилагођен систему на
мултифункционалној руци

Тример за гране, 2 комада
Тип
Радни захват
Број ножева
Пречник резања
Маса
Прикључак на мултифункционалну руку

марка PRONAR, тип GТ 150
1.500 mm
20 комада
до 20 mm
50 kg
прилагођен систему на
мултифункционалној руци

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

5
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.
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.
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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 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, Градска управа за комуналне послове је 6. августа 2019. године на
рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у
износу од 5.197.110,29 динара.
На основу Рачуна бр. 14404/19 - Четврта привремена ситуација бр. 14404/19 од
28.06.2019. године за извршене радове у вредности од 14.432.011,50 динара, а након
умањења на име прaвдања остатка аванса, Градска управа за комуналне послове је 6.
августа 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из
буџета Града Новог Сада у износу од 223.479,48 динара.
На основу Рачуна бр. 15153/19 - Пета привремена ситуација бр. 15153/19 од 31.07.2019.
године за извршене радове у вредности од 6.652.356,11 динара, Градска управа за
комуналне послове је 6. септембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства
капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у истом износу.
Од извођача радова испостављен је и Рачун бр. 16613/19 – Окончана ситуација бр.
16613/19 од 20.09.2019. године за извршене радове у вредности од 7.332.279,18 динара
на основу кога је Градска управа за комуналне послове је 31. октобра 2019. године на
рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у
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износу од 6.910.208,73 динара. Део радова по Окончаној ситуацији у вредности од
422.070,45 динара финансирало је Предузеће из сопствених извора.
Радови су завршени, утврђени су вишкови и мањкови радова са образложењем и
извршена је примопредаја о чему је сачињен Записник о примопредаји изведених
радова број 01-8510 од 30.08.2019. године. Укупна вредност радова је 70.345.074,59
динара од чега је средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада
финансирано 69.923.004,14 динара, а 422.070,45 сопственим средствима Предузећа.
У Каменичком парку изграђене су трим стазе и постављена је соларна расвета која их
прати. Изграђена су 3 тоалета, постављене су надстрешнице над одређеним бројем
клупа које ће бити носачи за будуће зеленило.
Постављене су справе за вежбање, урађена је ограда на мосту и рампе на улазима.
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. Уговорено је фактурисање извршених радова
привременим, односно, окончаном ситуацијом.
Првом привременом ситуацијом број ИФ009 од 14.08.2019. године ГР „Ирина 2009
ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник обухваћени су изведени радови у вредности од
8.498.070,00 динара за чије је финансирање Градска управа за комуналне послове 20.
септембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из
буџета Града Новог Сада у износу од 8.498.070,00 динара.
Другом привременом ситуацијом број ИФ0014 од 05.12.2019. године ГР „Ирина 2009
ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник обухваћени су изведени радови у вредности од
4.816.970,00 динара за чије је финансирање Градска управа за комуналне послове 31.
децембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из
буџета Града Новог Сада у истом износу.
Утврђени су вишкови радова и сачињено је Образложење вишкова радова на објектима
санитарних чворова купалишта Штранд у Новом Саду надзорног органа, деловодни
број 013-11468/1 од 24.12.2019. године. Радови у вредности од 689.840,00 динара
обухваћени су Окончаном ситуацијом број ИФ0019 од 25.12.2019. године за чије је
финансирање Градска управа за комуналне послове 31. децембра 2019. године на рачун
Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у истом
износу.
Радови су завршени, извршена је примопредаја радова и потписан је Записник о
примопредани радова деловодни број 014.2-11943 од 26.12.2019. године. Урађени су
грађевинско занатски радови у вредности од 8.080.090,00 динара, радови везани за
водовод и канализацију у вредности од 5.243.440,00 динара и радови на
електроенергетским инсталацијама у вредности од 681.350,00 динара тако да је укупна
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вредност радова 14.004.880,00 динара. Вредност радова на објекту 1 износи
8.832.105,00 динара, а на објекту 2 износи 5.172.775,00 динара.
За Позицију 4 – Уређење Дунавског парка предвиђена су средства капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 35.048.432,00 динара. Спроведен је
поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 4/2019 и закључен је
Уговор број 014.2-10166/7-1 од 11.12.2019. године са СВЕТЛАНА ЏИДА ПР
Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник. Уговорена вредност радова износи
34.008.252,20 динара без ПДВ-а.
У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 2012/19 од 20.12.2019. године Г.Р.
ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за
пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне
послове је 29. децембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних
субвенија из буџета Града Новог Сада у износу од 17.004.126,10 динара. Преостала
средства за реализацију Уговора обезбеђена Програмом за 2020. годину у износу од
17.524.216,00 динара.
За 2019. годину за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета
Града Новог Сада у износу од 147.648.432,00 динара од чега је реализовано 87,32%,
односно, вредност пренетих средстава на рачун Предузећа износи 128.932.008,50
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.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ПО ПРОГРАМУ

1

ФАКТУРИСАНО

2

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА

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

23.999.852,70

24.000.000,00

100,00%

4971

Хемијска заштита зеленила

10.000.000,00

9.999.994,01

10.000.000,00

100,00%

5,99

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

2.000.000,00

1.999.422,75

1.999.999,98

100,00%

577,23

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско
зеленило)

223.749.922,15

223.252.432,38

223.749.922,15

100,00%

497.489,77

4974

Кошење коровских површина

21.500.000,00

21.499.998,95

21.499.998,95

100,00%

4975

Одржавање зеленила паркова

15.000.000,00

14.999.797,86

14.999.797,86

100,00%

4976

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

1.000.000,00

999.828,72

999.828,72

99,98%

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

18.000.000,00

17.999.648,13

18.000.000,00

100,00%

351,87

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

32,96

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

4980
4981

147,30

500.000,00

499.967,04

500.000,00

100,00%

2.000.000,00

1.999.783,42

1.999.783,42

99,99%

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

11.000.000,00

10.999.829,24

10.999.829,24

100,00%

Одржавање зеленила у приградским насељима

10.000.000,00

9.999.896,10

9.999.896,10

100,00%

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

10.000.000,00

9.337.232,02

10.000.000,00

100,00%

346

Интервентно одржавање

384.343,49

384.343,49

384.343,49

100,00%

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или
надзорног органа

865.734,36

865.734,36

865.734,36

100,00%

525

Уређивање и одржавање јавних зелених површина

5.000.000,00

4.999.630,25

4.999.999,99

100,00%

369,74

355.000.000,00

353.837.391,42

354.999.134,26

100,00%

1.161.742,84

УКУПНО:

*Неутрошена пренета средства биће враћена у буџет Града Новог Сада у 2020. години.

662.767,98
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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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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ФАКТУРИСАНО
ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

4970

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

2.476.846,36

2.240.846,72

1.894.666,79

2.203.440,87

1.746.913,62

481.292,28

4971

Хемијска заштита зеленила

1.118.306,01

1878066,31

496.798,90

1.136.900,81

1.746.680,52

1.459.530,01

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим
игралиштима

982.768,61

235812,18

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и
блоковско зеленило)

25.606.859,99

23.466.562,17

16.951.279,36

7.489.166,07

6.917.900,72

3.060.786,60

4974

Кошење коровских површина

1.566.341,21

4975

Одржавање зеленила паркова

1.483.408,03

2.300.001,09

1.897.495,51

1.088.739,72

513.691,41

22.217,40

4976

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

75.892,11

124.016,03

138.658,93

100.071,31

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и
Мишелука

1.561.636,12

1.177.820,18

1.119.459,45

1.198.301,26

1.269.535,15

629.590,59

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег
села

209.474,02

104.218,06

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

920.835,75

797.887,49

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

1.413.814,57

353.175,74

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:

117.480,50

460.637,11
323.808,73
1.376.032,16

1.428.496,21

942.549,94

3.692.548,62

546.387,53
196.732,99

26.760,36

20.083,01

342.275,84

37.785.218,98

32.698.488,98

23.874.391,10

18.661.473,60

1.763.653,69

3.235.976,56

14.900.925,05

10.210.631,57
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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 и Анекса I број III–352-1/2019-54 од 28. октобра 2019. године склопљеног
са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01.– 31.12.2019. 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 4.000 m2 шибља.
Посађено је 400 комада садница украсног шибља.
Окопавано је 4.240 m2 шибља лишћара.
Окопавано је 1.200 m2 шибља четинара.
Посађено је 219 m живе ограде.
Извршено је орезивање и окопавање 3.457 m живе ограде.
Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања у
пролеће, у јесен је извршено загртање истих.
Извађено је 3.850 комада луковица у мају и посађено 7.600 комада једногодишњег
цвећа у мају и јуну.
У октобру и новембру је посађено 7.100 комада двогодишњег цвећа и 7.100 комада
луковица.
Окопано је 568 m2 двогодишњег цвећа, 242 m2 ружа, 568 m2 једногодишњег цвећа и
2.565 m2 перена.
Чувари зеленила били су ангажовани 19.952 часа, као и радници на ненормираним
пословима по часу, од чега КВ радници 1.122 часа, а ПК радници 814 часова.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 284 часа, дизалица је
била ангажована 28 часова, а моторна тестера 70 часова.
Извршено је грабљање травњака на 180.635 m2 .
Реконструкција травњака је урађена на 350 m2.
Покошено је 1.085.408 m2, а сакупљена је трава са 1.029.608 m2 травњака.
Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.706.965 m2 и сакупљaн
папир и друге нечистоће, 6.031.076 m2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 67 тура и ангажовање камиона на
превозу 434 часа.
На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита
против болести и штеточина на 150.693 m2 шибља, 45.507 комада дрвећа, живе
ограде 25.790 m, 25.152 m2 ружа и 34.362 m2 цветних гредица.Извршена је и
десикација корова на стазама и платоима 33.000 m2.
На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ
радници су били ангажовани 1.072 часа и возила 290 часова на поправци
постојећих игралишта.
На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско
зеленило)
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Орезан је 1.471 комад листопадног дрвећа, посечено је 185 комада. Извађено је 8
комада пањева.
Посађено је 984 комада младих садница дрвећа.
Извршено је ашовљење 15.979 m2 шибља, окопавање 42.200 m2 шибља лишћара и
20.090 m2 шибља четинара.
Орезано је 38.555 комада шибља у зиму.
Орезано је 2.455 комада шибља у лето.
Посађено је 5.116 комада садница украсног шибља.
Орезано је 112.753 m, а окопано 91.315 m живе ограде.
Посађено је 530 m живе ограде.
Извршено је одгртање садница ружа 8.756 комада и орезивање после одгртања у
пролеће, у јесен загртање 2.386 комада.
У мају и јуну посађено је 67.970 комада једногодишњег цвећа, у октобру и
новембру је посађено 59.275 комада двогодишњег цвећа и 40.473 комада луковица.
У току целе године посађен је и 3.181 комад перена.
Окопано је 6.667 m2 ружа, 5.889 m2 двогодишњег цвећа, 7.522 m2 једногодишњег
цвећа и 5.408 m2 перена.
Извршено је грабљање 2.930.434 m2 травњака.
Покошено је 19.587.640 m2, а сакупљена је трава са 15.390.575 m2 травњака.
Обновљено је 4.799 m2 травњака. Постављен је бусен траве на 435 m2.
Сакупљен је папир са 189.748 m2.
Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 7.714 m2 и на равним
површинама 14.242 m2.
Утоварено је и превезено 2.143 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 17.372 часа.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.243 часа.
Дизалица је била ангажована 1.233 часа, моторна тестера 2.926 часова, КВ радници
8.908 часова, а ПК радници 5.776 часова.
У улици Доже Ђерђа постављени су ивичњаци.
У улици Кисачкој, Светојованској, Новосадског сајма,Косанчић Ивана, А. Шантића,
Мајевичкој, Мародићевој , Косте Абрашевића, Берислава Берића и на Бул. Б.
Бркића постављени су метални стубићи око зелене површине.
У улици Руменачки пут постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
На Житном тргу, улици Браће Могин , Руменачки пут и Фејеш Кларе су
постављене парковске клупе.
Израђена је и постављена метална заштитна ограда на разделној траци Булевара
краља Петра I.
Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу,
Београдском кеју и Булевару Европе.
На позицији 4974 Кошење коровских површина
Покошено је 3.510.691 m2 корова, a сакупљен je сa 906.101 m2.
Утоварено је 33 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 95
часова.
На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова
Орезано је 12 комада листопадног дрвећа.
Посечено је 2 комада дрвећа и извађена су 2 пања.
Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
Ашовљење је извршено на 2.976 m2 шибља.
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Извршено је окопавање шибља лишћара на 4.033 m2 и окопавање шибља четинара
на 1.876 m2.
Зимско орезивање шибља урађено је на 2.798 комада.
Летње орезивање шибља урађено је на 700 комада.
Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, у јесен загртање истих.
Окопано је 1.530 m2 ружа.
Извршено је грабљање травњака на 218.801 m2.
Покошено је 1.706.896 m2 травњака, трава је сакупљена са 1.253.075 m2.
Сакупљен је папир на 11.393.945 m2 травних површина, чишћење је урађено на
614.959 m2 стаза.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 238 часова, ПК
радници 56 часова, моторна тестера 136 часова, дизалица 54 часа и цистерна на
заливању 119 часова.
Утоварено је и превезено 97 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 531 час.
На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса
(зеленило, реквизити и опрема)
Покошено је 125.072 m2 травњака и сакупљена трава са 125.072 m2.
Извршено је и третирање травњака против крпеља 36.334 m2.
На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 152 часа, а КВ
радници 140 часова.
Возила су била ангажована 75 часова.
Извршена је поправка ограде на постојећим просторима.
Израда и монтажа дрвене препреке тип Ц, на постојећим просторима, 2 комада.
На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука
Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
Окопано је 5.000 m2 шибља лишћара и 3.230 m2 шибља четинара.
Посађено је и 100 комада садница украсног шибља.
Орезивање живе ограде 2.545m, окопавање живе ограде 2.545 m.
Посађен је 101 m живе ограде.
Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у
пролеће. У јесен је извршено загртање истих.
Окопавано је 428 m2 ружа.
Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну. У октобру је посађено 850
комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 27 m2.
Извршено је машинско кошење 1.480.605 m2 и сакупљање траве на 1.472.715 m2
травњака.
Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 26.588 m2 и на
косинама 10.960 m2.
Постављање бусена на 350 m2 и реконструкција травњака 1.000 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 289 часова, а ПК
радници 646 часова, дизалица 34 часа и моторна тестера 212 часова.
Утоварено је и превезено 92 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 1.448 часова.
На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
Дизалица је била ангажована 26 часова.
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Моторна тестера 52 часа.
КВ радници су били ангажовани 79 часова, а ПК радници 40 часова.
Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада.
Механизација је била ангажована 49 часова.
На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
Окопано је 1.377 m2 шибља лишћара и 325 m2 шибља четинара .
Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
Извршено је орезивање и окопавање 243 m живе ограде.
Извршено је одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 243 комада у
пролеће.
Извршено је окопавање ружа на 240 m2 .
Посађено је 120 комада перена у мају и 3.256 комада једногодишњег цвећа у јуну и
јулу. У октобру је извршена садња двогодишњег цвећа 3.738 комада и луковица 875
комада.
Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 149 m2 .
Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 110.057 m2 травњака.
Извршена је реконструкција травњака на 480 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 71 час, ПК радници
116 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 33 часа.
Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 138 часова.
На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
Извршено је окопавање шибља на 480 m2.
Извршено је орезивање 2.463 m живе ограде и окопавање живе ограде 1.642 m.
Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у
пролеће.
Извршено је окопавање ружа на 136 m2.
Посађено је 527 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m2.
Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m2.
Грабљање травњака на 495.000 m2.
Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m.
Покошена је и сакупљена трава са 1.265.000 m2 травњака.
Извршено је поновно подизање уништеног травњака 2.690 m2.
Третирање травњака против крпеља извршено је на 75.000 m2.
Извршено је третирање на 1.491 комада дрвећа атомизером.
Десикација корова на стазама и платоима 3.500 m2.
Сакупљен је папир са 877.500 m2 травних површина, а чишћење стаза на 280.000 m2.
КВ радници су били ангажовани 192 часа, а НК 536 часова.
Утоварено је и превезено 67 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 1.200 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима
- Посађено је 5 комада младих садница дрвећа
- Посађено је и 300 комада садница украсног шибља.
- Покошено је 779.380 m2 коровских површина и сакупљена трава са 364.773 m2.
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КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 88 часова, дизалица 32 часа
и моторна тестера 32 часа.
Утоварено је и превезено 32 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 244 часа.
На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Ручно чишћење снега рађено је 7.025 часова, а механизацијом је снег чишћен
1.864,5 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су
ангажовани 355 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, Милана Симина,Угао улица
Сентелеки Корнела и Ђорђа Микеша и Индустријска улица), 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, КВ радници су били ангажовани 32
часа, дизалица 9 часова, моторна тестера 64 часа и цистерна на заливању 19 часова.
Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m2 травњака.
Утоварено је и превезено 16 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 178 часова.
На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење Бул. М. Пупина и Бул. Д.
Стефана у Новом Саду.
- Посађено је 100 комада садница младог дрвећа и 650 комада садница украсног
шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m2.
- На ненормираним пословима ПК радници, КВ радници и НК радници су били
ангажовани са по 80 часова.
- Постављено је 20 комада парковских клупа на Детелинари, у Руменци, Ветернику и
Ср. Каменици.
- Механизација је била ангажована 142 часа.

