ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-4596
ДАНА: 17.07.2020. ГОДИНЕ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2020. 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 2020. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 59/19 и 22/20) планирана су средства из буџета Града Новог
Сада за 2020. годину у износу од 431.908.216,00 динара и то за:
-

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у
32.208.216,00 динара, и
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 399.700.000,00 динара.

износу

од

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 32.208.216,00 динара капиталних субвенција за 2020. годину у периоду
јануар-јун остварено је 38,06%, односно, 12.258.805,10 динара.

Ред.
бр.

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

План
2020

Реализовано
01.01.-30.06.2020

Пренета средства
01.01.-30.06.2020

ДОБРА
1

Камион са шасијом

9.500.000,00

-

-

2

Утоваривач са додатном опремом
- наставак реализације уговорених
обавеза из 2019. године

5.184.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

УКУПНО ДОБРА:

14.684.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

17.524.216,00

10.198.325,35

7.108.805,10

УКУПНО РАДОВИ:

17.524.216,00

10.198.325,35

7.108.805,10

УКУПНО:

32.208.216,00

15.348.325,35

12.258.805,10

РАДОВИ
1

Уређење Дунавског парка наставак реализације уговорених
радова из 2019. године

ГРУПА – ДОБРА:
За набавку добара за 2020. годину планирана су средства капиталних субвенција из
буџета Града Новог сада у висини од 14.684.000,00 динара од чега је реализовано
5.150.000,00 динара.
За Позицију 1 - Камион са шасијом, Програмом су обезбеђена средства капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 9.500.000,00 динара. За реализацију
ове позиције донета је одлука о покретању поступка јавне набавке 30. јуна 2020. године
док ће реализација уследити у другој половини године.
За Позицију 2 - Утоваривач са додатном опремом – наставак реализације уговорених
обавеза из 2019. године, у 2019. години је покренут поступак јавне набавке у отвореном
поступку број ЈНОП 20/2019 и 03.12.2019. године и закључен је уговор број 014.29807/8 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.
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У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. 286/А од 04.12.2019. године и
приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања 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 су Програмом за 2020. годину у износу од
5.184.000,00 динара.
Преузимање опреме извршено је 19.03.2020. године када је сачињен и Протокол о
примопредаји број 011.4.1-1935. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна бр.
1-0043/20 од 19.03.2020. године НС УНИОН ТЕХНИКА д.о.о. за трговину и услуге,
21000 Нови Сад од 19.03.2020. године је и књиговодствено обухваћена. Вредност (без
пореза на додату вредност) зглобног утоваривача са хидрауличном брзом спојком
износи 9.214.240,00 динара, утоварне кашике за лаке материјале 465.660,00 динара и
вила за грање/стајњак (виле доле – чељуст горе) 620.100,00 динара. Укупна вредност
испоручене опреме једнака је уговореној.
За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних
субвенција из буџета Града Новог Сада пренела преосталих 50% уговорене вредности
на рачун Предузећа у висини од 5.150.000,00 динара дана 24. априла 2020. године.
Техничке карактеристике опреме:
Утоваривач са додатном опремом
Тип
Оперативна маса
Број цилиндара
Снага мотора
Стандард емисије издувних гасова
Радна запремина мотора
Трансмисија
Проток хидрауличне пумпе
Време циклуса
Капацитет подизања у правцу
Капацитет подизања при максималном
закретању утоварне гране
Висина истовара на осовини утоварне кашике
Угао закретања кашике при истовару
Брзине кретања
Максимална брзина кретања
Међуосовинско растојање
Транспортна дужина са спуштеном кашиком
Транспортна висина
Ширина на спољним ивицама преуматика
Инсталирана вага са штампачем

марка VENIERI, тип VF 9.63 EVO
10.000 kg
4
108 kW
Tier 3/Stage IIIA
4.038 cm3
хидростатичка са погоном на сва 4 точка
160 lit/min
9,6 s
8.000 kg
7.000 kg
3.700 mm
40о
2 напред + 2 назад
40 km/h
2.635 mm
6.115 mm
3.080 mm
2.195 mm

Техничке карактеристике радних уређаја:
Утоварна кашика за лаке материјале

одговара утоваривачу

Радна запремина утоварне кашике
Ширина утоварне кашике
Виле за грање (чешаљ доле – чељуст горе)

2,5 m3
2.700 mm
одговараjу утоваривачу
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ГРУПА – РАДОВИ

За Позицију 1 - Уређење Дунавског парка - наставак реализације уговорених радова из
2019. године, Програмом за 2019. годину 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 приложене банкарске гаранције за повраћај авансног
плаћања и 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 субвенција из буџета
Града Новог Сада у износу од 17.004.126,10 динара. Преостала средства за реализацију
Уговора обезбеђена су Програмом за 2020. годину у износу од 17.524.216,00 динара.
У 2020. години примљена је 1. Привремена ситуација број ИФ 0002 од 04.03.2020.
године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник чија је вредност идентична висини примљеног
аванса и којом се правда целокупан аванс, због чега није био потребан пренос средстава
капиталних субвенција по Програму за 2020. годину за реализоване радове.
На основу 2. Привремене ситуације број ИФ 0006 од 05.04.2020. године Г.Р. ИРИНА
2009 ММ, Ветерник за извршене радове у вредности од 7.108.805,10 динара Градска
управа за комуналне послове је 2. јуна 2020. године на рачун Предузећа пренела
средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу.
Трећом привременом ситуацијом број ИФ 0010 од 05.05.2020. године фактурисани су
изведени радови у вредности од 1.599.225,35 динара. Крајем извештајног периода
Градској управи за комуналне послове упућен је захтев за пренос средстава капиталних
субвенција у истом износу тако да се пренос средстава очекује у јулу месецу.
За изведене радове у Дунавском парку у вредности од 1.490.294,90 динара извођач радова
је доставио и 4. Привремену ситуацију број ИФ 0013 од 05.06.2020. године. Захтев за
пренос средстава капиталних субвенција биће током јула упућен Градској управи за
комуналне послове после чега се очекује пренос средстава у истом износу на рачун
Предузећа.

Извршени су радови на изградњи атмосферске канализације, ревитализације језера и
црпне станице у вредности од:
1. Атмосферска канализација са спојним шахтом
2. Ревитализација великог језера са објектима

3.107.555,00 динара
11.269.338,60 динара

3. Ревитализација малог језера са објектима

274.428,00 динара

4. Црпна станица и повезивање на Пионирску улицу

1.939.195,60 динара

5. Електро радови – црпна станица

1.564.270,00 динара
УКУПНО:

18.154.787,20 динара
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У оквиру изградње заливног система са извориштем извршени су радови у вредности
од:
1. Транзитни цевовод

2.300.816,25 динара

2. Радни цевовод

4.756.598,00 динара

3. Извориште заливног система (без електро радова)
4. Електро радови – извориште и заливни систем
УКУПНО:

685.890,00 динара
1.304.360,00 динара
9.047.664,25 динара

Због објективних околности на које извођач радова није могао да утиче и које нису
настале његовом кривицом, Анексом I уговора број 014.2-10166/9 од 24.06.2020. године
продужен је рок за извођење радова за 35 календарских дана.
Вредност изведених радова у Дунавском парку износи 27.202.451,45 динара од чега је
17.004.126,10 динара уплаћен аванс (50% уговорене вредности) у 2019. години правдан
у истом износу првом привременом ситуацијом у 2020. години, док су средства
капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада реализована (пренета на рачун
Предузећа) у првој половини 2020. године 7.108.805,10 динара.
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2020. годину обезбеђена средства у износу од
399.700.000,00 динара.
ПРОГРАМ
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ЗА 2020

ФАКТУРИСАНО

ГОДИНУ
1

2

ИСКОРИШЋЕНОСТ

ПРЕНЕТА

ИСКОРИШЋЕНОСТ

НЕОПРАВДАНА

ДУГ ПО

СРЕДСТАВА

СРЕДСТВА

(2/1)

УКУПНО

СРЕДСТАВА

АВАНСНА

РАЧУНИМА

(4/1)

СРЕДСТВА

3

4

(2-4+6)

5

6

7

4970

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

36.000.000,00

17.739.418,17

49,28%

15.335.975,36

42,60%

2.403.442,81

4971

Хемијска заштита зеленила

10.000.000,00

3.546.054,33

35,46%

2.453.184,18

24,53%

1.092.870,15

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим
игралиштима

2.000.000,00

874.478,78

43,72%

297.171,84

14,86%

577.306,94

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и
блоковско зеленило)

243.200.000,00

149.341.157,02

61,41%

128.640.410,59

52,89%

4974

Кошење коровских површина

25.500.000,00

21.269.927,26

83,41%

14.476.027,48

56,77%

6.793.899,78

4975

Одржавање зеленила паркова

15.000.000,00

8.327.361,86

55,52%

6.402.711,09

42,68%

1.924.650,77

4976

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

1.000.000,00

720.362,00

72,04%

619.092,83

61,91%

101.269,17

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и
Мишелука

18.000.000,00

11.312.208,27

62,85%

9.046.360,74

50,26%

2.265.847,53

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

2.000.000,00

646.531,14

32,33%

628.786,69

31,44%

17.744,45

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег
села

2.000.000,00

1.068.150,39

53,41%

699.154,60

34,96%

368.995,79

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

11.000.000,00

5.749.969,57

52,27%

4.304.034,66

39,13%

1.445.934,91

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

15.000.000,00

9.880.123,43

65,87%

2.553.884,45

17,03%

7.326.238,98

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови
Сад

10.000.000,00

2.393.712,64

23,94%

2.393.712,64

23,94%

-

346

Интервентно одржавање

2.000.000,00

409.677,26

20,48%

292.625,03

14,63%

117.052,23

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу
наручиоца или надзорног органа

2.000.000,00

-

-

-

525

Уређивање у одржавање јавних зелених површина

5.000.000,00

-

-

-

399.700.000,00

233.279.132,12

УКУПНО:

58,36%

188.143.132,18

47,07%

10.000.000,00

10.000.000,00

30.700.746,43

55.135.999,94

* Дуг по рачунима у износу од 55.135.999,94 динара највећим делом се односи на рачуне за извршене услуге у јуну 2020. године који
носе датум 30.06.2020. године тако да нису ни могли да буду плаћени у извештајном периоду.
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Реализација услуга из делатности по месецима
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)

ФАКТУРИСАНО
ЈАНУАР

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

170.079,98

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

429.870,97

346

Интервентно одржавање

513

Одржавање јавних зелених површина по налогу
наручиоца или надзорног органа

525

Уређивање и одржавање јавних зелених површина
УКУПНО:

4.798.433,86

14.754.720,41

913.772,73

2.383.397,09

40.446,65

23.490.721,69

ФЕБРУАР
3.603.975,53

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

2.203.002,64

2.173.040,86

2.557.522,47

2.403.442,81

412.239,34

1.102.442,97

938.501,87

1.092.870,15

297.171,84

577.306,94

21.790.234,57

33.855.763,68

35.700.746,43

4.483.271,05

9.992.756,43

6.793.899,78

792.277,26

1.488.342,12

1.847.296,76

1.924.650,77

14.627,56

402.642,68

201.822,59

101.269,17

2.820.164,80

180.231,72

1.290.873,32

2.371.693,81

2.265.847,53

278.998,10

241.090,85

108.697,74

17.744,45

231.063,10

177.171,08

129.803,54

120.670,23

368.995,79

1.371.797,52

1.696.243,29

1.235.993,85

1.445.934,91

1.365.747,55

569.063,57

3.910.653,26

3.415.585,72

203.019,96

52.015,98

37.589,09

117.052,23

33.925.398,25

35.177.973,95

57.476.133,62

56.225.346,68

18.239.340,83

1.361.022,22

448.993,35

25.000.351,10

1.963.841,67

26.983.557,93
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На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину број III–352-1/2020-2 од 15. јануара 2020.
године и Анекса I број III–352-1/2020-2 од 19. фебруара 2020. године закљученог са
Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01. – 30.06.2020. 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 17 комада младог дрвећа.
Извршено је ашовљење 7.700 m2 шибља.
Извршено је зимско орезивање 1.000 комада шибља.
Посађено је 500 комада садница украсног шибља.
Окопано је 6.070 m2 шибља лишћара.
Окопано је 1.730 m2 шибља четинара.
Извршено је орезивање и окопавање 2.614 m живе ограде.
Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања у
марту.
Извађено је 5.350 комада луковица у мају и посађено 7.485 комада једногодишњег
цвећа у мају и јуну и 190 комада перена у јуну.
Окопано је 586 m2 двогодишњег цвећа, 30 m2 ружа, 90 m2 једногодишњег цвећа и
1.799 m2 перена.
Чувари зеленила били су ангажовани 10.908 часова, као и радници на
ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 922 часа, а ПК радници
1.024 часа.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 111 часова, дизалица је
била ангажована 34 часа, а моторна тестера 52 часа.
Извршено је грабљање травњака на 95.033 m2.
Реконструкција травњака је урађена на 500 m2.
Покошено је 309.500 m2 и сакупљена је трава са 309.500 m2 травњака.
Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама на 20.690 m2, а на
косинама 1.000 m2.
Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.788.565 m2 и сакупљaн
папир и друге нечистоће на 3.350.000 m2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 74 туре и ангажовање камиона на
превозу 634 часа.
На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита
против болести и штеточина на 25.706 m2 шибља, 13.885 комада дрвећа, 4.266 m2
ружа и 4.494 m2 цветних гредица. КВ радници су били ангажовани 688 часова, а
механизација је била ангажована 288 часова.
На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ
радници су били ангажовани 455 часова и возила 110 часова на поправци
постојећих игралишта.
На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско
зеленило)
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Орезано је 1.264 комада листопадног дрвећа, посечено је 66 комада.
Посађено је 690 комада младих садница дрвећа.
Извршено је ашовљење 9.400 m2 шибља, окопавање 25.829 m2 шибља лишћара и
12.454 m2 шибља четинара.
Орезано је 11.050 комада шибља у зиму.
Посађено је 6.046 комада садница украсног шибља.
Орезано је 55.009 m, а окопано 39.597 m живе ограде.
Посађено је 551 m живе ограде.
Извршено је одгртање 8.336 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
У мају и јуну посађено је 58.878 комада једногодишњег цвећа, посађено је и 586
комада перена.
Окопан је 1.631 m2 ружа, 4.960 m2 двогодишњег цвећа, 1.248 m2 једногодишњег
цвећа и 3.690 m2 перена.
Извршено је грабљање 2.230.306 m2 травњака.
Покошено је 11.610.049 m2, а сакупљена је трава са 9.102.405 m2 травњака.
Обновљено је 12.235 m2 травњака. Постављен је бусен траве на 400 m2.
Сакупљен је папир са 101.816 m2.
Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 1.000 m2 и на равним
површинама 3.645 m2.
Утоварено је и превезено 1.370 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 9.979 часова.
Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 2.717 часова.
Дизалица је била ангажована 366 часова, моторна тестера 1.158 часова, КВ радници
7.895 часова, а ПК радници 2.902 часа.
У улицама Косте Шокице, Беле њиве, Фелеги Тивадора, Булевар Јаше Томића,
Омладинског покрета, Ђорђа Зличића, Краљевића Марка, Суботичка, Темеринска,
Пастерова, Стевана Мокрањца, Милоша Црњанског, Веселина Маслеше, Јоже
Влаховића, Саве Ковачевића, Пушкинова, Париске комуне, Драгише Брашована,
Народног фронта и Браће Јовандић постављени су метални стубићи око зелене
површине.
На Булевару Михајла Пупина, Радничкој улици и улици Жарка Васиљева
постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
У улици Браће Дроњак и Пастеровој постављене су парковске клупе.
Дрвене корпе за отпатке постављене су у Пастеровој улици и на Трифковићевом
тргу.
Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу,
Београдском кеју, Тргу Републике и Булевару Европе.
На позицији 4974 Кошење коровских површина
Покошено је 3.388.119 m2 корова, a сакупљен je сa 1.096.305 m2.
Утоварено је 34 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани
119 часова.
На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова
Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
Посађено је 8 комада младих садница дрвећа.
Ашовљење је извршено на 2.000 m2 шибља.
Извршено је окопавање шибља лишћара на 3.990 m2.
Зимско орезивање шибља урађено је на 2.431 комаду.
Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
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Окопано је 1.300 m2 ружа.
Извршено је грабљање травњака на 138.391 m2.
Покошено је 880.256 m2 травњака, трава је сакупљена са 774.598 m2.
Сакупљен је папир на 6.743.425 m2 травних површина, чишћење је урађено на
390.520 m2 стаза.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 150 часова, ПК
радници 8 часова, моторна тестера 18 часова, дизалица 4 часа и цистерна на
заливању 170 часова.
Утоварена је и превезена 51 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 180 часова.
На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса
(зеленило, реквизити и опрема)
Покошено је 108.295 m2 травњака и сакупљена је трава са 108.295 m2.
На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 98 часова, а КВ
радници 172 часа.
Возила су била ангажована 57 часова.
На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука
Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
Окопано је 580 m2 шибља лишћара и 700 m2 шибља четинара.
Посађено је и 125 комада садница украсног шибља.
Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у
пролеће.
Окопано је 107 m2 ружа.
Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у јуну.
Извршено је машинско кошење 820.063 m2 и сакупљање траве на 789.063 m2
травњака.
Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 17.347 m2 и на
косинама 10.950 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 426 часова, а ПК
радници 347 часова, дизалица 9 часова и моторна тестера 72 часа.
Утоварена је и превезена 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 952 часа.
На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
Посађено је 28 комада садница украсног шибља.
Реконструкција травњака је урађена на 550 m2.
Дизалица је била ангажована 24 часа.
Моторна тестера 42 часа.
КВ радници су били ангажовани 147 часова, а ПК радници 32 часа.
Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада.
Механизација је била ангажована 58 часова.
На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
Посађено је 9 комада младих садница дрвећа.
Извршено је орезивање и окопавање 81 m живе ограде.
Извршено је одгртање и орезивање после одгртања 243 комада садница ружа у
пролеће.
Извршено је окопавање ружа на 120 m2.
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Посађено је 1.358 комада једногодишњег цвећа у јуну.
Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 18.456 m2 травњака.
Извршена је поставка бусена на 40 m2.
На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 207 часова, ПК
радници 15 часова, дизалица 7 часова и моторна тестера 23 часа.
Утоварено је и превезено 9 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 159 часова.
На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
Посађено је 8 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 309 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m2.
Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m2.
Извршено је 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 75.000 m2.
Извршено је третирање на 1.491 комаду дрвећа атомизером.
Десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m2.
Сакупљен је папир са 467.450 m2 травних површина, а чишћење стаза на 118.200 m2.
КВ радници су били ангажовани 48 часова, а НК 192 часа.
Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 500 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима
Посађено је 85 комада младих садница дрвећа.
Покошено је 1.041.755 m2 коровских површина и сакупљена трава са 314.288 m2.
Реконструкција травњака је урађена на 1.320 m2.
КВ радници су били ангажовани 252 часа, ПК радници 278 часова, дизалица 49
часова и моторна тестера 93 часа.
- Утоварено је и превезено 25 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били
ангажовани 247 часова.
-

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Ручно чишћење снега рађено је 1.564,5 часова, а механизацијом је снег чишћен 384
часа. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 300,5
часова.
На позицији 346 Интервентно одржавање
По налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у
Новом Саду (улица Балзакова, Браће Јовандић), у Степановићеву (улица Војводе
Путника) и у Лединцима (улица Козарачка).

