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 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име:  Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад 

Седиште:  Општина: Нови Сад – Град, Место: Нови Сад, Улица и број: Младена Лесковца 

број 1 

Претежна делатност:  8130 - Услуге уређења и одржавања околине 

Матични број:   08055432 

ПИБ:  100457989 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  Град Нови Сад, Градска управа за 

комуналне послове 

Делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад су:  

претежна делатност Предузећа је:  

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.  

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите 

животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су 

средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту 

животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине.  

Јавно предузеће врши подизање заштитних и ветрозаштитних појасева на територији Града 

Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске 

управе за привреду Града Новог Сада, као искључиво право у складу са прописима којима 

се уређују јавне набавке. 

Поред наведеног, предузеће обавља и:  

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака  

- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака  

- 01.3 Гајење садног материјала  

- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада  

- 01.64 Дорада семена  

- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности  

- 02.20 Сеча дрвећа  

- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством  

- 16.10 Резање и обрада дрвета  

- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената  

- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа  

- 23.63 Производња свежег бетона  
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- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента  

- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција  

- 25.12 Производња металних врата и прозора  

- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера  

- 25.62 Машинска обрада метала  

- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа  

- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе  

- 31.02 Производња кухињског намештаја  

- 31.09 Производња осталог намештаја  

- 32.99 Производња осталих предмета  

- 33.11 Поправка металних производа  

- 33.12 Поправка машина  

- 33.14 Поправка електричне опреме  

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан  

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан  

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом  

- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина  

- 43.12 Припремна градилишта  

- 43.21 Постављање електричних инсталација  

- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих 

система  

- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству  

- 43.31 Малтерисање  

- 43.32 Уградња столарије  

- 43.33 Постављање подних и зидних облога  

- 43.34 Бојење и застакљивање  

- 43.91 Кровни радови  

- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови  

- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила  

- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама  

-47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним 

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама  

- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама  

- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета  

- 49.41 Друмски превоз терета  

- 49.42 Услуге пресељења  

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају  

- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају  

- 52.24 Манипулација теретом  

- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката  

- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране  

- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића  

- 58.11 Издавање књига  
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- 58.13 Издавање новина  

- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања  

- 58.19 Остала издавачка делатност  

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима  

- 71.11 Архитектонска делатност  

- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности  

- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила  

- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона  

- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт  

- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у 

домаћинству  

- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме  

- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство  

- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара  

- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима  

- 81.10 Услуге одржавања објеката  

- 81.29 Услуге осталог чишћења  

- 82.30 Организовање састанака и сајмова  

- 85.51 Спортско и рекреативно образовање  

- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја  

- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности  

- 93.11 Делатност спортских објеката  

- 93.19 Остале спортске делатности  

- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.  

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета. 

 

Годишњи програм пословања:  

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донет је на 

248. седници Надзорног одбора одржаној 23. новембра 2020. године и на њега је Скупштина 

Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 352-3/2020-412-I од 18. децембра 

2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20).  

Одлука о изменaма Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 

Нови Сад број 014.1–1419/3 донета је на 258. седници Надзорног одбора одржаној 8. марта 

2021. године и на њу је Скупштина Града Новог Сада дала своју сагласност Решењем број: 

352-3/2021-87-I од 12. марта 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/21).  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

Претежна делатност Предузећа је вршење услуга уређења и одржавања околине, односно, 

одржавање зеленила Новог Сада. На основу Уговора о обављању услуга из делатности 

Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину број III–352-

1/2021-11 од 12. јануара 2021. године закљученог са Градском управом за комуналне 

послове, у периоду 01.01.– 31.03.2021. године извршени су и фактурисани следећи радови: 

 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, 

Каменички парк и Футошки парк) 

- Посађено је 20 комада младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 8.580 m2  шибља.  

- Извршено је зимско орезивање 2.000 комада шибља. 

- Посађено је 600 комада садница украсног шибља. 

- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.  

- Окопано је 403 m2 двогодишњег цвећа.  

- Чувари зеленила били су ангажовани 5.472 часа, као и радници на ненормираним 

пословима по часу, од чега КВ радници 416 часова, а ПК радници 512 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 14 часова, дизалица је била 

ангажована 20 часова, а моторна тестера 40 часова. 

- Извршено је грабљање травњака на 95.033 m2. 

- Реконструкција травњака је урађена на 200 m2. 

- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама на 14.000 m2, а на 

косинама 5.800 m2. 

                        

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 771.577 m2 и сакупљaн папир 

и друге нечистоће на 2.406.496 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 40 тура и ангажовање камиона на превозу 

274 часа. 

 

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ 

радници су били ангажовани 48 часова и возила 16 часова на поправци постојећих 

игралишта. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 

- Орезано је 1.107 комада  листопадног дрвећа, посечено је 70 комада.  

- Посађено је 880  комада младих садница дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 14.940 m2 шибља, окопавање 1.151 m2 шибља лишћара и 1.820 

m2 шибља четинара. 

- Орезано је 20.304 комада шибља у зиму.  

- Посађено је 1.733 комада садница украсног шибља. 

- Посађено је 458 m живе ограде. 
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- Извршено је одгртање 6.251 комада садница ружа и орезивање после одгртања у 

пролеће.  

- У марту посађено је 56 комада перена. 

- Окопано је 1.068 m2 двогодишњег цвећа. 

- Извршено је грабљање 2.332.642 m2 травњака. 

- Покошено је 637.191 m2, а сакупљена је трава са 574.706 m2 травњака. Обновљено је 

3.927 m2  травњака.  

- Сакупљен је папир са 78.676 m2. 

- Утоварено је и превезено 737 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 5.194 часа. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 165 часова. 

- Дизалица је била ангажована 370 часова, моторна тестера 1.324 часа, КВ радници 3.605 

часова, а ПК  радници 2.727 часова. 

- У улицама Краљевића Марка, Париске комуне, Браће Могин, Партизанска, Алмашка, 

Бате Бркића, Балзакова, Булевар цара Лазара, Булевар патријарха Павла, Ћирпанова, 

Рељковићева, Фрушкогорска, Ђорђа Рајковића, Максима Горког, Кисачка и Словачка 

постављени су метални стубићи око зелене површине. 

- На Булевару Михајла Пупина, Сентандрејском путу и улици Платоновој постављена је 

вертикална метална заштита око дрвећа. 

- У улици Вељка Петровића, Хајдук Вељковој, Фрушкогорској и Футошком парку 

постављене су парковске клупе. 

- Дрвене корпе за отпатке постављене су на Булевару Јаше Томића и у Футошком парку. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење је извршено на 1.156 m2 шибља. 

- Извршено је окопавање шибља лишћара на 810 m2. 

- Зимско орезивање шибља урађено је на 1.970 комада. 

- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће. 

- Извршено је грабљање травњака на 233.372 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на косинама 5.600 m2. 

- Сакупљен је папир на 3.266.930 m2 травних површина, чишћење је урађено на 204.470 

m2 стаза. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 145 часова, ПК радници 

35 часова, моторна тестера 48 часова и дизалица 23 часа 

- Утоварено је и превезено 50 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 186 часова. 

 

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, 

реквизити и опрема)  

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 96 часова. 

- Возила су била ангажована 16 часова. 

 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Посађено је 11 комада младих садница  дрвећа.  

- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће.  
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- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 23.632 m2 и на 

косинама 12.560 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 430 часова, а ПК радници 

445 часова, моторна тестера 22 часа. 

- Утоварено је и превезено 16 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 358 часова. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа. 

- Дизалица је била ангажована 26 часова. 

- Моторна тестера је била ангажована 60 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 68 часова, а ПК радници 84 часа. 

- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада. 

- Механизација је била ангажована 50 часова. 

 

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Посађено је 6 комада младих садница дрвећа. 

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.  

- Извршено је одгртање и орезивање после одгртања 243 комада садница ружа у пролеће.  

- Извршено  је машинско кошење и сакупљање траве на  2.338 m2 травњака.  

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 152 часа, ПК радници 16 

часова и моторна тестера 16 часова. 

- Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани  40 часова. 

 

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Орезано је 33 комада листопадног дрвећа. 

- Посађено је 10 комада младих садница дрвећа. 

- Извршено је окопавање шибља на 160 m2. 

- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.  

- Извршена је аерација травњака  на 75.000 m2. 

- Покошена је и сакупљена трава са 115.000 m2 травњака. 

- Извршено је поновно подизање уништеног травњака на  1.200 m2. 

- Сакупљен је папир са 135.000 m2 травних површина, а чишћење стаза на 60.000 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 32 часа, а НК 120 часова. 

- Утоварено је и превезено 22 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 184 часа.  

 

     На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

- Посечено је 28 комада непожељног дрвећа. 

- Посађено је 137 комада младих садница дрвећа. 

- Посађено је 135 комада садница украсног шибља. 

- Покошено је 31.179 m2  коровских површина и сакупљена трава са 31.179 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 100 часова, ПК радници 132 часа, дизалица 40 часова 

и моторна тестера 92 часа. 
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- Утоварено је и превезено 22 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 180 часова.   

 

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад  

Ручно чишћење снега рађено је 1.986 радних часова, а механизацијом је снег чишћен 

227 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани  267 

часова. 

 

 
 

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНE 

 

Ред. 
бр. 

ОПИС 
План 

Реализација 
2021. година 01.01.-31.03.2021 

1 Укупни приходи (класа 6)* 896.965.500,00  208.070.300,00  150.568.922,14  

2 Укупни расходи (класа 5)* 896.407.510,00  210.673.375,00  156.716.409,97  

3 
Порески расход периода  
(конто 721) 

    982.278,00  

4 Нето резултат 557.990,00  -2.603.075,00  -7.129.765,83  

5 Број запослених - УКУПНО: 395  395  375  

  - неодређено 305  305  293  

  - одређено 90  90  82  

6 Средства за зараде (Бруто I) 387.254.780,00  96.260.694,00   81.590.934,36 

7 Кредитна задуженост** 0,00  0,00  0,00  

8 
Субвенције и остали приходи из  буџета 
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА: 

913.076.000,00  118.688.000,00  78.194.836,92  

  - субвенције 260.984.000,00  6.220.000,00  0,00  

  - остали приходи из буџета 652.092.000,00  112.468.000,00  78.194.836,92  

9 
Субвенције и остали приходи из  буџета 
 УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО/ФАКТУРИСАНО: 

971.172.146,23  176.784.146,23  128.498.133,92  

  - субвенције 260.984.000,00  6.220.000,00  0,00  

  - остали приходи из буџета 710.188.146,23  170.564.146,23  128.498.133,92  

     

 
* Укупна вредност књиговодствене класе 6 и класе 5. У билансу успеха не постоји податак о укупном 
приходу и укупним расходима јер су рачуни 59 и 69 дати у пребијеном износу, а групе рачуна 62 и 63 се 
исказују у оквиру пословних расхода 

 ** Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 
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1. БИЛАНС УСПЕХА 
 

Укупни приходи ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад исказани у билансу успеха остварени у 

првом тромесечју 2021. године износе 150.140 хиљада динара, а укупни расходи 157.270 

хиљада динара. Негативан финансијски резултат из редовног пословања износи 7.130 

хиљада динара. За исти период планиран је нето губитак у висини од 2.603 хиљаде динара. 

Висина губитка у односу на план у највећој мери је последица споријег остваривања 

прихода од одржавања зеленила као и од радова на заштити и унапређењу животне средине 

у односу на  план за прва три месеца.  

 

2. БИЛАНС СТАЊА 
 

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора 

средстава Предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора 

на финансијско стање ЈКП „Градско зеленило” Нови Сад.  

Актива која представља пословну имовину, a састоји се од сталне и обртне имовине, те 

одложених пореских средстава, на крају посматраног периода износи 2.801.554 хиљаде 

динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 2.710.105 хиљада динара, обртна 

имовина са 91.449 хиљада динара док одложених пореских средстава на дан 31.03.2021. 

године нема.  

Вредност обртне имовине износи 91.449 хиљада динара и нижа је од планиране (94.496 

хиљада динара). Разлози су нижа вредност залиха као и нижа вредност готовинских 

средстава од планираних. 

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних резервисања и обавеза, краткорочних 

обавеза и одложених пореских обавеза, износи 2.801.554 хиљадa динара. Висина капитала 

у оквиру пасиве износи 1.960.551 хиљаде динара, дугорочна резервисања и обавезе износе 

35.470 хиљада динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска 

разграничења износе 800.263 хиљада динара и одложене пореске обавезе износе 5.270 

хиљаде динара.  

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
 

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном 

периоду. Састоји се из три основне категорије:  

А. Токова готовине из пословних активности,  

Б. Токова готовине из активности инвестирања, и  
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В. Токова готовине из активности финансирања.  

Приливи готовине из пословних активности остварени су у висини од 73%  у односу на 

план. Највећи део чине приливи од основне делатности, док остатак чине примљене камате 

и остали приливи из редовног пословања.  

Одливи готовине из пословних активности остварени су са 72% планиране вредности за 

извештајни период. Највећи део чине исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и 

остала лична примања) у износу 96.686 хиљадa динара, исплате према добављачима у 

износу од 28.326 хиљада динара и одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 

15.413 хиљадa динара. Дата је аконтација пореза на добит у износу од 1.093 хиљаде динара. 

Приливи готовине из активности инвестирања за прва три месеца 2021. године нису 

планирани, а остварени су у вредности од 44 хиљаде динара, док је због спорије реализације 

планираних инвестиција остварен одлив готовине из активности инвестирања, односно 

нето одлив из активности инвестирања нижи од планираног и износи 256 хиљадa динара. 

Приливи готовине из активности финансирања нису планирани али су реализовани у износу 

од 11.000 хиљада динара. Реализован је нето прилив готовине из активности финансирања 

у износу од 11.000 хиљада динара.  

Као разлика укупних прилива и одлива, остварен је нето прилив готовине у износу од 1.208 

хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода износи 10.986 хиљада динара. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Исплата зарада у 2021. години планирана је у складу са законском регулативом, Уредбом о 

утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно 

трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 

број 124/20), као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних 

комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.  

Исплаћена маса зарада за прва три месеца 2021. године износи 59.170.765,49  динара у нето 

износу, 81.590.934,36  динара бруто 1, односно, 95.175.824,74  динара у бруто 2 износу.  

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су трошкови закупа пословног 

простора (цвећара "Нарцис") у корист физичких лица власника закупљеног објекта. 

Трошкови закупа, када су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се 

евидентирају у оквиру рачуна 525 због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. 

Закуподавци су обухваћени редним бројем 12 истог обрасца али они ни по ком основу нису 

ангажована лица на пословима Предузећа. 

Трошкови службених путовања су нижи од планираних вредности. 
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За два лица којима је последњи радни дан био 31.12.2020. године исплаћена је отпремнина 

у 2020. години. У периоду јануар-март 2021. години два лица су отишла у превремену 

старосну пензију. Једном лицу је исплаћена отпремнина док ће другом бити исплаћена у 

наредном периоду. У складу са законском регулативом од укупног износа накнада за 

отпремнине за одлазак у пензију у 2021. години (273.653,25 динара) трошкове текућег 

периода терети износ од 160.344,25 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина 

запосленима износ од 113.309,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода. 

Исплаћивана је и помоћ радницима и породици радника у складу са колективним уговором 

Предузећа као и стипендије деци преминулих запослених. 

У 2020. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених 

средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. 

години на основу кога су три лица засновала радни однос на период од 12 месеци (од 1. 

августа 2020. године до 31. јула 2021. године). Трошкови њихових зарада који се 

рефундирају посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад износе  

471.814,44 динара.  

Због недостатка финансијских средстава запосленима је уз редовне зараде исплаћивана 

накнада за коришћење годишњег одмора за 2021. годину (регрес) у мањем износу него што 

је планирано због чега је извршено укалкулисавање трошкова регреса до нивоа од једне 

дванаестине годишњег износа месечно.  

Износ неисплаћеног регреса који је укалкулисан у трошкове запослених текућег периода 

исказан је у оквиру позиције 29а у бруто 2 износу од 9.094.833,88  динара. 

Трошкови запослених за прва три месеца 2021. године износе 110.269.468,87 динара и 

разликују се од податка у билансу успеха за износ резервисања. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

У првом кварталу 2021. године, код сталних радника два лица су отишла у старосну 

пензију (последњи радни дан им је био 31.12.2020. године), два лица су отишла у 

превремену старосну пензију и једном лицу је споразумно престао радни однос. 

Код запослених на одређено време, због повећаног обима посла примљено је 1 лице у радни 

однос на одређено време. 

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање својим 

Закључком 51 Број: 112-11090/2020 од 25. децембра 2020. године одобрила је пријем у 

радни однос на неодређено време 16 лица за попуњавање слободних, односно упражњених 

радних места у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и то на 2 радна места за извршиоце са 

високом стручном спремом, 12 радних места за извршиоце са средњом стручном спремом 

и 2 радна места за извршиоце са нижом стручном спремом. У марту, на основу те 

Сагласности, петнаесторо запослених на одређено време је засновало радни однос на 

неодређено.    
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

У 2021. години није било промена цена комуналних услуга Предузећа.   

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
 

У оквиру субвенција (Образац 5) Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2021. 

године планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини 

од 3.000.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и 

уређење Футошког парка али је изостала реализација. Такође је изостала и реализација 

набавке опреме за одржавање зелене инфраструктуре (наставак реализације уговорених 

обавеза) по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско 

зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности 

и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину. 

 

Р. 

бр. 
Опис 

План 

01.01.-

31.03.2021 

Неутрошена 

средства 

из 2020. године 

Пренета 

средства 
Реализовано 

Неутрошена 

средства 

31.03.2021. 

    1 2 3 4 4=2+3-4 

  I  ДОБРА - - - - - 

  II  РАДОВИ - - - - - 

  III  УСЛУГЕ 3.000.000,00 - - - - 

1 

Израда пројектно техничке 

документације за 
реконструкцију и уређење 

Футошког парка 

3.000.000,00    - 

  
IV  ФИНАНСИРАЊЕ IPA 

ПРОЈЕКТА 
3.220.000,00 - - - - 

1 

По Програму инв.активности: 
„Озелењавање градова – 

развој и промоција 

енергетске ефикасности и 
одрживе урбане животне 

средине у градовима 

прекограничне регије“ за 
2021. годину 

3.220.000,00    - 

  УКУПНО I + II + III + IV: 6.220.000,00 - - - - 

 

Планирани и реализовани приливи Осталих прихода из буџета (Образац 5) у периоду 

01.01.-31.03.2021. године: 
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Р. 

бр. 
Опис 

План 

01.01.-

31.03.2021 

Неутрошена 

средства 

из 2020. 

године 

Пренета 

средства 
Реализовано 

Неутрошена 

средства 

31.03.2021. 

    1 2 3 4 5=2+3-4 

1 Услуге из делатности из 2021. године 112.000.000,00  77.497.582,82 99.737.497,87 -22.239.915,05 

2 Рефунцација за рад приправника 468.000,00    - 

3 
Субвенције из буџета Републике Србије 

за 2021. годину 
  720.000,00 - 720.000,00 

4 Услуге из делатности из 2020. године  2.016,05 -2.016,05  - 

5 
Радови на заштити и очувању животне 

средине по уговорима из 2020. године 
55.605.736,23 36.829.418,97 -20.729,85 28.760.636,05 8.048.053,07 

6 

Финансирање Пројекта од стране Града 

Новог Сада путем Градске управе за 

привреду по уговору из 2019. године 
(ветрозаштитни појасеви) 

2.490.410,00 342.264,00   342.264,00 

7 
Суфинансирање ИПА пројекта 
средствима буџета Аутономне Покрајине 

Војводине по уговору из 2019. године 

 3.992.020,34   3.992.020,34 

  УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА: 170.564.146,23 

41.165.719,36 

 128.498.133,92 

-9.137.577,64 

  УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА: 112.468.000,00 78.194.836,92  

 

Одступање реализације од плана код осталих прихода из буџета у највећој мери је 

последица недостатка поузданих података приликом израде плана (финансијска средства и 

рокови за реализацију), као и метеоролошких услова који утичу на обим и врсту радова на 

терену (услуге из делатности из 2021. године и радови на заштити и очувању животне 

средине уговорени у 2020. години). 

Код услуга из делатности из 2021. године негативан износ разлике између пренетих 

средстава и реализације у висини од 22.239.915,05 динара  је неискоришћени аванс за услуге 

из делатности у износу од  25.000.000,00 динара и дуг по рачунима за март у износу од 

47.239.915,05 динара који су фактурисани последњег дана у месецу тако да нису ни могли 

бити плаћени у извештајном периоду.  

Неутрошена пренета буџетска средства на рачуну Предузећа (на почетку периода) у износу 

од 36.829.418,97 динара су аванси за радове на заштити животне средине који након 

реализације радова по уговорима из 2020. године на дан 31. марта 2021. године износе 

8.048.053,07 динара.  

Негативне вредности пренетих средстава односе се на повраћај неутрошених аванса из 

2020. године (аванс за услуге из делатности 2.016,05 динара и аванс за радове на заштити и 

унапређењу животне средине по уговорима из 2020. године у износу од 20.729,85 динара). 

У децембру 2019. године закључен је Уговор број VII-3-821/19 између Града Новог Сада и 

Предузећа о финансирању реализације дела Главног пројекта за подизање ветрозаштитних 

појасева на подручју Града Новог Сада у К.О. Будисава у вредности од 2.490.410,00 динара. 

У складу са Уговором, Градска управа за привреду је исти износ пренела на рачун 
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Предузећа 31. децембра 2019. године. Иако се претпостављано да ће реализација радова у 

2020. години изостати она је у највећој мери остварена тако да неискоришћена средства по 

овој позицији, како на почетку, тако и на крају извештајног периода износе 342.264,00 

динара. 

Поред тога, ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме 

учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондoва Европске уније намењена 

промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и 

животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани 

фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање 

сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 

2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 

динара. Правдање утрошка ових средстава очекује се у 2022. години. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

Предузеће због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује 

приходима од Града док су остале делатности изложене утицајима тржишта због чега је 

неопходан минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду како бисмо се 

представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено 

информисали о активностима које предузимамо. 

Утрошци средстава за репрезентацију и рекламу и пропаганду остварени су у оквиру 

планираних вредности за 2021. годину.  

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

За 2021. годину планирана су инвестициона улагања у укупној вредности од   307.870.081,00  

динара. За период јануар-март 2021. године планирана су улагања у висини од    6.046.000,00 

динара али није било реализације. 

За извештајни период, од инвестиција које се финансирају средствима капиталних 

субвенција из буџета Града Новог Сада, планирана је израда пројектно техничке 

документације за реконструкцију и уређење Футошког парка у вредности од 3.000.000,00 

динара. Прибављена је сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка 

јавне набавке и у току су припреме за покретање поступка. 

Код сопствених инвестиција, иако су за период јануар-март 2021. године планиране у 

вредности од 3.046.000,00 динара, није било реализације јер се набавља само најнужније по 

потреби. 

  




