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Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног 

комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист 

Града Новог Сада“, бр. 59/20, 9/21, 23/21 и 45/21) планирана су средства из буџета 

Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 675.264.000,00 динара и то за: 

 

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 

195.264.000,00 динара, и  

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 480.000.000,00 динара. 

 

 
 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

 

За 2021. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града 

Новог Сада у вредности од 195.264.000,00 динара од чега је реализовано 164.665.247,81  

динара, односно 84,33% плана. 

 

Ред. 
бр. 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
План 
2021 

Реализовано 
2021 

(пренета средства) 

  ДОБРА     

1 Утоваривач са додатном опремом               8.064.000,00                    6.877.040,00  

  УКУПНО ДОБРА:            8.064.000,00                 6.877.040,00  

  РАДОВИ     

1 
Изградња заливног система у Футошком парку у Новом 
Саду 

            29.481.344,37                  29.455.368,06  

2 
Изградња заливног система у Лиманском парку у 
Новом Саду 

            32.564.557,31                  32.300.014,96  

3 
Изградња заливног система на делу Булевара Европе 
(део од Футошке улице до кружне раскрснице на 
Лиману) у Новом Саду 

            59.654.098,32                  59.646.174,82  

4 
Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, 
декоративна расвета и др.) 

            62.500.000,00                  36.386.649,97  

  УКУПНО РАДОВИ:       184.200.000,00             157.788.207,81  

  УСЛУГЕ     

1 
Израда пројектно техничке документације за 
реконструкцију и уређење Футошког парка 

              3.000.000,00    

  УКУПНО УСЛУГЕ:            3.000.000,00                                      -    

    УКУПНО:       195.264.000,00             164.665.247,81  
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ГРУПА – ДОБРА 

 

 

За Позицију 1 – Утоваривач са додатном опремом спроведен је поступак јавне набавке 

добара у отвореном поступку, број ЈНОП 4/2021 године и закључен Уговор број 014.2-

663/7 од 14.10.2021. године са „TEKNOXGROUP SRBIJA“ доо Београд, из Врчина, 

Ауто пут за Ниш 17. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 

8.037.000,00 динара, односно 9.644.400,00 динара са порезом на додату вредност. 

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број ПФ21-7089 од 22.10.2021. године 

„TEKNOXGROUP SRBIJA“ доо Београд, из Врчина, поднет је захтев Градској управи за 

комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска 

управа за комуналне послове је 3. новембра 2021. године, на основу приложене 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на рачун Предузећа пренела 

средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 4.018.500,00 

динара.  

Због сложене царинске процедуре до краја 2021. године није испоручена сва уговорена 

опрема због чега је након правдања аванса обавеза по Коначном рачуну број Р21-4924 

од 29.12.2021. године „TEKNOXGROUP SRBIJA“ доо Београд, из Врчина нешто нижа 

и износи 2.858.540,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.430.248,00 

динара са ПДВ-ом. За финансирање опреме Градска управа за комуналне послове је 31. 

децембра 2021. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из 

буџета Града Новог Сада у износу од 2.858.540,00 динара. 

Опрема је испоручена и сачињен је Протокол о примопредаји број 011.41-8646 од 

29.12.2021. године. 

Вредност испоручене опреме је 6.877.040,00 динара без пореза на додату вредност: 

Р. бр. Назив робе 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена 

без ПДВ-а 

Цена 

са ПДВ-ом 

1 Утоваривач ком 1 6.004.250,00 7.205.100,00 

2 Сврдло ком 1 414.540,00 497.448,00 

3 Утоварне виљушке ком 1 103.400,00 124.080,00 

4 Ротационе четке са контејнером ком 1 354.850,00 425.820,00 

  УКУПНО:     6.877.040,00 8.252.448,00 

Техничке карактеристике утоваривача: 
 

УТОВАРИВАЧ  

Тип марка CATERPILLAR, тип 236D3 

Радна тежина 2.979 kg 

Нето снага 55,1 kW 

Мотор EU stage 5 

Радна запремина мотора 3,3 l 

Трансмисија 
Двобрзинска хидростатичка 

трансмисија 
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Дужина са кашиком 3.487 mm 

Осовинско растојање 1.105 mm 

Клиренс 195 mm 

Висина утовара (висина осовинице кашике) 3.122 mm 

Радни капацитет дизања 820 kg 

Брзина кретања 17,1 km/h 

Проток хидрауличне пумпе 1.12 l/min 

Кабина 

Затворена кабина са FOPS/ROPS 

заштитом ROPS-ISO 3471-1994 – 

стандард о ROPS заштити (заштита 

руковаоца од превртања машине). 
 

FOPS-ISO 3449-1992 – стандард о 

FOPS заштити (заштита руковаоца од 

пада објекта на руковаоца). 
 

Климатизација и грејање у кабини 

Утоварна кашика Крокодилка ширине 1.730 mm 

Гас Ручни и ножни гас 

 

Техничка карактеристике додатне опреме: 
 

СВРДЛО  

Маса прикључка 401 kg 

Обртни моменат 6.826 Nm 

УТОВАРНА ВИЉУШКА  

Дужина 1.220 mm 

РОТАЦИОНЕ ЧЕТКЕ СА КОНТЕЈНЕРОМ  

Маса прикључка 470 kg 

Укупна ширина прикључка 2.115 mm 

Радна ширина прикључка 1.490 mm 

Запремина контејнера 0,45 m3 

 

 

 

ГРУПА – РАДОВИ 
 

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног 

предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана је изградња три 

заливна система на територији Града Новог Сада (Позиције 1, 2 и 3). Уговором број 

401-00-00230/2021-08 закљученим 2. марта 2021. године између Министарства заштите 

животне средине и Града Новог Сада (Корисник средстава) утврђено је да укупна 

вредност пројеката за изградњу заливних система износи 123.090.081,00 динара, од чега 

Град Нови Сад обезбеђује 31.700.000,00 динара, Министарство заштите животне 
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средине 90.000.000,00 динара и Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови 

Сад из сопствених средстава обезбеђује 1.390.081,00 динара. 

Јавно комунално предузеће је у име и за рачун Града Новог Сада, а путем Градске 

управе за комуналне послове, спровело активности у циљу реализације пројеката 

изградње заливних система. 

За реализацију радова по Позицији 1 - Изградња заливног система у Футошком парку у 

Новом Саду спроведена је јавна набавка радова у отвореном поступку број 18/2021. 

Закључен је Уговор број 014.2-3119/7од 30.07.2021. године са групом понуђача коју 

чине: Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника,  

„Скала гарден“ доо Суботица, из Суботице, и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада у 

вредности од 29.791.813,00 динара без ПДВ-а. Анексом Уговора број 014.2-3119/8 од 

17.11.2021. године због лоших временских услова продужен је рок за реализацију 

основног Уговора за 11 календарских дана. 

Извршене радове добављач је фактурисао привременим ситуацијама и Окончаном 

ситуацијом, а финансирани су већим делом средствима капиталних субвенција и 

делимично сопственим средствима Предузећа: 

Рачун добављача 
 

Г.Р. ИРИНА 2009 ММ,  

Ветерник, Цара Лазара 28 

Број 

рачуна 

Датум 

рачуна 

Износ 

рачуна 

Извор финансирања 

Капиталне 

субвенције 

Средства 

Предузећа 

1. Привремена ситуација ИФ 0018 30.09.2021 13.543.235,00 13.390.288,52 152.946,48 

2. Привремена ситуација ИФ 0021 29.10.2021 13.212.555,00  13.063.342,96 149.212,04 

Окончана ситуација ИФ 0028 20.12.2021 3.036.023,00  3.001.736,58 34.286,42 

УКУПНО:     29.791.813,00 29.455.368,06 336.444,94 

 

Пренос средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун 

Предузећа (у укупном износу од 29.455.368,06 динара) Градска управа за комуналне 

послове извршила је кроз три уплате: 

Датум   Износ   

15.10.2021 године 13.390.288,52 динара 

23.11.2021 године 13.063.342,96 динара 

31.12.2021 године 3.001.736,58 динара 

УКУПНО:   29.455.368,06 динара 

 

Радови су завршени и сачињен је Записник о примопредаји радова број 012.4-8404 од 

23.12.2021. године.  

Укупна вредност инвестиције једнака је уговореној вредности и износи 29.791.813,00 

динара. Од укупне вредности инвестиције на радове на систему за наводњавање 

утрошено је 25.126.481,00 динара, на израду бунара 1.750.822,00 динара и за израду 

електроенергетских инсталација 2.914.510,00 динара.  
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За реализацију радова по Позицији 2 - Изградња заливног система у Лиманском парку у 

Новом Саду спроведена је јавна набавка у отвореном поступку број 19/2021 и закључен 

је Уговор број 014.2-3120/7 од 30.07.2021. године са групом понуђача коју чине: 

Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника,  „Скала 

гарден“ доо Суботица, из Суботице, и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада у вредности 

од 32.668.952,00 динара без ПДВ-а. Анексом Уговора број 014.2-3120/8 од 27.11.2021. 

године због лоших временских услова продужен је рок за реализацију основног 

Уговора за 8 календарских дана. 

Извршене радове добављач је фактурисао привременим ситуацијама и Окончаном 

ситуацијом, а финансирани су већим делом средствима капиталних субвенција и 

делимично сопственим средствима Предузећа: 

Рачун добављача 

Г.Р. ИРИНА 2009 ММ,  

Ветерник, Цара Лазара 28 

Број 

рачуна 

Датум 

рачуна 

Износ 

рачуна 

Извор финансирања 

Капиталне 

субвенције 

Средства 

Предузећа 

1. Привремена ситуација ИФ 0016 03.09.2021 21.640.767,00 21.396.373,47 244.393,53 

2. Привремена ситуација ИФ 0019 30.09.2021 1.436.200,00  1.419.980,70 16.219,30 

3. Привремена ситуација ИФ 0022 29.10.2021 6.311.325,00  6.240.049,94 71.275,06 

Окончана ситуација ИФ 0027 05.12.2021 3.280.660,00  3.243.610,85 37.049,15 

УКУПНО:     32.668.952,00 32.300.014,96 368.937,04 

 

Пренос средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун 

Предузећа (у укупном износу од 32.300.014,96 динара) Градска управа за комуналне 

послове извршила је кроз четири уплате: 

Датум   Износ   

29.09.2021 године 21.396.373,47 динара 

21.10.2021 године 1.419.980,70 динара 

18.11.2021 године 6.240.049,94 динара 

31.12.2021 године 3.243.610,85 динара 

УКУПНО:   32.300.014,96 динара 

 

Радови су завршени и сачињен је Записник о примопредаји радова број 012.4-8065 од 

13.12.2021. године.  

Укупна вредност инвестиције једнака је уговореној вредности и износи 32.668.952,00 

динара. Од укупне вредности инвестиције на радове на систему за наводњавање 

утрошено је 27.833.700,00 динара, на израду бунара 1.896.122,00 динара и за израду 

електроенергетских инсталација 2.939.130,00 динара.  

 

За реализацију радова по Позицији 3 - Изградња заливног система на делу Булевара 

Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду 

спроведена је јавна набавка у отвореном поступку број 20/2021 и закључен је Уговор 
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број 014.2-3121/7 од 29.07.2021. године са групом понуђача коју чине: „Боб“ доо Нови 

Сад из Новог Сада, „Скала гарден“ доо Суботица, из Суботице и Светлана Џида ПР 

грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, у вредности од 60.327.465,00 динара без 

ПДВ-а.  

Извршене радове добављач је фактурисао привременим ситуацијама и Окончаном 

ситуацијом, а финансирани су већим делом средствима капиталних субвенција и 

делимично сопственим средствима Предузећа: 

Рачун добављача 

„Боб“ доо Нови Сад из 

Новог Сада, улица 

Корнелија Станковића 

број 15 

Број 

рачуна 

Датум 

рачуна 

Износ 

рачуна 

Извор финансирања 

Капиталне 

субвенције 

Средства 

Предузећа 

1. Привремена ситуација ФГП-48-0/21 30.09.2021 31.153.441,00 30.801.618,93 351.822,07 

2. Привремена ситуација ФГП-54-0/21 02.11.2021 20.187.779,00  19.959.794,36 227.984,64 

3. Привремена ситуација ФГП-61-0/21 02.12.2021 2.933.630,00  2.900.499,93 33.130,07 

Окончана ситуација ФГП-77-0/21 21.12.2021 6.052.615,00  5.984.261,60 68.353,40 

УКУПНО:     60.327.465,00 59.646.174,82 681.290,18 

 

Пренос средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун 

Предузећа (у укупном износу од 59.646.174,82 динара) Градска управа за комуналне 

послове извршила је кроз четири уплате: 

Датум   Износ   

21.10.2021 године 30.801.618,93 динара 

29.11.2021 године 19.959.794,36 динара 

27.12.2021 године 2.900.499,93 динара 

31.12.2021 године 5.984.261,60 динара 

УКУПНО:   59.646.174,82 динара 

 

Радови су завршени и сачињен је Записник о примопредаји радова број 012.4-8469 од 

24.12.2021. године.  

Укупна вредност инвестиције једнака је уговореној вредности и износи 60.327.465,00 

динара. Од укупне вредности инвестиције на хидро-грађевинске радове утрошено је 

57.885.170,00 динара и на електро радове 2.442.295,00 динара.  

 

За реализацију радова по Позицији 4 - Реконструкција Дунавског парка (партерно 

уређење, декоративна расвета и др.) предвиђена су средства капиталних субвенција из 

буџета Града Новог Сада за 2021. годину у висини од  62.500.000,00 динара док су 
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неопходна средства за наставак радова у истом износу обезбеђена Програмом за 2022. 

годину.  

Спроведена је јавна набавка у отвореном поступку број 44/2021 и закључен је Уговор 

број 014.2-6202/7 од 10.12.2021. године са групом понуђача коју чине Светлана Џида 

ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника, улица Цара Лазара, 

број 28 и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада, улица Корнелија Станковића бр. 15, у 

вредности од 121.288.833,25 динара без ПДВ-а. 

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 0006 од 14.12.2021. године Г.Р. 

ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, Цара Лазара 28, поднет је захтев Градској управи за 

комуналне послове за пренос 30% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска 

управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања, дана 27. децембра 2021. године на рачун Предузећа пренела средства 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 36.386.649,97 динара.  

 

За 2021. годину за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета 

Града Новог Сада у износу од  184.200.000,00 динара од чега је реализовано  85,66%, 

односно, вредност пренетих средстава на рачун Предузећа износи 157.788.207,81   

динара.   

 

 

ГРУПА – УСЛУГЕ 

 
 

За Позицију 1 - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење 

Футошког парка предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог 

Сада за 2021. годину у висини од 3.000.000,00 динара.   

У 2021. години су започете активности, а у текућој години спроведене је поступак јавне 

набавке услуга у отвореном поступку, број ЈНОП 14/2021 године и закључен Уговор 

број 014.2-8615/7 од 22.02.2022. године са „ANDZOR ENGINEERING“ доо Нови Сад, 

из Новог Сада, Иве Андрића 13. Уговорена вредност услуге без пореза на додату 

вредност је 2.930.000,00 динара, односно 3.516.000,00 динара са порезом на додату 

вредност. 
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2021. годину обезбеђена средства у износу од 

480.000.000,00 динара.  

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

  
ИСКОРИШЋЕНОСТ ПРЕНЕТА ИСКОРИШЋЕНОСТ НЕУТРОШЕНА 

ПО ПРОГРАМУ ФАКТУРИСАНО СРЕДСТАВА СРЕДСТВА СРЕДСТАВА ПРЕНЕТА 

  
(2/1) 

 
(4/1) СРЕДСТВА 

    1 2 3 4 5 6 

4970 
Одржавање заштићених природних добара (Дунавски 
парк, Каменички парк и Футошки парк) 

39.000.000,00 38.989.990,95 99,97% 39.000.000,00 100,00% 10.009,05 

4971 Хемијска заштита зеленила 11.000.000,00 10.999.936,79 100,00% 11.000.000,00 100,00% 63,21 

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

2.500.000,00 2.499.881,53 100,00% 2.499.881,53 100,00% - 

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило) 

304.228.259,78 304.228.138,14 100,00% 304.228.259,78 100,00% 121,64 

4974 Кошење коровских површина 29.000.000,00 28.999.997,40 100,00% 28.999.997,40 100,00% - 

4975 Одржавање зеленила паркова 18.000.000,00 17.999.999,89 100,00% 17.999.999,89 100,00% - 

4976 
Обележавање и одржавање простора за истрчавање 
паса (зеленило, реквизити и опрема) 

1.300.000,00 1.299.997,21 100,00% 1.299.997,21 100,00% - 

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука 

20.000.000,00 19.999.750,40 100,00% 20.000.000,00 100,00% 249,60 

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 2.500.000,00 2.499.794,84 99,99% 2.500.000,00 100,00% 205,16 

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег 
села 

2.700.000,00 2.699.994,36 100,00% 2.700.000,00 100,00% 5,64 

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 12.000.000,00 11.999.904,91 100,00% 11.999.904,91 100,00% - 

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 29.000.000,00 28.999.555,94 100,00% 28.999.555,94 100,00% - 

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 2.201.915,72 2.201.915,71 100,00% 2.201.915,71 100,00% - 

346 Интервентно одржавање 64.220,26 64.220,26 100,00% 64.220,26 100,00% - 

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа 

505.604,24 505.604,24 100,00% 505.604,24 100,00% - 

525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина 6.000.000,00 5.999.966,20 100,00% 5.999.966,20 100,00% - 

  УКУПНО: 480.000.000,00 479.988.648,77 100,00% 479.999.303,07 100,00% 10.654,30 

 

*Неутрошена пренета средства биће враћена у буџет Града Новог Сада у 2022. години. 
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Реализација услуга из делатности по месецима 

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

ФАКТУРИСАНО 

  ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 

4970 
Одржавање заштићених природних добара (Дунавски 
парк, Каменички парк и Футошки парк) 

2.550.284,81 3.488.199,62 4.145.229,14 3.927.597,98 3.737.506,75 2.430.244,99 

4971 Хемијска заштита зеленила    
 

1.842.076,01 1.484.194,71 

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

  96.344,35 
 

473.416,70 482.161,15 

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило) 

10.387.849,23 20.134.803,62 35.607.201,90 42.089.853,81 43.535.168,75 43.702.112,14 

4974 Кошење коровских површина    3.439.645,78 10.945.980,23 6.571.270,77 

4975 Одржавање зеленила паркова 613.497,90 2.749.977,98 2.400.795,74 2.158.112,13 2.581.871,30 2.507.041,78 

4976 
Обележавање и одржавање простора за истрчавање 
паса (зеленило, реквизити и опрема) 

  105.193,92 206.329,82 196.695,62 240.068,88 

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука 

1.846.476,52 2.625.139,54 1.580.720,25 2.737.686,59 2.480.567,66 2.672.900,46 

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 
 

94.534,00 766.379,00 414.592,55 105.995,47 
 

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег 
села 

43.848,82 43.848,82 301.635,80 59.496,18 522.555,34 169.571,40 

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"  264.560,91 2.315.409,42 2.611.979,59 1.892.405,11 1.684.956,68 

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 84.595,28 368.050,06 4.921.005,53 1.310.179,75 4.027.078,34 4.460.596,57 

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 1.824.495,55 377.420,16     

346 Интервентно одржавање 
   

  30.714,04 

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа 

     208.789,94 

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина       

  УКУПНО: 17.351.048,11 30.146.534,71 52.239.915,05 58.955.474,18 72.341.317,28 66.644.623,51 
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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) 

3.137.784,65  3.309.647,13  3.579.653,79  4.470.043,08  1.876.507,07  2.337.291,94  

4971 Хемијска заштита зеленила 1.100.120,98 1.737.285,55 458.426,6 1.049.528,92 1.694.470,33 1.633.833,69 

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

724.894,61 282.642,24  246.335,76 194.086,72  

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило) 

35.506.794,26  27.476.104,34  4.819.197,10  7.241.251,63  24.189.274,16  9.538.527,20  

4974 Кошење коровских површина 2.238.038,41 3.293.577,29 2.511.484,92 
   

4975 Одржавање зеленила паркова 2.581.766,50  1.219.730,23  844.371,86  
 

342.834,47  
 

4976 
Обележавање и одржавање простора за истрчавање 
паса (зеленило, реквизити и опрема) 

186.136,90  95.854,48  269.717,59  
   

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука 

1.538.008,71  3.043.260,90  196.618,24  795.112,03  401.378,62  81.880,88  

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 379.119,94  176.268,66  118.770,61  101.578,86  51.678,18  290.877,57  

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег 
села 

392.479,03   227.705,81  265.803,04  444.497,08  228.553,04  

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 1.102.692,46  1.100.469,77  708.138,18  319.292,79  
  

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 6.719.331,42  4.043.138,20  1.732.975,10  759.113,91  573.491,78  
 

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 
  

    

346 Интервентно одржавање 
 

33.506,22  
 

  
 

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа 

271.463,35  25.350,95     
 

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина     5.999.966,20   

  УКУПНО: 55.878.631,22  45.836.835,96  15.467.059,80  15.248.060,02  35.768.184,61  14.110.964,32  
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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 са анексом I 

Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско 

зеленило“ Нови Сад за 2021. годину број III–352-1/2021-11 од 18. јуна 2021. године и 

анексом II Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину број III–352-1/2021-11 од 9. новембра 

2021. године у периоду 01.01.– 31.12.2021. године извршени су и фактурисани следећи 

радови: 

 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, 

Каменички парк и Футошки парк) 

- Посечено је 3 комада непожељног дрвећа. 

- Посађено је 27 комада младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 11.500 m2  шибља.  

- Извршено је зимско орезивање 4.330 комада шибља. 

- Посађено је 660 комада садница украсног шибља. 

- Окопано је 15.970 m2 шибља лишћара.   

- Окопано је 5.100 m2 шибља четинара.   

- Извршено је малчирање 180 m2 шибља. 

- Извршено је орезивање и окопавање 4.556 m живе ограде. 

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

пролеће.  

- Извађено је 2.725 комада луковица у мају и посађено 7.046 комада једногодишњег 

цвећа у мају, 18 комада кана у јуну, 650 комада перена у августу, у јесен је 

посађено 7.575 комада двогодишњег цвећа и 5.885 комада луковица. 

- Окопано је 626 m2 двогодишњег цвећа, 120 m2 ружа, 1.442 m2 једногодишњег цвећа 

и 6.403 m2 перена. 

- Чувари зеленила били су ангажовани 19.800 часа, као и радници на ненормираним 

пословима по часу, од чега КВ радници 2.456 часова, ПК радници 2.246 часова а 

НК радници 72 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 482 сата, дизалице су 

биле ангажоване 208 сати, а моторна тестера 220 сати. 

- Извршено је грабљање травњака на 289.239 m2. 

- Реконструкција травњака је урађена на 200 m2. 

- Покошено је 981.985 m2, и сакупљена је трава са  974.185 m2 травњака.  

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

косинама 8.900 m2. 

- У Каменичком парку је извршена поправка мобилијара и поставка дрвених стубића 

у делу парка.                        

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.359.303 m2 и сакупљaн 

папир и друге нечистоће на 11.534.902 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 239 тура и ангажовање камиона на 

превозу 1.008 часова. 

 

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита 

зеленила против болести и штеточина неколико пута у току године, а у укупној 

количини 137.722 m2 шибља, 49.371 комада дрвећа, 44.758 m живе ограде, 20.960 
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m2 ружа и 28.635 m2 цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама 

и платоима  на 15.000 m2.  

 

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

радници су били ангажовани 1.359 часова и возила 408 часова на поправци 

постојећих игралишта. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 

- Орезано је 1.292 комада и посечено 200 комада листопадног дрвећа.  

- Посађено је 1.672  комадa  младих садница дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 17.780 m2 шибља, окопавање 42.413 m2 шибља лишћара и 

20.055 m2 шибља четинара. 

- Орезано је 21.485 комада шибља у зиму и 1.800 у лето. 

- Посађено је 7.174 комада садница украсног шибља. 

- Извршено је малчирање 2.042 m2 шибља. 

- Орезано је 118.766 m, а окопано 84.879 m живе ограде.  

- Посађено је 1.233 m живе ограде. 

- Извршено је одгртање и орезивање 8.111 комада садница ружа у пролеће, као и 

загртање у јесен.  

- Посађено је 46.168 комада једногодишњег цвећа, 2.606 комада гомоља кана, 56.266 

комада двогодишњег цвећа, 50.966 комада луковица и 2.376 комада перена.   

- Окопано је 5.629 m2 ружа, 4.680 m2 двогодишњег цвећа, 8.001 m2 једногодишњег 

цвећа и 5.666 m2 перена. 

- Извршено је грабљање 3.154.459 m2 травњака. 

- Покошено је 17.643.956 m2, а сакупљена је трава са 13.659.088 m2 травњака. 

Обновљено је 13.256 m2  травњака.  

- Сакупљен је папир са 233.714 m2. 

- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 1.300 m2 и на равним 

површинама 6.450 m2. 

- Утоварено је и превезено 2.426 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 17.532 часова. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 3.098 часова. 

- Дизалица је била ангажована 948 часова, моторна тестера 2.631час, КВ радници 

12.326 часова, а ПК  радници 5.592 часа. 

- 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, Морнарска, Ресавска, Драгише Брашована, Темеринска, Далматинска,  

Народног фронта, Владимира Николића Темерински пут, Пионирска, Ђорђа 

Сервицког, Ужичка, Филипа Филиповића, Станоја Станојевића, Анђе Ранковић, 

Словачка, Карађорђевој и Косте Шокице постављени су метални стубићи око зелене 

површине. 

- На Булевару Михајла Пупина, Сентандрејском путу, улици Платоновој и Жарка 

Васиљева  постављена је вертикална метална заштита око дрвећа. 

- У улицама Пап Павла и Валентина Водника су поправљене жардињере, а на 

Булевару Цара Лазара, Булевару Михајла Пупина су поправљени ивичњаци. 

- У улици Вељка Петровића, Хајдук Вељковој, Фрушкогорској, Фрање Штефановића, 

Јиричековој, Драге Спасић, Лиманском парку  и Футошком парку постављене су 

парковске клупе. 
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- Дрвене корпе за отпатке постављене су на Булевару Јаше Томића, Јиричековој и у 

Футошком парку. 

- Инфо табле постављене су у Дунавском, Футошком  и Каменичком парку. 

- 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 4.013.985 m2 корова, a сакупљен je сa 2.078.132 m2. 

- Утоварено је 37 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 

200 часова. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Орезано је 83 комада  листопадног дрвећа. 

- Посечено је 4 комада непожељног дрвећа. 

- Посађено је 71 комад младих садница дрвећа. 

- Ашовљење је извршено на 1.156 m2 шибља. 

- Извршено је окопавање шибља лишћара на 5.102 m2. 

- Извршено је и окопавање шибља четинара на 1.820 m2. 

- Зимско орезивање шибља урађено је на 1.970 комаду, летње на 1.200 комада. 

- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће. 

- Окопано је 1.350 m2 ружа. 

- Извршено је грабљање травњака на 233.372 m2. 

- Покошено је 1.455.067 m2 травњака, трава је сакупљена са 968.412 m2. 

- Сакупљен је папир на 8.841.106 m2 травних површина, чишћење је урађено на 

614.920 m2 стаза. 

- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 5.600 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 206 часова, ПК 

радници 113 часова, моторна тестера 102 часа, дизалица 39 часова  и цистерна на 

заливању 103 часа. 

- Утоварено је и превезено 108 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 422 часа. 

 

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса 

(зеленило, реквизити и опрема)  

- Покошено  је 142.707 m2 травњака и сакупљена трава са 142.707 m2. 

- Третирање травњака против крпеља на 15.634 m2. 

- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 84 часа, а КВ 

радници  256 часова. 

- Возила су била ангажована 40 часова. 

 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Посађено је 11 комада младих садница  дрвећа.  

- Окопано је 4.493 m2 шибља лишћара и 2.500 m2 шибља четинара. 

- Извршено је одгртање и орезивање 406 комада садница ружа у пролеће, као и 

загртање у јесен.  

- Окопано је 428 m2 ружа. 

- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у мају, 850 комада двогодишњег 

цвећа и 850 комада луковица у јесен. 

- Извршено је машинско кошење 1.412.252 m2 и сакупљање траве на 1.366.752 m2 

травњака.   
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- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 24.832 m2 и на 

косинама 13.760 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 914 часова, а ПК 

радници 534 часова, дизалица 32 часа, моторна тестера 94 часова. 

- Утоварено је и превезено 84 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 1.412 часова. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Посађено је 24 комада младих садница дрвећа. 

- Реконструисано је 600 m2 травњака. 

- Дизалица је била ангажована 104 часа. 

- Моторна тестера је била ангажована 228 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 209 часова, а ПК радници 231 час. 

- Утоварено је и превезено 36 тура биљног отпада. 

- Механизација је била ангажована 238 часова. 

 

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Посађено је 31 комад младих садница дрвећа.  

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља. 

- Извршено је орезивање и окопавање 162 m живе ограде. 

- Извршено је одгртање и орезивање 243 комада садница ружа у пролеће, као и 

загртање у јесен.  

- Извршено је окопавање ружа на 240 m2. 

- Посађено је 974 комада једногодишњег цвећа у мају, 1925 комада двогодишњег 

цвећа у јесен, као и 130 комада перена. 

- Извршено је машинско кошење 62.678 m2 и сакупљање траве на  60.148 m2 

травњака.  

- Извршено је крчење  самоникле вегетације на равним површинама на  1.400 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 630 часова, ПК 

радници 100 часова, дизалица 10 часова и моторна тестера 62 часа. 

- Утоварено је и превезено 18 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани  239 часова. 

 

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Орезано је 37 комада листопадног дрвећа. 

- Посађено је 11 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 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m2. 

- Извршени су аерација травњака  и прихрањивање на 75.000 m2. 

- Извршено је грабљање травњака на 230.000 m2. 

- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m. 

- Покошено је 1.053.400 m2  и сакупљена трава са 1.035.000 m2 травњака. 

- Извршено је поновно подизање уништеног травњака на  1.700 m2. 

- Третирање травњака против крпеља извршено је на 75.000 m2. 

- Извршено је третирање на 1.491 комаду дрвећа атомизером. 

- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m2. 
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- Сакупљен је папир са 945.000 m2 травних површина, а чишћење стаза на 340.000 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 145 часова, НК 360 часова. 

- Утоварено је и превезено 78 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 1.076 часова.  

 

       На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

-     Посечено је 33 комада непожељног дрвећа. 

-     Орезано је 8 комада листопадног дрвећа. 

- Посађено је 147 комада младих садница дрвећа. 

- Посађено је 195 комада младих садница украсног шибља. 

- Анкеровано је 120 комада дрвећа, а малчирано је 250 m2. 

- Покошено је 2.444.405 m2  коровских површина и сакупљена трава са 1.091.653 m2. 

- Извршено је орезивање живе ограде 108 m2 и окопавање живе ограде 100 m2. 

- Крчење самоникле вегетације на равним површинама је урађено на 680 m2, а на 

косинама 2.700 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 414 часова, ПК радници 771 час, дизалица 154 

часова, моторна тестера 401 час, а цистерна 17 часова. 

- Утоварено је и превезено 112 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 1.101 час.   

 

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

Ручно чишћење снега рађено је 1.986 радних часова (кумулативно), а 

механизацијом је снег чишћен 227 часова. Камиони на превозу радника и 

индустријске соли били су ангажовани  267 часова. 

 

На позицији 346 Интервентно одржавање  

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Косте Шокице и Бранка 

Радичевића у  Новом Саду.  

 

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 

надзорног органа  

- Извршено је машинско кошење на  6.760 m2 и сакупљена трава са 6.760 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 68 часова, ПК радници 128 часова, дизалица 16 

часова, моторна тестера 62 часа.  

- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 60 часова.   

 

 На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина 

- Посађено је 52 комада младих садница дрвећа, 4.415 комада садница украсног 

шибља и 1.378 комада перена. 

- Малчирано је 220 m2 

- Реконструисан је травњак на 2.572 m2  

- КВ радници су били ангажовани 1 час, ПК радници 32 часа, а камиони на превозу 

су били ангажовани 32 часа.   

 

 

 

 

 

 








