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Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног 

комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист 

Града Новог Сада“, број 57/21) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 

2022. годину у износу од 714.050.000,00 динара и то за: 

 

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 

167.050.000,00 динара, и  

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 547.000.000,00 динара. 

 

 
 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

 

За 2022. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града 

Новог Сада у вредности од 167.050.000,00 динара, односно  157.050.000,00 за прву 

половину године. Од тога је реализовано 50.419.468,99 динара, односно 30,18%  плана 

за 2022. годину. 

 

Ред. 
бр. 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
План 
2022 

Реализација 
01.01.-30.06.2022 

  ДОБРА 
  

1 Машина за вађење и пресађивање стабала 36.000.000,00 
 

2 Камион до 11t носивости (3 комада) 30.600.000,00 
 

3 Самоходна косачица са прикључцима (5 комада) 18.750.000,00 
 

4 Самоходна косачица (12 комада) 4.200.000,00  2.088.000,00  

  УКУПНО ДОБРА: 89.550.000,00  2.088.000,00  

  РАДОВИ 
  

1 
Изградња заливног система на Булевару Михајла 
Пупина у Новом Саду 

15.000.000,00 
 

2 
Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, 
декоративна расвета и др.) - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2021. године 

62.500.000,00  48.331.468,99  

  УКУПНО РАДОВИ: 77.500.000,00  48.331.468,99  

  УКУПНО: 167.050.000,00  50.419.468,99  

 

 

 

ГРУПА – ДОБРА 

 

 

За Позицију 1 – Машина за вађење и пресађивање стабала и Позицију 3 - 

Самоходна косачица са прикључцима (5 комада) нису покретани поступци јавних 

набавки. 

За Позицију 1 – Машина за вађење и пресађивање стабала Програмом за 2022. годину 

обезбеђена су средства у износу од 36 милиона динара. С обзиром на промене цена на 

светском тржишту, односно истраживањем тржишта, дошло се до закључка да су 
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неопходна додатна средства за реализацију ове позиције у износу од 10 милиона 

динара, те ће се у циљу обезбеђивања недостајућих средстава, до краја буџетске године 

позиција  Позиција 3 - Самоходна косачица са прикључцима реализовати у мањем 

обиму.  

За Позицију 2 - Камион до 11t носивости (3 комада) спроведен је поступак јавне 

набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 6/2022 и закључен Уговор број 014.2-

1489/7 од 31.05.2022. године са „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца. 

Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 30.557.280,00 динара, 

односно 36.668.736,00 динара са порезом на додату вредност. 

У складу са Уговором, а на основу Профактуре број 222547 од 14.06.2022. године 

„VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца и достављене банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања биће поднет захтев Градској управи за 

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

За Позицију 4 - Самоходна косачица (12 комада) спроведен је поступак јавне набавке 

добара у отвореном поступку, број ЈНОП 4/2022 и закључен Уговор број 014.2-1226/7 

од 04.04.2022. године са „МЕТРО“ ДОО Суботица, из Суботице. Уговорена вредност 

опреме без пореза на додату вредност је 4.176.000,00 динара, односно 5.011.200,00 

динара са порезом на додату вредност. 

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 00019/01 од 12.04.2022. године 

„МЕТРО“ ДОО Суботица, из Суботице, поднет је захтев Градској управи за комуналне 

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

комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног 

плаћања, дана 29. априла 2022. године на рачун Предузећа пренела средства 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 2.088.000,00 динара.  

 

 

ГРУПА – РАДОВИ 

 

 

За Позицију 1 - Изградња заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом 

Саду у првој половини године није било реализације. 

За реализацију радова по Позицији 2 - Реконструкција Дунавског парка (партерно 

уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације обавеза из 2021. године 
предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. 

годину у висини од  62.500.000,00 динара док су 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 
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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. 

У периоду јануар-јун 2022. године за извршене радове добављач је доставио три 

привремене ситуације на основу којих је Градска управа за комуналне послове, по 

одбитку 30% вредности на име правдања аванса, извршила пренос средстава 

капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа (у укупном 

износу од 48.331.468,99 динара): 
 

Рачун добављача 

Г.Р. ИРИНА 2009 ММ,  

Ветерник 

Број 

рачуна 

Датум 

рачуна 

Износ 

рачуна 

Правдан 

аванс из 

2021. 

године 

Пренос средстава 

капиталних субвенција 

Износ Датум 

1. Привремена ситуација ИФ 0002-2022 31.03.2022 27.161.384,00 8.148.415,20 19.012.968,80 15.04.2022 

2. Привремена ситуација ИФ 0004-2022 29.04.2022 20.627.007,70  6.188.102,31 14.438.905,39 31.05.2022 

3. Привремена ситуација ИФ 000-5-2022 01.06.2022 21.256.564,00  6.376.969,20 14.879.594,80 23.06.2022 

УКУПНО:     69.044.955,70 20.713.486,71 48.331.468,99   

 

Укупна вредност извршених радова износи 69.044.955,70 динара од чега се на пројекат 

саобраћајница односи 59.230.217,70 динара: 

1. Припремни радови 3.249.016,00 динара 

2. Земљани радови 2.005.500,00 динара 

3. Израда коловозне конструкције 52.143.490,00 динара 

4. Израда степеница 1.697.734,20 динара 

5. Израда потпорних зидова од камена 134.477,50 динара 

УКУПНО: 59.230.217,70 динара 

 

и на пројекат архитектуре 9.814.738,00 динара: 

1. Припремни радови 590.298,00 динара 

2. Монтажа и уградња мобилијара 9.214.000,00 динара 

3. Израда чесме 10.440,00 динара 

УКУПНО: 9.814.738,00 динара 
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Услуге из делатности реализују се кроз седамнаест програмских позиција за које су за 2022. годину обезбеђена средства у износу од 

547.000.000,00 динара.  

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

  РЕАЛИЗОВАНИ ИСКОРИШЋЕНОСТ ПРЕНЕТА ИСКОРИШЋЕНОСТ ЗА ПРЕНОС ПО НЕОПРАВДАНА 

ПО ПРОГРАМУ РАДОВИ ЗА ПЕРИОД СРЕДСТАВА СРЕДСТВА СРЕДСТАВА РЕАЛИЗОВАНИМ АВАНСНА  

  01.01.-30.06.2022. (2/1) 01.01.-30.06.2022. (4/1) РАДОВИМА СРЕДСТВА 

    1 2 3 4 5 6 7 

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

       39.000.000,00         18.037.433,73  46,25%        14.811.748,31  37,98%        3.225.685,42   

4971 Хемијска заштита зеленила        13.000.000,00           3.567.238,69  27,44%          2.788.909,02  21,45%          778.329,67   

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

         2.500.000,00              674.141,18  26,97%             133.359,18  5,33%          540.782,00   

4973 
Одржавање јавних зелених површина 
(дрвореди и блоковско зеленило) 

     319.000.000,00       186.882.398,81  58,58%      161.565.503,05  50,65%      46.316.895,76  21.000.000,00  

4974 Кошење коровских површина        45.000.000,00         28.986.390,86  64,41%        21.837.732,13  48,53%        7.148.658,73   

4975 Одржавање зеленила паркова        25.000.000,00         13.610.806,69  54,44%          9.830.389,63  39,32%        3.780.417,06   

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

         1.300.000,00              579.348,84  44,57%             538.427,71  41,42%            40.921,13   

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске 
тврђаве и Мишелука 

       20.000.000,00         13.098.879,66  65,49%          9.953.258,48  49,77%        3.145.621,18   

4978 
Одржавање дрвећа у предшколским 
установама 

         2.500.000,00              572.335,38  22,89%             478.654,31  19,15%            93.681,07   

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и 
Дечијег села 

         2.700.000,00           1.120.416,00  41,50%          1.120.416,00  41,50%      

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"        14.000.000,00           8.077.475,69  57,70%          6.433.640,93  45,95%        1.643.834,76   

4981 
Одржавање зеленила у приградским 
насељима 

       29.000.000,00         17.674.451,56  60,95%        12.993.326,19  44,80%        4.681.125,37   

1236 
Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" 
Нови Сад 

       10.000.000,00           2.715.215,59  27,15%          2.715.215,59  27,15% 
 

 

346 Интервентно одржавање          2.000.000,00           1.890.175,30  94,51%          1.890.175,30  94,51% 
 

 

510 Одржавање заливних система        10.000.000,00           3.269.113,51  32,69%          1.557.129,55  15,57%        1.711.983,96   

513 
Одржавање јавних зелених површина по 
налогу наручиоца или надзорног органа 

         2.000.000,00   
 

 
 

  
 

525 
Уређивање у одржавање јавних зелених 
површина 

       10.000.000,00           4.910.038,60  49,10%          4.910.038,60  49,10% 
 

 

  УКУПНО:    547.000.000,00     305.665.860,09  55,88%    253.557.923,98  46,35%   73.107.936,11   21.000.000,00  

 

*Позиција „За пренос по реализованим радовима“ у највећој мери се односи на рачуне за извршене услуге у јуну 2022. године који 

нису ни могли да буду плаћени у извештајном периоду 
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Реализација услуга из делатности по месецима 

 

  
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН УКУПНО 

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

1.507.641,03 2.450.703,44 3.533.561,56 3.982.793,66 3.337.048,62 3.225.685,42 18.037.433,73 

4971 Хемијска заштита зеленила   153.445,69 497.041,22 2.138.422,11 778.329,67 3.567.238,69 

4972 
Одржавање реквизита и подлоге на дечијим 
игралиштима 

  
 

133.359,18 
 

540.782,00 674.141,18 

4973 
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и 
блоковско зеленило) 

14.715.792,53 24.028.558,46 34.475.200,59 33.576.990,22 39.484.753,78 40.601.103,23 186.882.398,81 

4974 Кошење коровских површина   255.872,82 8.230.035,79 13.351.823,52 7.148.658,73 28.986.390,86 

4975 Одржавање зеленила паркова 739.742,41 870.279,36 1.811.970,02 2.724.454,59 3.683.943,25 3.780.417,06 13.610.806,69 

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

289.323,22 
 

47.835,07 201.269,42 40.921,13 579.348,84 

4977 
Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и 
Мишелука 

123.959,72 176.264,00 5.233.525,61 1.493.129,25 2.926.379,90 3.145.621,18 13.098.879,66 

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама   408.963,54 6.547,60 63.143,17 93.681,07 572.335,38 

4979 
Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег 
села 

  53.435,82 574.254,95 492.725,23 
 

1.120.416,00 

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"  822.401,01 2.683.084,13 1.785.894,96 1.142.260,83 1.643.834,76 8.077.475,69 

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима   2.718.802,48 4.191.396,13 6.083.127,58 4.681.125,37 17.674.451,56 

1236 
Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

2.715.215,59      2.715.215,59 

346 Интервентно одржавање 432.888,68 1.457.286,62     1.890.175,30 

510 Одржавање заливних система     1.557.129,55 1.711.983,96 3.269.113,51 

513 
Одржавање јавних зелених површина по налогу 
наручиоца или надзорног органа 

      
 

525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина   4.454.999,58 455.039,02   4.910.038,60 

  УКУПНО: 20.235.239,96 30.094.816,11 55.782.861,84 57.698.771,64 74.462.026,96 67.392.143,58 305.665.860,09 
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На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину број III–352-1/2022-57 од 25. јануара 

2022. 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 2022. годину број III–352-1/2022-57 од 02. марта 2022. године и 

анексом II Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину број III–352-1/2022-57 од 31. марта 2022. 

године у периоду 01.01.– 30.06.2022. године извршени су и фактурисани следећи 

радови: 

 

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, 

Каменички парк и Футошки парк) 

- Посађен је 1 комад младог дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 2.500 m2  шибља.  

- Извршено је зимско орезивање 1.000 комада шибља. 

- Окопано је 7.800 m2 шибља лишћара.   

- Окопано је 4.500 m2 шибља четинара.   

- Извршено је малчирање 30 m2. 

- Извршено је орезивање и окопавање 967 m живе ограде. 

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

пролеће, посађено 500 комада у марту, а у мају је извршено окопавање и орезивање 

прецветалих цветова.  

- Посађено 6.645 комада једногодишњег цвећа. 

- Окопано је 626 m2 двогодишњег цвећа, 30 m2 ружа, 223 m2 једногодишњег цвећа и 

3.853 m2 перена. 

- Чувари зеленила били су ангажовани 11.184 часа, као и радници на ненормираним 

пословима по часу, од чега КВ радници 708 часова, ПК радници 1.152 часа. 

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 72 часа, дизалице су 

биле ангажоване 26 часова, багер 35 часова, трактори 184 часа, моторна тестера 48 

часова, а тримери 360 часова. 

- Извршено је пролећно грабљање травњака на 31.802 m2. 

- Реконструкција травњака је урађена на 1.910 m2, а прихрањивање на 15.000 m2 

- Покошена је и сакупљена трава са 542.221 m2 .  

- Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.724.677 m2 и сакупљaн 

папир и друге нечистоће на 6.680.792 m2. 

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 61 туром и ангажовање камиона на 

превозу, 300 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 14.624 комада дрвећа,  65.102 m2 шибља, 11.098 m2 ружа и 11.331 m2 

цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима  на 4.500 

m2.  

 

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

радници су били ангажовани 372 часа, багер 8 часова и возила 79 часова на 

поправци постојећих игралишта. Постављене су и 3 парковске клупе и 4 дрвене 

корпе за отпатке. 

 

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско 

зеленило) 
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- Орезано је 696 комада и посечено 90 комада болесног и осушеног дрвећа.  

- Посађено је 539  комадa  младих садница дрвећа. 

- Извршено је ашовљење 3.200 m2 шибља, окопавање 39.019 m2 шибља, а орезано је 

12.232 комада шибља. 

- Посађено је 3.593 комада садница украсног шибља, а малчирано 283 m2. 

- Орезано је 48.206 m, а окопано 37.708 m живе ограде.  

- Посађено је 105 m живе ограде. 

- Извршено је одгртање и орезивање 8.111 комада садница ружа у пролеће, садња 730 

комада.         

- Посађено је 47.553 комада једногодишњег цвећа и 523 комада перена.   

- Окопано је 4.218 m2 ружа, 3.325 m2 двогодишњег цвећа, 1.080 m2 једногодишњег 

цвећа и 1.786 m2 перена. 

- Извршено је грабљање 2.502.141 m2 травњака. 

- Покошено је 13.579.683 m2, а сакупљена је трава са 10.365.434 m2 травњака.  

- Хумузирано је са 153 m3, обновљено је 24.434 m2  травњака, а бусен је постављен на 

3.190 m2.  

- Сакупљен је папир са 139.997 m2. 

- Утоварено је и превезено 1.539 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 8.452 часа.  

- Цистерне на заливању младог зеленила била је ангажована 2.109 часова. 

- Дизалицa је била ангажована 632 часа, багер 626 часова, трактори 2.450 часова, 

моторне тестере 1.379 часова, тримери 9.780 часова, КВ радници 7.878 часова, а ПК  

радници 3.057 часова. 

- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 1.035 комада. 

- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 8 комада. 

- Постављене су парковске клупе, 61 комад. 

- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 37 комада. 

- Постављено је 68 m ограде. 

- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним 

пословима 737 часова, багер 11 часова, а камиони на транспорту 144 часова. 

 

На позицији 4974 Кошење коровских површина 

- Покошено је 4.139.801 m2 корова, a сакупљен je сa 1.406.175 m2. 

- Утоварено је 42 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 

151 час. 

 

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова 

- Посечена су 4 комада осушеног дрвећа. 

- Посађено је 12 комада младих садница дрвећа. 

- Ашовљење је извршено на 156 m2 шибља. 

- Извршено је окопавање шибља лишћара на 1.816 m2 и 675 m2  четинара. 

- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће. 

- Окопано је 675 m2 ружа и извршено скидање преветалих цветова са 2.065 комада. 

- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа,  

- Окопавање једногодишњег цвећа 196 m2 и перена 186 m2. 

- Извршено је сакупљање лишћа на 149.801 m2. 

- Покошено је 1.160.534 m2 травњака, трава је сакупљена са 826.666 m2. 

- Сакупљен је папир на 8.504.826 m2 травних површина, чишћење је урађено на 

393.190 m2 стаза. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 200 часова, ПК 

радници 108 часова, моторна тестера 38 часова, тримери 644 часова, багер 18 

часова,  дизалица 22 часа  и цистерна на заливању 272 часа. 
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- Утоварено је и превезено 64 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 229 часова. 

 

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса 

(зеленило, реквизити и опрема)  

- Постављено је 42 m ограде. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 165 часова, багер 4 

часа, а возила 59 часова. 

 

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 

- Посађено је 70 комада ружа и 750 комада перена.  

- Окопано је 1.060 m2 шибља лишћара и 1.340 m2 шибља четинара. 

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

- Окопано је 284 m2 ружа и орезани прецветали цветови са 1.119 комада. 

- Посађено је 1.650 комада једногодишњег цвећа у мају. 

- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве са 419.123 m2, кошење корова 

393.504 m2, сакупљање корова са 383.600 m2 травњака, кошење и сакупљање на 

косинама и каналима на 55.986 m2, а на стрминама 4.200 m2. 

- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 21.600 m2 и на 

косинама 9.550 m2. 

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 648 часова, а ПК 

радници 283 часа, тримери 387 часова, дизалица 28 часова, моторна тестера 126 

часова, трактори 198 часова,  багер 30 часова и цистерна 7 часова. 

- Утоварено је и превезено 70 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 463 часа. 

 

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 

- Дизалица је била ангажована 27 часова. 

- Моторна тестера је била ангажована 75 часова. 

- КВ радници су били ангажовани 157 часова, а ПК радници 118 часова. 

- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада. 

- Механизација је била ангажована 40 часова. 

 

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.  

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља. 

- Малчирано је 120 m2. 

- Извршено је орезивање и окопавање 81 m живе ограде. 

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

- Посађено је 1925 комада једногодишњег цвећа. 

- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве са 34.136 m2 и 4.090 m2 корова.  

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 194 часова, моторна 

тестера 8 часова, а тример 40 часова. 

- Утоварено је и превезено 12 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани  87 часова. 

-  

      На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 

- Извршено је окопавање шибља на 320 m2. 

- Извршено је орезивање 1.642 m живе ограде и окопавање живе ограде, 821 m. 

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

- Извршено је окопавање ружа 68 m2 и орезивање  прецветалих цветова на 71 комаду 

ружа. 
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- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m2. 

- Извршени су аерација травњака  и прихрањивање на 115.000 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 460.000 m2 травњака, заливено 225.000 m2. 

- Третирање травњака против крпеља извршено је на 50.000 m2. 

- Извршено је третирање 994 комада високог и средње високог дрвећа. 

- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m2. 

- Сакупљен је папир са 675.000 m2 травних површина, а чишћење стаза на 200.000 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 96 часова, НК 240 часова. 

- Утоварено је и превезено 44 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 312 часова, трактор 352 часа, а багер 48 часова.  

 

       На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 

-     Посечен је 1 комад осушеног дрвећа. 

-     Орезано је 14 комада листопадног дрвећа. 

- Посађено је 89 комада младих садница дрвећа, 140 комада украсног шибља, 20 m 

живе ограде и 30 комада ниских перена. 

- Реконструисан је травњак ручном сетвом без измене земље на 2.150 m2. 

- Покошено је 1.897.481 m2  коровских површина и сакупљено са 602.197 m2. 

- КВ радници су били ангажовани 456 часова, ПК радници 80 часова, дизалице 54 

часова, багер 8 часова, моторна тестера 116 часова, тримери 760 часова, а цистерна 

24 часа. 

- Утоварено је и превезено 54 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били 

ангажовани 444 часа.   

 

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

Ручно чишћење снега рађено је 2.358 часова (кумулативно), а механизацијом је снег 

чишћен 335 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су 

ангажовани 343 часа.  

 

На позицији 346 Интервентно одржавање  

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Футошки пут у  Новом 

Саду.  

 

На позицији 510 Одржавање заливних система 

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ 

радници 1.432 часа, а механизација 544 часа. 

 

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или 

надзорног органа 

Није било реализације у извештајном периоду. 

 

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина 

Уређене су кружна раскрсница Булевара Европе и Руменачког пута и површине на 

Тргу незнаног јунака. 

 

 

 

 

 










