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ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 
 
 
 

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност 

   

1. 
Израда пројектно-техничке документације за изградњу нових  
објеката и израда пројеката изведеног стања за објекте на Градском 
гробљу и осталим гробљима 

2.200.000,00 

2. 
Израда пројектно-техничке документације за доградњу и надоградњу 
пословног објекта на Градском гробљу  

1.800.000,00 

3. Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова 10.000.000,00 

4. Изградња капеле у Буковцу 16.000.000,00 

5. 
Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду 
(на гробним пољима  I, II, III, IV и V) – наставак радова 

6.000.000,00 

6. Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Ветернику  650.000,00 

7. 
Изградња дворишне атмосферске и фекалне канализације, 
водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу 

4.100.000,00 

8. 
Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 
Градском гробљу   

7.150.000,00 

9. 
Припремне активности на изради катастра гробних места (Буковац, 
Нови Лединци и Стари Лединци)  

5.000.000,00 

10. Набавка опреме  4.700.000,00 

  СВЕГА: 57.600.000,00 

 

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су   
                   изражене без ПДВ-а. 
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 
                                                                                                                                                                

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања су  изражене   
                    са ПДВ-ом.          
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 
 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                 ПРЕДСЕДНИК 
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД 
БРОЈ: 01-3259/5-14                                                                              Душан Бајило 
ДАНА:  20. децембра 2014. године 
НОВИ САД 
 

 

Програмска  
позиција 

 
НАЗИВ ГРОБЉА 

 
Вредност 

 

 ГРУПА I - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:  

1256 Католичко гробље 10.050.000,00 

1258 Јеврејско гробље 2.542.000,00 

1260 Успенско гробље 6.174.000,00 

1263 Русинско гробље 1.550.000,00 

1303 Назаренско гробље 326.000,00 

1305 Гробље у Сремској Kаменици 5.855.000,00 

1309 Гробља у Петроварадину 10.212.000,00 

1311 Градско гробље 92.800.000,00 

1313 Спомен гробље, Алеја хероја и великана 4.650.000,00 

1314 Алмашко гробље 7.596.000,00 

1316 Реформаторско-евангелистичко гробље 2.468.500,00 

1560 Гробља у Футогу  11.480.000,00 

345 Гробље у Ветернику 3.210.000,00 

2438 Заштићена гробна места на Успенском гробљу 525.000,00 

1777 Заштићена гробна места на Градском гробљу 561.500,00 

  СВЕГА:  

  160.000.000,00 

  
ГРУПА II - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ OБЈЕКАТА: 

 

1312 Одржавање објеката на Градском гробљу  и  осталим 
гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ 

20.000.000,00 

  СВЕГА: 20.000.000,00 

 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ( I + II ) УКУПНО: 180.000.000,00 

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 57.600.000,00 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 180.000.000,00 

УКУПНО:  237.600.000,00 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља Јавног 
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2015. годину, обухваћени су инвестициони 
радови на Градском гробљу у Новом Саду и осталим гробљима која уређује и 
одржава ЈКП „Лисје“, као и радови на текућем одржавању зеленила и објеката на 
свим гробљима. 

Укупна вредност Програма износи 237.600.000,00 динара. 
Опредељена буџетска средства распоређена су тако што је 57.600.000,00 

динара усмерено на реализацију инвестиционих активности то јест, изградњу објеката 
неопходних за несметано функционисање  погребне делатности, на инвестиционо 
подизање зеленила, као и набавку опреме. За текуће одржавање гробаља у 2015. 
години  издвојено је 180.000.000,00 динара, од чега за одржавање зеленила 
160.000.000,00 динара, а за одржавање објеката 20.000.000,00 динара. 

Инвестиције које су планиране за 2015. годину већиом делом су започете у 
претходним годинама и представљају наставак радова у наредном периоду до 
коначне реализације истих. Због преузимања гробаља у насељеним местима 
планирана је нова позиција у оквиру Програма инвестиционих активности – 
Припремне активности  на изради катастра гробних места (Буковац, Нови Лединци и 
Стари Лединци). 
 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ 
 
 
У циљу подизања нивоа пружања услуга, опремљености објеката, као и 

комплетирања инфраструктуре на гробљима, чиме ће се обезбедити несметано 
функционисање погребне делатности на гробљима која одржава и уређује, ЈКП 
„Лисје“ планира да ангажовањем и радом својих стручних служби изврши следеће 
инвестиционе активности: 

 
1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу  нових објеката и 

израда пројеката изведеног стања за објекте на Градском гробљу и осталим 
гробљима подразумева израду и комплетирање  потребне  документације за 
изградњу магацина за погребну опрему и Осаријума  на I гробном пољу на Градском 
гробљу, изградњу капеле у Буковцу и израду пројеката изведеног стања за салу за 
даће и башту кафића на Градском гробљу.  

2. Израда пројектно-техничке документације за доградњу и надоградњу 
пословног објекта на Градском гробљу подразумева  комплетирање и израду исте за 
доградњу и надоградњу постојећег објекта управне зграде на Градском гробљу. 

 
3. Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – наставак радова - 

обухвата  изградњу стаза, коловозне конструкције, као и постављање урбаног 
мобилијара. 

 
4. Због преузимања гробља у Буковцу, а у циљу несметаног обављања 

погребне делатности, Програмом је предвиђена изградња капеле у Буковцу, 
површине 230 м², чиме би се створили услови за достојанствен испраћај покојника.   
 

5. Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на 
гробним пољима  I, II, III, IV и V) – наставак започетих радова на уклањању старих, 
похабаних, руинираних стаза и  изградњи нових.  
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6. Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Ветернику  – обухвата 
завршетак зидане ограде у Ветернику. 

 

7. У оквиру наставка инфраструктурног уређења  Централног гробља у 
Футогу, у 2015. години планирана је изградња дворишне атмосферске и фекалне 
канализације, водоводне и хидрантске мреже, чиме ће се обезбедити комплетно 
инфраструктурно уређење овог гробља. 

 

8. Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 
Градском гробљу  - након изградње стаза, пешачких и коловозних конструкција, 
Програмом су за 2015. годину предвиђени радови на озелењавању  IX гробног поља на 
Градском гробљу. 

 

9. Због преузимања гробаља у насељеним местима, а на основу Одлуке о 
обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 34/13), планирана је нова позиција у оквиру Програма 
инвестиционих активности за 2015. годину – Припремне активности на изради катастра 
гробних места (Буковац, Нови Лединци и Стари Лединци). Ова  позиција обухвата 
снимање наведeних гробаља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, вршење 
парцелизације (подела гробља на логичке целине), попис натписа са споменика, 
анкетирање корисника гробних места, који пријављују своје покојнике, резервације и 
гробнице, сачињавање спискова свих корисника и покојника и унос свих података у 
рачунар.   

 

10. За несметано обављање основне делатности, као и  помоћних 
делатности у функцији основне делатности, Програмом за 2015. годину је предвиђена 
набавка следеће опреме:  

 10.1.  тримери – 15 комада,  

 10.2.  бочна тракторска ротациона косачица – 1 комад,  

 10.3.  орезивачи живе ограде – 3 комада,  

 10.4.  дувачи траве и лишћа – 5 комада,  

 10.5.  ПХД варилица (за хидрантску мрежу) – 1 комад,  

 10.6.  агрегата Хонда – 2 комада,  

 10.7.  мешалице за бетон од 250 литара – 1 комад, 

 10.8.  мешалица за бетон од 100 литара – 1 комад,  

 10.9.  хилти бушилица – 1 комад,  

             10.10. моторна тестера Штил – 3 комада,  

             10.11. чистач снега – 2 комада,  

             10.12. секач бусена – 1 комад,  

             10.13. самоходна фреза – 1 комад,  

             10.14. самоходне косачице – 1 комад,  

             10.15. леђног атомизера – 1 комад и  

             10.16. тешки ваљак за тепих травњак – 1 комад.  

 

 

 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ГРОБЉИМА 
 

Одлуком Оснивача о расподели буџетских средстава из текућих субвенција, 
финансијска вредност одобрених средстава за текуће одржавање зеленила и објеката 
на гробљима за 2015. годину износи 180.000.000,00 динара, од чега је за уређење и 
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одржавање зеленила планирано 160.000.000,00 динара, а за одржавање објеката 
20.000.000,00 динара. 

 
 
 
 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

За текуће одржавање објеката на Градском гробљу и осталим гробљима, као и у 
осталим пословним објектима у ЈКП „Лисје“ опредељено је 20.000.000,00 динара, а  
односи се на следеће радове: 

 
 

 ГРАДСКО ГРОБЉЕ 
 

1. Текуће одржавање пешачко-колских стаза 
2. Текуће одржавање ограда и капија 
3. Текуће одржавање мобилијара и обележја гробних поља 
4. Текуће одржавање спољне хидрантске мреже и чесама 
5. Текуће одржавање унутрашњих инсталација водовода и 

канализације, хидрантске мреже, санитарних уређаја, 
електро и машинских инсталација 

6. Одвожење смећа, земље и прање стаза 
7. Текуће одржавање на објектима:  

- кровопокривачки радови 
- тесарски радови 
- лимарски радови 
- изолатерски радови 
- молерско-фарбарски радови 
- браварски радови 
- столарски радови 
- подополагачки радови 

 
 ОСТАЛА ГРОБЉА 

 
1. Текуће одржавање стаза 
2. Текуће одржавање мобилијара 
3. Текуће одржавање чесама 
4. Текуће одржавање инстал. ВиК  и електроинсталација 
5. Текуће одржавање споменика 
6. Текуће одржавање ограда и капија 

 
 


