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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
 

(КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) 
 
 

На основу Одлуке  Скупштине Града Новог Сада, број  352-1/2014-5613-I од 29. 
децембра 2014.  године о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа 
„Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину и Одлуке Скупштине Града 
Новог Сада о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа „Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину број 352-1/2015-899- 
I од 3. јула 2015. године, утврђен је Програм инвестиционих активности  ЈКП „Лисје“ Нови Сад и 
текућег одржавања гробаља за 2015. годину.  

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је за реализацију Програма инвестиционих 
активности и текућег одржавања гробаља за 2015. годину према првобитној Одлуци Скупштине 
Града било  опредељено 237.600.000,00  динара. При томе, на име капиталних субвенција је 
било опредељено 57.600.000,00 динара, за текуће одржавање зеленила 160.000.000,00 динара 
и за текуће одржавање објеката 20.000.000,00 динара. Међутим, пошто ЈКП „Лисје“ према 
Одлуци о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге уводи у 
свој систем гробља у насељеним местима (Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, 
Ковиљ, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач, и Ченеј), чија површина износи око 40 
хектара, првобитно опредељена средства за текуће одржавање зеленила показала су се као 
недовољна. Стога је Оснивач определио додатних 35.000.000,00 динара на име санације и 
рекултивације зеленила на гробљима у приградским насељима, као нове позиције у оквиру 
текућег одржавања зеленила.  Поред тога, да би се гробља која ЈКП „Лисје“ уводи у свој систем 
приближила стању гробаља у Новом Саду, потребна су знатна улагања, јер на поменутим 
гробљима недостају ограде, улазне капије, стазе, мобилијар, јавни тоалети, осветљења на 
улазу у гробље, паркинг простори итд. Надаље, ЈКП „Лисје“ обавља уобичајене активности на 
текућем одржавању објеката -  како на Градском гробљу, тако и на осталим гробљима која 
одржава. Ти послови обухватају одношење смећа и венаца са Градског гробља на градску 
депонију, одржавање стаза, мобилијара и обележја, одржавање и чишћење олука на објектима 
на Градском гробљу итд. Због свега овога, на име одржавања објеката на свим гробљима, 
Оснивач је ЈКП „Лисје“ определио додатних 30.000.000,00 динара. Имајући у виду да је један од 
првих услова за увођење нових гробаља у јединствен систем израда катастра гробних места, 
која се односи на следеће послове: снимање површине гробља са свим садржајима, 
парцелисање снимљене површине, додељивање јединственог парцелног броја сваком гробном 
месту, пописивање свих гробних места, регистровање свих натписа на надгробним обележјима, 
штампање листинга сахрањених лица, анкетирање корисника и власника гробних места који су 
извршили резервисање места у претходном периоду, уношење података у рачунар, штампање 
коначних листинга сахрањених и публиковање плана парцела, Оснивач је определио додатних 
10.000.000,00 динара, како би се довршили сви наведени послови, започети на појединим 
гробљима. Након Ребаланса, укупно опредељена средства ЈКП „Лисје“ у 2015. години на име 
инвестиционих активности износе 67.600.000,00 динара. За текуће одржавање зеленила 
намењено је 195.000.000,00 динара, а за текуће одржавање објеката 50.000.000,00 динара, тако 
да укупна вредност Програма инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља ЈКП 
„Лисје“ за 2015. годину износи 312.600.000,00 динара, а  чине га следеће позиције:  
 
 
 

I РАДОВИ 
 

 ПОЗИЦИЈА ВРЕДНОСТ 
(динара) 

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

1.320.000,00 

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

1.800.000,00 

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

4. Изградња капеле у Буковцу 17.266.850,00 
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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 у Ветернику 650.000,00 

7. 
Изградња дворишне атмосферске и фекалне канализације, 
водоводне и хидрантске мреже на Централног гробља 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, Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 

15.880.000,00 

10. Набавка опреме  3.433.150,00 

 УКУПНО: 67.600.000,00 

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 
 

I РАДОВИ  67.600.000,00 

 У К У П Н О : 67.600.000,00 

 
 

На основу  Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
Нови Сад за 2015. годину, у периоду од 01. јануара  до 31. децембра 2015. године извршени су 
следећи радови: 

 
   

I РАДОВИ 
 

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

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

1.320.000,00 

 Свега: 1.320.000,00 

 
С В Е Г А   I/1 : 1.320.000,00 

 
 
Поз. бр. 2. -  децембар: Израда пројектно – техничке документације за доградњу  
и надоградњу пословног објекта на Градском гробљу 
 

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

1.740.000,00 

 Свега: 1.740.000,00 

 
С В Е Г А I/2: 1.740.000,00 

 
 
Поз. бр. 3. -  децембар: Изградња IX гробног поља на Градском гробљу –  
наставак радова 
 
Окончана ситуација бр. С0225 

1. Изградња пешачких стаза 7.721.420,55 

2. Изградња коловозне конструкције 1.156.189,30 

3. Мобилијар  1.121.376,00 

 Свега: 9.998.985,85 
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С В Е Г А I/3: 9.998.985,85 

 
Поз. бр. 4. -  август: Изградња капеле у Буковцу   

 
 
             I привремена ситуација бр. С0123 
 

А. Грађевински и грађевинско – занатски 
радови 

3.251.570,95 

Ц. Електроинсталације  112.290,00 

 Свега: 3.363.860,95 

 
             II привремена ситуација бр. С0125 
 

А. Грађевински и грађевинско – занатски 
радови 

1.473.873,45 

 Свега: 1.473.873,45 

 
 

-  септембaр: Изградња капеле у Буковцу 
 
             III привремена ситуација бр. С0161 
 

А. Грађевински и грађевинско – занатски 
радови 

1.817.396,56 

 Свега: 1.817.396,56 

 
 

- октобар: Изградња капеле у Буковцу 
 

 
             IV привремена ситуација бр. С0183 
 

А. Грађевински и грађевинско – занатски 
радови 

2.938.734,44 

 Свега: 2.938.734,44 

 
 

- новембар: Изградња капеле у Буковцу 
 
             V привремена ситуација бр. С0204 
 

А. Грађевински и грађевинско – занатски 
радови 

3.967.005,74 

Б. Водовод и канализација 169.011,47 

 Свега: 4.136.017,21 

 
                                        
                                        -децембар: Изградња капеле у Буковцу 

 
              Окончана ситуација бр. С0224 
 

А. Грађевински и грађевинско – занатски 
радови 

2.267.490,25 

Б. Водовод и канализација 586.457,14 

Ц. Електроинсталације  631.852,00 

 Свега: 3.485.799,39 
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С В Е Г А I/4: 17.215.682,00 

 
Поз. бр. 5. - мај:  Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом 
Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – наставак радова 
            I Привремена ситуација S0068 
 

1. Припремни радови 343.034,30 

2. Земљани радови 251.395,00 

3. Бетонски радови 425.000,00 

 Свега: 1.019.429,30 

 
            II Привремена ситуација S0085 
 

1. Припремни радови 612.141,42 

2. Земљани радови 448.629,80 

3. Бетонски радови 1.955.085,00 

 Свега: 3.015.856,22 

 
 
     - јуни: Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на     
       гробним пољима I, II, III, IV и V) – наставак радова 
            Окончана ситуација S0087 
 

1. Припремни радови 214.896,75 

2. Земљани радови 157.470,70 

3. Бетонски радови 1.591.965,00 

 Свега: 1.964.332,45 

 
  

С В Е Г А I/5: 5.999.617,97 
 

Поз. бр. 6. - мај: Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Ветернику 
 
           Окончана ситуација S0067 
 

1. Припремни радови и рушење 42.240,00 

2. Земљани радови 62.114,00 

3. Бетонски радови 341.886,70 

4.  Зидарски радови 39.379,40 

5. Фасадерски радови 24.502,50 

6. Изолатерски радови 1.245,60 

7. Браварски радови 138.600,00 

 Свега: 649.968,20 

 
С В Е Г А I/6: 649.968,20 

 
 
Поз. бр. 7. - новембар: Изградња дворишне атмосферске и фекалне канализације, 
водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу 
 
            Окончана ситуација S0205 
 

А Изградња хидрантске мреже 1.543.579,75 

Б Израда шахта бунара 168.564,80 

Ц Хидрогеолошки радови на бушењу бунара 677.300,00 

Д  Хидротехничко опремање бунара 712.000,00 

Е Електричне инсталације 958.502,00 

 Свега:  
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С В Е Г А I/7: 4.059.946,55 

 
 
 
 
Поз. бр. 8. - март: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном 

пољу на Градском гробљу 
            I Привремена ситуација S0033 
 
 

1. Припремни радови 138.198,13 

3. Земљани радови 521.846,08 

4. Радови на садњи 805.776,73 

 Свега: 1.465.820,94 

 
 
 
- април: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            II Привремена ситуација S0050 
 
 

1. Припремни радови 0 

2. Земљани радови 681.883,58 

3. Радови на садњи 180.696,86 

4. Травнате површине 1.155.906,34 

5. Садни материјал 1.142.250,00 

6. Инвестиционо одржавање 0 

 Свега: 3.160.736,78 

 
 
- мај: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            III Привремена ситуација S0086 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 109.435,36 

 Свега: 109.435,36 

 
 
- јуни: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            IV Привремена ситуација S0103 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 710.401,26 

 Свега: 710.401,26 

 
 
- јули: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            V Привремена ситуација S0122 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 540.679,04 

 Свега: 540.679,04 
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- август: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            VI Привремена ситуација S0126 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 575.108,98 

 Свега: 575.108,98 

 
 
- септембар: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            VII Привремена ситуација S0162 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 283.353,18 

 Свега: 283.353,18 

 
 
- октобар: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            VIII Привремена ситуација S0184 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 170.710,45 

 Свега: 170.710,45 

 
 
- новембар: Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу 
            Окончана ситуација S0206 
 
 

6. Инвестиционо одржавање 127.793,24 

 Свега: 127.793,24 

 
 С В Е Г А I/8: 7.144.039,23 

 
 
 
Поз. бр. 9. - март: Припремне активности на изради катастра гробних места 

(Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 
            I Привремена ситуација S0034 
 
 

1. Припремне активности на изради катастра 
гробних места (Буковац, Нови Лединци, 
Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 

4.999.999,25 

 Свега: 4.999.999,25 

 
 
 - август: Припремне активности на изради катастра гробних места (Буковац, Нови 

Лединци, Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 
            II Привремена ситуација S0124 
 
 

1. Припремне активности на изради катастра 
гробних места (Буковац, Нови Лединци, 
Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 

6.562.156,90 

 Свега: 6.562.156,90 
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Поз. бр. 9. - октобар: Припремне активности на изради катастра гробних места 

(Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 
            Окончана ситуација S0163 
 
 

1. Припремне активности на изради катастра 
гробних места (Буковац, Нови Лединци, 
Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ) 

4.317.841,47 

 Свега: 4.317.841,47 

 
 
 

С В Е Г А I/9: 15.879.997,62 
 
 

 Поз. бр. 10. -  април: Набавка опреме    
                   

1. Набавка опреме   3.433.150,00 

 Свега: 3.433.150,00 

 
С В Е Г А I/10: 3.433.150,00 

 
 
 

У току 2015. године реализоване су следеће програмске позиције из групе 
инвестиционих радова:  
  
 

- Радови обухваћени позицијом „Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу нових објеката и израда пројеката изведеног стања за објекте на Градском гробљу и 
осталим гробљима“ реализовани су у првој половини 2015. године. По овој позицији, 
приступило се изради пројекта за магацин погребне опреме  и идејног архитектонског пројекта 
за изградњу осаријума са лапидаријумом на I гробном пољу, како би се стекли услови за 
изградњу објеката.  

 
- Израда пројектно – техничке документације за доградњу и надоградњу пословног 

објекта  на Градском гробљу обухвата прибављање  комплетне документације за добијање  
грађевинске дозволе за доградњу управне зграде на Градском гробљу.  

  
 -  У оквиру позиције „Изградња IX  гробног поља на Градском гробљу – наставак 

радова“ обављени су радови на изградњи стаза, коловозне конструкције и постављање 
мобилијара, чиме је настављено инфраструктурно опремање IX  гробног поља на Градском 
гробљу. На изградњи IX  гробног поља на Градском гробљу изведени су следећи радови:  
покошено је и искрчено шибље на простору од 1.216,09 м² као припрема за бетонске радове и 
избетонирано 1.416,45 м² стаза; постављена су два сливника за скупљање воде; коловозна 
конструкција изграђена је на површини од 199,37 м², уз постављање стојећих и лежећих 
ивичњака у бетон; постављено је 16 типских корпи за отпатке и 16 типских клупа, чиме је 
завршено инфраструктурно опремање IX  гробног поља. 
 

-  Реализација позиције „Изградња капеле у Буковцу“ отпочела је изменом 
првобитног пројекта, направљеног 2006. године, како би се добила пријава радова. Пошто  
простор предвиђен за изградњу капеле није комунално опремљен, ЈКП „Лисје“ је најпре 
извршило довод струје до будућег објекта. Сам објекат капеле заузима 120,03 м²,  
надстрешница је површине 93,23 м². Испод надстрешнице постављен је плато површине 102,03 
м². У оквиру објекта налазе се, пре свега, просторија за испраћај покојника, која омогућава 
испуњавање основне сврхе постојања капеле – достојанствен испраћај покојника, простор за 
хладну комору за два места, просторију за свештенике, чајну кухињу, канцеларију за запослене 
са санитарним чвором и туш кабином, мушки и женски санитарни чвор за посетиоце, као и 
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санитарни чвор прилагођен потребама лица са инвалидитетом, оставу за одлагање алата и 
манипулативни простор. Осим саме изградње капеле, због конфигурације земљишта обављени 
су припремни радови на нивелацији терена за изградњу потпорног зида. Објекат капеле је у 
потпуности завршен у грађевинском смислу (малтерисање, фасада, окречена је унутрашњост 
капеле, постављена ПВЦ столарија, спроведена електроинсталација, као и громобранска 
инсталација, постављен клима уређај и део неопходног канцеларијског инвентара) и спреман је 
за технички пријем. У току су радови на партерном уређењу око објекта (стазе, паркинг, 
мобилијар, зеленило). 

 
- Позиција „Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на 

гробним пољима I, II, III, IV и V) – наставак радова“ је комплетно реализована у првој половини 
године.  На III гробном пољу на Градском гробљу реконструисано је 934,60 м² старих, 
руинираних стаза, како би се на поменутом пољу олакшао приступ посетиоцима Градског 
гробља. 

 
- Позиција „Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Ветернику“ 

представља наставак започетих радова  претходних година. Позиција је реализована у целости 
у првој половини године. Подигнуто је 33 дужна метра ограде, чиме су радови на ограђивању 
гробља у Ветернику извршени по постојећем пројекту и  привредени крају. 
 

- „Изградња дворишне атмосферске и фекалне канализације, водоводне и 
хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу“ – обухвата радове који ће омогућити 
технички пријем и стављање капеле у функцију. Наиме, с обзиром да Централно гробље у 
Футогу није комунално опремљена парцела, односно, нису постојали технички предуслови за 
изградњу водоводне и хидрантске мреже од фабрике „Арома“ до самог гробља, ЈКП „Лисје“ је 
урадило пројектно-техничку документацију и у складу  са пројектом и завршило изградњу 
бунара са пумпом. Хидротехничко решење овог објекта подразумева изградњу и постављање 
електро-инсталације са командном таблом, која аутоматски прати и контролише рад пумпе. На 
овај начин је обезбеђен одговарајући притисак за снабдевање водом како самог објекта капеле, 
тако и техничке воде за читаву површину гробља. Осим за потребе водовода, овај систем је 
постављен и за потребе  хидрантске мреже.  
 

- У оквиру позиције „Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу 
на Градском гробљу“ урађени су следећи послови:   

- Озелењено је  1,47 ха површине IX гробног поља. Подигнуто је зеленило дуж 
главне алеје, део  површина у парцелама и подигнут је заштитни појас између IX и 
VIII гробног поља; 
- Хумизирање је извршено са 551м3 плодне земље; 
- Посађено је 208 садница дрвећа (црвени храст, липе, пирамидални граб, дуглазије, 
борови) и 1.616 комада шибља ; 
- У цветним гредицама је посађено 1.954 саднице перена; 
- Травњак је заснован на 1,22 ха површине; 
- У оквиру инвестиционог одржавања зеленила  младо дрвеће, шибље и перене су 
заливени 12 пута, а окопавање се поновило 8 пута, док су травњаци покошени 11 
пута. 
 
- По позицији „Припремне активности на изради катастра гробних места (Буковац, 

Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Бегеч, Ковиљ)“ извршени су следећи послови: 
снимање гробаља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, парцелисање снимљене површине, при 
чему се сваком гробном месту додељује јединствени парцелни број,  попис свих гробних места 
и натписа са надгробних обележја,  унос података у рачунар и штампање листинга сахрањених 
лица. Анкетирање корисника гробних места обављено је за сва горе наведена гробља, осим у 
Бегечу и Ковиљу.  У Руменки су наведени послови обављени  на Реформаторском гробљу, а у 
Ковиљу на Горњем заједничком. Радови на изради катастра на Доњем и Горњем гробљу у 
Ковиљу предвиђени су за 2016. годину. 

 
- У оквиру позиције „Набавка опреме“, која је реализована у првој половини 

године, је за потребе вртларске службе набављено  15 тримера, 3 орезивача, 5 дувача лишћа и 
траве, 3 моторне тестере,1 атомизер, 1 секач бусена, 1 самоходна фреза, 1 самоходна 



 

 

 

10 

косачица, 1 бочна косачица, а за потребе грађевинске службе  2 агрегата, 2 мешалице за бетон, 
1 ударна бушилица и 1 механичка машина за сучеоно заваривање цеви.     

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ  

за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године 
 

I РАДОВИ 
 

 

ПОЗИЦИЈА 
ВРЕДНОСТ 

(динара) 

РЕАЛИЗОВАНО 
(фактурисани и 

изведени 
радови) 
-динара- 

НАПЛАЋЕНО 
ИЗ БУЏЕТА 

ДО 31.12.2015. 

1. 

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

1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 

2. 

Израда пројектно – техничке 
документације за доградњу и 
надоградњу пословног објекта на 
Градском гробљу 

1.800.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 

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

10.000.000,00 9.998.985,85 9.998.985,85 

4. Изградња капеле у Буковцу 17.266.850,00 17.215.682,00 17.215.682,00 

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 5.999.617,97 5.999.617,97 

6. 
Изградња зидане ограде са 
капијама на гробљу у Ветернику 

650.000,00 649.968,20 649.968,20 

7. 

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

4.100.000,00 4.059.946,55 4.059.946,55 

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

7.150.000,00 7.144.039,23 7.144.039,23 

9. 

Припремне активности на изради 
катастра гробних места (Буковац, 
Нови Лединци, Стари Лединци, 
Руменка, Бегеч, Ковиљ) 

15.880.000,00 15.879.997,62 15.879.997,62 

10. Набавка опреме 3.433.150,00 3.433.150,00 3.433.150,00 

 УКУПНО: 67.600.000,00 67.441.387,42 67.441.387,42 

 
 
 

 
Од укупне вредности Програма инвестиционих активности за 2015. годину у висини од 

67.600.000,00 динара, фактурисана вредност реализованих радова износи 67.441.387,42 
динара, што значи да је 99,77%  Програма реализовано до 31. децембра 2015. године.  

Фактурисани и изведени радови су  у целости наплаћени из Буџета Града до 31. 
децембра 2015. године. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА 

 
(ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) 

 
 
 
 
 
 

Бр. 
Прогр. 
Поз. 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА ЗА 
2015. ГОДИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈА  
(фактурисани и реализовани радови) 

            

      ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:         

1256 Католичко гробље 10.050.000,00 234.067,42 434.649,08 158.345,39 509.205,44 419.273,21 842.473,16 

1258 Јеврејско гробље 2.542.000,00 95.465,43 75.775,36 131.716,37 87.904,30 116.883,16 92.614,72 

1260 Успенско гробље 6.174.000,00 475.554,92 195.200,21 323.759,62 141.590,64 426.254,38 190.967,15 

1263 Русинско гробље 1.550.000,00 50.950,52 8.819,64 111.269,82 59.331,47 104.653,44 90.997,46 

1303 Назаренско гробље 326.000,00 14.666,87 4.059,94 14.355,79 12.262,20 28.906,17 28.177,66 

1305 Гробље у Сремској Каменици 5.855.000,00 171.600,46 133.358,37 1.420.336,10 281.472,95 354.858,46 235.537,29 

1309 Гробља у Петроварадину 10.212.000,00 335.313,54 333.028,86 871.607,73 501.698,07 565.617,28 633.389,28 

1311 Градско гробље 92.800.000,00 6.130.978,40 7.186.535,76 5.278.565,19 7.430.650,26 7.945.031,78 8.611.614,35 

1313 
Спомен гробље, Алеја хероја и 
великана 

4.650.000,00 265.498,76 373.353,13 301.380,95 220.574,02 443.288,63 302.406,94 

1314 Алмашко гробље 7.596.000,00 264.255,78 305.809,22 407.776,83 281.454,27 404.117,73 218.107,34 

1316 Реформаторско-евангелист.г. 2.468.500,00 41.458,69 12.386,99 50.309,69 74.096,92 129.893,10 37.681,62 

1560 Гробља у Футогу 11.480.000,00 443.924,56 510.303,73 723.989,66 758.934,00 525.716,98 872.685,29 

345 Гробље у Ветернику 3.210.000,00 106.505,95 99.847,00 258.101,35 205.116,66 159.790,47 396.476,44 

2438 
Заштићена гробна места на 
Успенском гробљу 

525.000,00 25.381,24 9.745,47 2.797,75 18.779,07 8.791,28 14.330,24 

1777 
Заштићен гробна места на 
Градском гробљу 

561.500,00 31.722,76 29.896,26 145.673,39 16.910,98 30.994,56 32.528,64 

517 

Санација и рекултивација зеленила 
на гробљима у приградским 
насељима (Буковац, Нови Лединци, 
Стари Лединци, Руменка, Ковиљ, 
Бегеч, Будисава, Степановићево, 
Каћ, Кисач и Ченеј) 

35.000.000,00             

  СВЕГА I: 195.000.000,00 8.687.345,30 9.712.769,02 10.199.985,63 10.599.981,25 11.664.070,63 12.599.987,58 
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II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА:       

1312. 

Одржавање објеката на  

50.000.000,00 998.089,36 1.001.500,16   1.999.217,24 929.186,76   
Градском гробљу и осталим  

Гробљима која уређује и одржава 
ЈКП „Лисје“ Нови Сад 

  

  СВЕГА II: 50.000.000,00 998.089,36 1.001.500,16 0,00 1.999.217,24 929.186,76 0,00 

  
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВ. (I + II)                        

У К У П Н О (I + II): 
245.000.000,00 9.685.434,66 10.714.269,18 10.199.985,63 12.599.198,49 12.593.257,39 12.599.987,58 

 
 

Број 
прогр. 
позиције 

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 
ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА ЗА 
2015. ГОДИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈА  
(фактурисани и реализовани радови) 

УКУПНО 
 

ФАКТУРИСАНО 

НАПЛАЋЕНО 
ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА 

               

      ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР   
 

I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА   
       

 

1256 Католичко гробље 10.050.000,00 803.000,26 620.402,54 132.086,20 2.374.760,67 2.364.725,87 1.157.009,40 10.049.998,64 10.049.998,64 

1258 Јеврејско гробље 2.542.000,00 313.555,59 51.761,02 63.386,08 779.141,44 23.616,87 710.176,72 2.541.997,06 2.541.997,06 

1260 Успенско гробље 6.174.000,00 874.986,37 508.356,05 455.007,83 364.685,27 309.859,69 1.907.775,27 6.173.997,40 6.173.997,40 

1263 Русинско гробље 1.550.000,00 67.239,62 241.478,75 45.362,68 78.254,15 85.159,22 606.479,84 1.549.996,61 1.549.996,61 

1303 Назаренско гробље 326.000,00 18.168,83 14.425,72 20.643,61 10.848,84 20.804,25 138.677,55 325.997,43 325.997,43 

1305 Гробље у Сремској Каменици 5.855.000,00 664.758,09 435.450,35 486.484,49 424.031,89 402.286,03 844.823,55 5.854.998,03 5.854.998,03 

1309 Гробља у Петроварадину 10.212.000,00 704.110,66 550.728,27 53.149,34 418.665,37 2.700.041,56 2.544.645,14 10.211.995,10 10.211.995,10 

1311 Градско гробље 92.800.000,00 10.197.620,72 13.791.762,91 5.834.456,47 6.431.406,52 8.715.450,94 5.245.924,63 92.799.997,93 92.799.997,93 

1313 
Спомен гробље, Алеја хероја и 
великана 

4.650.000,00 433.393,77 633.668,84 233.674,03 573.218,90 843.830,20 25.710,34 4.649.998,51 4.649.998,51 

1314 Алмашко гробље 7.596.000,00 825.452,17 620.253,10 345.613,46 162.904,27 263.325,14 3.496.929,05 7.595.998,36 7.595.998,36 

1316 Реформаторско-евангелист.г. 2.468.500,00 125.412,61 798.392,45 178.842,93 185.074,58 116.111,16 718.835,30 2.468.496,04 2.468.496,04 

1560 Гробља у Футогу 11.480.000,00 1.403.148,42 755.523,02 870.641,71 417.267,48 2.946.934,09 1.250.927,80 11.479.996,74 11.479.996,74 

345 Гробље у Ветернику 3.210.000,00 550.249,18 193.559,39 288.601,03 84.833,38 291.631,59 575.286,35 3.209.998,79 3.209.998,79 

2438 
Заштићена гробна места на 
Успенском гробљу 

525.000,00 102.058,72 36.417,92 37.894,59 10.340,03 161.294,18 97.166,39 524.996,88 524.996,88 

1777 
Заштићена гробна места на 
Градском гробљу 

561.500,00 44.968,24 67.767,96 36.114,06 49.997,84 74.921,13   561.495,82 561.495,82 
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517 

Санација и рекултивација зеленила 
на гробљима у приградским 
насељима (Буковац, Нови Лединци, 
Стари Лединци, Руменка, Ковиљ, 
Бегеч, Будисава, Степановићево, 
Каћ, Кисач и Ченеј) 

35.000.000,00 4.109.938,90 4.000.027,15 10.000.011,54 10.000.009,73 4.200.006,56 2.690.005,14 34.999.999,02 34.999.999,02 

  СВЕГА I: 195.000.000,00 21.238.062,15 23.319.975,44 19.081.970,05 22.365.440,36 23.519.998,48 22.010.372,47 194.999.958,36 194.999.958,36 

 

II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
        

 

 

1312. 

Одржавање објеката на  

50.000.000,00       15.070.498,47 15.000.380,08 15.001.098,69 49.999.970,76 49.999.970,76 
Градском гробљу и на осталим 

гробљима која уређује и   

одржава ЈКП "Лисје" Нови Сад 

  

  СВЕГА II: 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.070.498,47 15.000.380,08 15.001.098,69 49.999.970,76 49.999.970,76 

  У К У П Н О (I + II): 245.000.000,00 21.238.062,15 23.319.975,44 19.081.970,05 37.435.938,83 38.520.378,56 37.011.471,16 244.999.929,12 244.999.929,12 
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У оквиру текућих субвенција, ове године је за одржавање зеленила  планирано  
195.000.000,00 динара, а за одржавање објеката 50.000.000,00 динара, што укупно износи 
245.000.000,00 динара.  

 
На свим гробљима, на којима ЈКП „Лисје“ обавља делатност, а обухватају површину од 

126 ха, спроводила се редовна нега и одржавање зеленила и хигијене. Све категорије зеленила 
као и појединачне површине су у току 2015. године имале уједначен ниво одржавања. 

 
            У току зимског периода  је урађена превентивна зимска заштита дрвећа минералним 
уљима, третирано је 8.111 стабала. Орезано је  3.920 стабала, а уклоњено је 408 сувих стабала 
и стабала која су почела да угрожавају околне објекте. У току пролећа прихрањено је   3.004  
садница дрвећа, а у вегетационом периоду  је окопано 14.185 тањира око младих стабала и 
заливено  27.791  младих садница. Малчирана су млада стабла на Јеврејском, Успенском, 
Католичком и Градском гробљу. 
            Украсно шибље је у зимском и летњем периоду орезивано у зависности од врста, па је 
тако орезано   35.561   садница, изашовљено је 1,2 ха површине под шибљем.  У току године 
окопано је  13,2 ха  површине   под украсним шибљем, а заливено је 2,7 ха.  
            Листопадне и четинарске живе ограде  су орезиване од 1 до 4 пута, орезано је  2,5 км 
једнореде ограде  и  19.126 м2  вишередих ограда. 
           Цветне гредицама са ружама, перенама, једногодишњим и двогодишњим цвећем 
окопаване су у просеку 8 пута,  окопано је укупно 3,2 ха. 
           Површине под травњацима  су у пролеће прихрањене на површини од 4,2 ха. У току 
вегетације травњаци  су   13  пута  кошени. Коровске површине неодржаваних гробних места 
кошене су од 6 до 8 пута. Покошено је укупно   987 ха површине. Поново је подигнуто 6.000 м2  

травњака. У току пролећа и јесени пограбљено је 191 ха травњака. 
          У току зимског периода са гробаља, тј. појединачних гробних места је уклњена саморасла 
дрвенаста вегетација, а комплетно је искрчено и очишћено Немачко гробље у Футогу  величине 
1,12 ха. 

 У пролеће и јесен  вршена је попуна зеленила, посађено је 1.151 дрвенаста садница, 
2.056 комада  шибља, 14.135  садница цвећа. 

 На Католичком гробљу је попуњена бочна алеја са 30 пирамидалних грабова, а  део 
између Немачког и Авијатичарског гробља са 8 бреза  и  16 округлих туја, ограда 
Немачког гробља је попуњена са 130 комада пирамидалних туја; 

 На Јеврејском гробљу је посађено 4 брезе и 1 храст; 

 На Успенском гробљу је попуњена жива ограда са 5 туја, главна алеја са 3 липе и 
заштитни појас са 4 пирамидална граба и две дуглазије; 

 На Русинско гробљу  је посађено 12 бреза и 3 бодљиве смрче, а у огради 68 туја; 

 На Назаренском грољу је подигнута жива ограда од  98 садница ловорвишње; 

 На гробљу у Сремској Каменици приступна алеја код гроба Ј.Ј.Змаја је богатија за 4 
пирамидална бора, уз нове гробнице је посађено  3 магнолије, седам јавора и 2 брезе, 
живе ограде су попуњене са  87 туја и 150 садница ловорвишње; 

 На грољима у Петроварадину  је посађено 9 садница липа, 2 кестена, 7 пирамидалних 
тиса,121 туја и 86 шимшира. 

 На  Градском гробљу су попуњени заштитни појасеви према Сајлову са 86 садница 
јавора, заштитни појас VIII гробног поља  са  50 јаребика. Уређене су појединачне 
површине  I, II и IV гробног поља  где је посађено 18 магнолија, 5 пирамидалних борова, 
8 дугоигличавих јела, 13 пирамидалних тиса, 9 пирамидалних грабова,10 пачемпреса и 
15 јаребика. Континуирано се сваке године подмлађује пут сахране – који води поред I и 
II гробног поља, тако да је и  ове године посађено   28 садница  дуглазија.  Подигнут је 
дрворед дуж парцеле на V  гробном пољу од 7 јавора и 504 шимшира. Озелењен је 
простор око уређених парцела на VII/23 и IV /45. У живе ограде и појединачно посађено 
је 137 туја. Урађена је реконструкција ружичњака на Врту сећања  и  на V гробном пољу. 
Новим садницама је замењено 2.000 комада старих ружа. Све површине под ружама су 
прекривене малчом. Постојеће сезонске цветне гредице су два пута мењале изглед. 
Сађено је 7.210 комада сезонског цвећа. У лето  мушкатле, газаније, бегоније, вербене, 
кадифице, а у јесен виоле, споменак, дугменце. На цветним гредицама су попуњени и 
делови са трајницама. Посађено је  3.884 комада   лаванди, флокса, каранфила, 
седума, украсних трава, сантолина, жалфија. 

 На  Спомен грољу, Алеји хероја и великана је посађено   5 четинара и 13 лишћара; 

 На Алмашком гробљу је посађено 42 стабла туја, пачемпреса  и  бреза; 
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 На Реформаторско-евангелистичком гробљу је посађено  14 лишћара и 240 садница 
пираканти и хибискуса; 

 На гробљима у Футогу је посађено 14  пирамидалних грабова  и 195 нових  ружа; 

 У Ветернику је у заштитном појасу посађено  20 пирамидалних храстова; 

 Заштићена гробна места на Градком и Успенском гробљу су богатија за 626 трајница, 89 
комада шибља и 32 пирамидална четинара. 
 
Послови одржавања хигијене су свакодневни. На утовару смећа је рађено 14.732 сата, а 
на   одвозу је  механизација  радила 11.269   сати. 
Снег је чишћен ручно и машински укупно 2.194 сата. Ручно је почишћено  70 ха стаза, 
хемијски је третиран коров 12 ха  стаза. 

 
        По позицији Санација и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима 
(Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Ковиљ, Бегеч, Будисава, Степановићево, 
Каћ, Кисач и Ченеј) обављани су радови на уклањању вишегодишње саморасле дрвенасте 
вегетације, оборено је 3.100 комада крупнијег самораста, и уклоњено  је  877 самораслих и 
сувих стабала.  
Искрчена је површина од   27,3 ха. Очишћене су делови гробаља који  нису одавно одржавани и 
где је саморасла вегетација била преко 2,5 м висине - као што је стари део Реформаторског 
гробља у Руменки, Немачко, Јеврејско и Назаренско гробље у Будисави, стари делови гробаља 
у Ковиљу, Јеврејско гробље у Кисачу, ободни делови гробља у Буковцу. Орезано је  700 
стабала, покошено је 60 ха коровских површина. Утоварено је 2.097 м3  шута, старог смећа и 
крчевине. Неселективним хербицидима је третиранао 6 ха искрчене површине. Хумизирана је 
површина са 50 м3 земље. Посађено је  44 стабала пачемпреса, гинка и смрча и 185 комада 
украсног шибља, сетвом је засновано    2.448 м2 травњака. 

 
 
 
 

У оквиру текућег одржавања објеката, реализовани су следећи радови: 
 
 
- одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на    
  градску депонију; 
- молерско – фарбарски радови у објектима на Градском гробљу; 
- прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу; 
- браварски радови на одржавању Градског гробља; 
- одржавање стаза на Градском гробљу; 
- одржавање мобилијара и обележја на Градском гробљу (замена старих поломљених,   
   уништених и израда и постављање нових корпи за смеће – 26 комада, замена старих,  
   трулих, поломљених клупа и израда нових дрвених од квалитетне чамове грађе – 25  
   комада); 
- одржавање вртларске куће – магацина на Градском гробљу; 
- одржавање платоа и степеништа испод надстрешнице капеле на Градском гробљу; 
- одржавање и чишћење гробних поља на Градском гробљу (чишћење земљишта –    
  терена од корова, старог шибља, грађевинског отпада, амбалаже и сл.); 
- одржавање чесама са шахтом на Градском гробљу (рушење 7 дотрајалих и израда 7   
  нових чесама са шахтом); 
- одржавање колумбаријума на Градском гробљу;  
- одржавање и чишћење олука на објектима на Градском гробљу; 
- одржавање и чишћење депоније смећа на Градском гробљу (ручно и машинско    
  уклањање корова, шибља, грађевинског отпада, шута и транспорт на градску  
  депонију); 
- одржавање мобилијара на осталим гробљима (замена старих, поломљених и   
  уништених и израда и постављање нових корпи за смеће (38 комада), замена старих,   
  поломљених клупа. 
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Од укупне вредности Програма текућег одржавања гробаља за 2015. годину у висини 
од 245.000.000,00 динара, фактурисана вредност реализованих радова до 31. децембра 2015. 
године износи 244.999.929,12 динара, што значи да је 100,00%  Програма реализовано до 31. 
децембра 2015. године. Из Буџета је до 31. децембра 2015. године наплаћена целокупна  
фактурисана вредност. 
 

Укупна вредност Програма инвестиционих активности ЈКП „Лисје“ и текућег 
одржавања гробаља за 2015. годину износи 312.600.000,00 динара, од чега је до 31. децембра 
2015. године фактурисано 312.441.316,54 динара, што представља 99,95% реализације. 
Наплаћена вредност једнака је фактурисаној. 
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