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„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД  

И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 
 

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА вредност 

1. 
Изградња атомосферске канализације, водоводне и 
хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на 
Градском гробљу – IV фаза 

4.000.000,00 

2. 
Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у 
Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – наставак 
радова – V фаза 

10.000.000,00 

3. 
Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на 
Градском гробљу- I фаза 

8.000.000,00 

4. 
Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном 
пољу на Градском гробљу- II фаза 

4.000.000,00 

5. 
Припремне активности на изради катастра гробних места 
(Доње и Горње гробље у Ковиљу, Каћ, Будисава ) 

15.000.000,00 

6. 
Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, 
водоводне и хидрантске мреже на  Централном гробљу у 
Футогу  - II фаза 

3.000.000,00 

7. 
Изградња колско-пешачких стаза на Централном гробљу у 
Футогу 

5.000.000,00 

 СВЕГА: 49.000.000,00 

 

 

 

 

  

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – УКУПНО: 49.000.000,00 
Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а
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        УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

  

Програмска  
позиција 

 
НАЗИВ ГРОБЉА 

 
вредност  

 

   

 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:  

1256 Католичко гробље 7.530.000,00 

1258 Јеврејско гробље 1.130.000,00 

1260 Успенско гробље 4.607.000,00 

1263 Русинско гробље 1.222.000,00 

1303 Назаренско гробље 281.000,00 

1305 Гробље у Сремској Kаменици 3.932.000,00 

1309 Гробља у Петроварадину 7.886.000,00 

1311 Градско гробље 84.866.000,00 

1313 Спомен гробље, Алеја хероја и великана 2.930.000,00 

1314 Алмашко гробље 5.406.000,00 

1316 Реформаторско-евангелистичко гробље 1.033.000,00 

1560 Гробља у Футогу  9.600.000,00 

345 Гробље у Ветернику 1.930.000,00 

2438 Заштићена гробна места на Успенском гробљу 452.000,00 

1777 Заштићена гробна места на Градском гробљу 475.000,00 

517 

Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у 
приградским насељима (Буковац, Нови Лединци, Стари 
Лединци, Руменка, Ковиљ, Бегеч, Будисава, 
Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј -према 
скупштинској Одлуци о управљању гробљима из 2013. 
године) 

6.720.000,00 

 Укупно 140.000.000,00 
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Напомена: Финансијске вредности позиција Програма услуга из делатности 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: 01-2088/6-15                                                                        дипл. ек. Душан Бајило 
ДАНА:  10.12.2015.                                                                                                                     
НОВИ САД 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ОДРЖАВАЊЕ OБЈЕКАТА: 

 

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

10.000.000,00 

 СВЕГА: 10.000.000,00 

 УКУПНО  ОДРЖАВАЊЕ: 150.000.000,00 

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 49.000.000,00 

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 150.000.000,00 

УКУПНО:  199.000.000,00 



 5 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови 
Сад  и услуга из делатности за 2016. 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 199.000.000,00 динара. 
Опредељена буџетска средства распоређена су тако што је 49.000.000,00 динара 

усмерено на реализацију инвестиционих активности, односно, на изградњу објеката 
неопходних за несметано функционисање  погребне делатности,  инвестиционо подизање 
зеленила,  изградњу и инфраструктурно уређење гробаља у насељеним местима на 
којима ЈКП „Лисје“ врши делатност, као и припремне активности на изради катастра 
гробних места на гробљима која ЈКП „Лисје“ уводи у свој систем.  

Инвестиције које су планиране за 2016. годину су углавном започете у 
претходним годинама и представљају наставак радова у наредном периоду. Настављене 
су активности на преузимању гробаља у насељеним местима, тако да је за 2016. годину 
предвиђена позиција којом су обухваћене припремне активности на изради катастра 
гробних места (Доње и Горње гробље у Ковиљу, Каћ, Будисава). 

За услуге из делатности у 2016. години  издвојено је 150.000.000,00 динара, од 
чега за одржавање зеленила 140.000.000,00 динара, а за одржавање објеката 
10.000.000,00 динара. 
 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ 
 
У циљу несметаног функционисања погребне делатности на гробљима која 

одржава и уређује ЈКП „Лисје“, као и подизања нивоа пружања услуга и комплетирања 
инфраструктуре на гробљима, у 2016. години планирано је да Предузеће ангажовањем и 
радом својих стручних служби изврши следеће инвестиционе активности: 

 

1. Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на 
гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза ће у 2016. 
години бити усмерена на  II гробно поље и обухватиће изградњу атмосферске 
канализације, хидрантске мреже која није покривена постојећим стањем и 
изградњом нове водоводне мреже, која би садржала и одређени број чесама 
на овом гробном пољу.  
 

2. Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на 
гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза представља наставак радова  на 
уклањању дотрајалих, старих, руинираних стаза и изградњу нових, у циљу 
лакшег приласка гробним местима. 

 
3. Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу – 

I фаза – У циљу спровођења Одлуке о обављању комуналне делатности 
управљање гробљима и погребне услуге, где је прецизирано да ако у року од 
једне године по протеку рока почивања, корисници гробног места не продуже 
рок почивања, а гробно место нема карактер спомен гробног места, 
Предузеће ће посмртне остатке умрлог пренети у осаријум. При томе, 
надгробни споменик се поставља у лапидаријум. Због великог броја гробних 
места која су заузета, а корисници гробног места не врше продужавање рока 
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почивања, као и због недостатка места за сахрањивање, Предузеће је дужно 
да предметна гробна места ослободи и пренесе посмртне остатке покојника у 
осаријум (објекат намењен за те сврхе) и тиме омогући даље коришћење 
простора за сахрањивање. 

 
4. Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на 

Градском гробљу – II фаза би обухватила завршетак озелењавања у 
парцелама и завршетак озелењавања заштитног појаса. 

 
5. Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње  

гробље у Ковиљу, Каћ, Будисава)  укључују послове, као што су:  снимање 
гробаља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, парцелисање снимљене 
површине, итд., како би се омогућио адекватан увид у постојеће стање на тим 
гробљима. 

 
6. Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и 

хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу – II фаза: Због проширења 
Централног гробља у Футогу, потребно је по пројекту завршити дворишну, 
атмосферску и фекалну канализацију, као и водоводну и хидрантску мрежу, 
која је неопходна за неометано функционисање основне делатности. 
 

7. Изградња пешачких стаза на  Централном гробљу у Футогу обухвата изградњу 
пешачко – колских стаза, које би омогућиле лакше обављање основне 
делатности – сахрањивања, лакши приступ гробним местима и допринело 
лепшем уређењу самог гробља. 

 
 

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Одлуком Оснивача о расподели буџетских средстава намењених обављању 
услуга из делатности, ЈКП „Лисје“ је опредељено 150.000.000,00 динара. 

  Од опредељених 150.000.000,00 динара за Услуге из делатности, ЈКП „Лисје“ ће 
140.000.000,00 динара усмерити за одржавање зеленила, а за одржавање објеката на 
гробљима за 2016. годину 10.000.000,00 динара.  

 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 

 
У оквиру опредељених буџетских средстава од  140.000.000,00 динара 

намењених одржавању зеленила, ЈКП „Лисје“ ће покушати да обезбеди минимум 
одржавања зеленила, како на Градском гробљу, тако и на гробљима у приградским 
насељима.  

 
 

 ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

За одржавање објеката на Градском гробљу и осталим гробљима, као и у осталим 
пословним објектима у ЈКП „Лисје“ опредељено је 10.000.000,00 динара, а  односи се на 
молерско–фарбарске, керамичарске, водо–инсталатерске, кровопокривачке и остале 
занатске радове на постојећим објектима. 

Поред наведених радова, одржавање обухвата редовно изношење смећа са 
Градског гробља и осталих гробаља на градску депонију, као и прање и чишћење стаза. 


