ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД

ПРЕДЛОГ

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈAВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“
НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиције

Програмска позиција

Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног
1. објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II
фаза
Свега:

Вредност
50.000.000,00
50.000.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТ – УКУПНО:

50.000.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска
позиција
1256
1258
1260
1263
1303
1305
1309
1311
1313
1314
1316
1560
345
2438
1777
517
518
519
520
521

1312

НАЗИВ ГРОБЉА

Вредност у
динарима

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:
Католичко гробље
Јеврејско гробље
Успенско гробље
Русинско гробље
Назаренско гробље
Гробље у Сремској Каменици
Гробља у Петроварадину
Градско гробље
Спомен гробље, Алеја хероја, алеја великана
Алмашко гробље
Реформаторско-евангелистичко гробље
Гробља у Футогу
Гробље у Ветернику
Заштићена гробна места на Успенском гробљу
Заштићена гробна места на Градском гробљу
Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у
приградским насељима (Руменка, Бегеч,
Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)
Гробље у Буковцу
Гробље у Новим Лединцима
Гробље у Старим Лединцима
Гробља у Ковиљу
Свега:

7.800.000,00
1.330.000,00
4.900.000,00
1.200.000,00
250.000,00
4.600.000,00
8.100.000,00
87.790.000,00
2.000.000,00
5.600.000,00
1.400.000,00
8.300.000,00
2.200.000,00
450.000,00
450.000,00
5.000.000,00
1.800.000,00
830.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
150.000.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА:
Одржавање објеката на Градском гробљу и на
осталим гробљима која уређује и одржава Јавно
комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад
Свега:

180.000.000,00

УКУПНО УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ:

180.000.000,00

30.000.000,00

Напомена: Финансијске вредност позиција Услуга из делатности су изражене са ПДВ-ом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

50.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

180.000.000,00
УКУПНО:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
НОВИ САД

230.000.000,00

Директор
Владимир Ђаковић

3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад и услуга из делатности за 2019. 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 230.000.000,00 динара.
Опредељена буџетска средства распоређена су тако што је 50.000.000,00
динара усмерено на реализацију инвестиционих активности, односно, на доградњу и
надоградњу пословног објекта.
Планиране инвестиције за 2019. годину представљају другу фазу радова на
доградњи и надоградњи са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског
гробља у Новом Саду.
За услуге из делатности у 2019. години издвојена су финансијска средства у
вредности од 180.000.000,00 динара: за одржавање зеленила 150.000.000,00 динара, за
одржавање објеката 30.000.000,00 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 2019. години планирано је да Предузеће ангажовањем
и радом својих стручних служби изврши следеће инвестиционе активности:

1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса
Градског гробља у Новом Саду - II фаза:
У 2019. години наставиће се изградња дограђеног дела пословног објекта на
Градском гробљу и стављање тог дела објекта у функцију, како би се могло приступити
наредним фазама извођења и каснијој реконструкцији и надоградњи постојећег дела
објекта. Због бољег и лакшег функционисања у обављању погребне делатности,
потребно је изградити пословни објекат (доградња хоризонталног и ветрикалног
габарита приземље и спрат (П+1) и реконстукција дела приземља постојећег пословног
објекта). Укупна нето површина објекта је 1.438,62 м², а укупна бруто површина износи
1.785,20 м². Капацитет објекта би омогућио смештај дислоцираних служби, како би
странке могле на једном месту тренутно да обаве све послове везане за погребну
делатност, а тиме ће ЈКП „Лисје“ значајно смањити материјалне трошкове везане за
проблем дислокације.
Број грађевинске дозволе: V-351-3017/15 13.04.2016. год.
Пројектно – техничка документација: Пројекат за грађевинску дозволу бр. Е
133/15 израђен од „MG-PROJEKT“ D.O.O. из Новог Сада; Сепарат идејног пројекта број
Е-133/15 израђен од „МГ-ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Новог Сада.
.
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Одлуком Оснивача о расподели буџетских средстава намењених обављању
услуга из делатности, Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је опредељено
180.000.000,00 динара.
Од опредељених 180.000.000,00 динара за Услуге из делатности за 2019.
годину, Јавно комунално предузеће „Лисје“ ће 150.000.000,00 динара усмерити за
одржавање зеленила, а за одржавање објеката на гробљима 30.000.000,00 динара.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
У оквиру опредељених буџетских средстава од 150.000.000,00 динара
намењених одржавању зеленила, ЈКП „Лисје“ ће ову своју активност усмерити како на
сва гробља у Новом Саду, тако и на гробља у приградским насељима која су у
надлежности ЈКП „Лисје“. Потребно је попунити дрвеће главних алеја Успенског,
Алмашког и Католичког гробља, затим попунити и заменити старе ограде туја и ловор
вишње на Градском гробљу, Русинском гробљу, као и на гробљу у Футогу и Сремској
Каменици. Осим тога, неопходно је попунити заштитини појас на гробљима у
Петроварадину и Буковцу. У складу са временским приликама, потребно је повећати
број заливања, или број кошења и реконструисати око 3 ха оштећеног травњака на
Градском горбљу. Овим предлогом Програма на свим површинама зеленила специјалне
намене биће обезбеђен уједначен ниво одржавања.
Редовни радови који се спроводе на одржавању зеленила, обухватају, пре свега
кошење - 6 до 8 кругова, окопавање, заливање, прихрану, орезивање, малчирање,
хемијску заштиту, попуну зеленила итд. Поред одржавања зеленила, предвиђено је и
уклањање смећа, како на Градском, тако и на свим осталим гробљима која одржава и
уређује ЈКП „Лисје“.

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
За одржавање објеката на Градском гробљу и осталим гробљима, као и на
осталим пословним објектима у ЈКП „Лисје“ планирано је 30.000.000,00 динара, а односи
се на одржавање пешачко – колских стаза, поправку мобилијара, ревитализацију
споменика, молерско – фарбарске радове, електро радове, одвоз смећа и венаца,
прање стаза, чишћење олука, одржавање чесама, као и радове за којима се укаже
потреба у току године.
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