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Континуираном модернизацијом
до уређенијег Београда
У последње три године ЈKП ”Зеленилo Београд” је
доста модернизовано у смислу обнове и унапређе
ња возног парка, па је на тај начин повећана техни
чка и технолошка ефикасност за обављање основне
комуналне делатности на десет градских општина.
Набављен је значајан број моторних косачица, тра
ктора, моторних тестера, моторних дувача, моторних
чистача и слично. Ови уређаји доприносе да зелене
површине, паркови и дрвореди у Београду изгле
дају као у најпознатијим европским метрополама.

Приликом недавног обиласка ЈКП „Зеленила Бео
град“ градоначелник Синиша Мали је истакао: „У на
бавку нове опреме, у последње три године „Зелени
ло“ је инвестирало 384,6 милиона динара. То је изузе
тно важно како би се зелене површине одржавале
на прави начин. Битно је напоменути да су машине
купљене средствима које је уштедело ово Предузеће
и ја бих овом приликом да се захвалим како дире
ктору, тако и запосленима у „Зеленилу“ јер предано
раде да наш град буде уређенији и лепши, а ове но
ве машине ће им мало олакшати посао“.
Да је посао олакшан, говори чињеница да је на 1.000
хектара травнатих површина у стамбеним насељи
ма (5. и 6. категорија) повећана динамика одржава
ња за 67%. У трогодишњем периоду остварена је
уштеда од 80 милиона кроз изостанак ангажовања
акорданата за послове кошења (предузеће све ра
ди сопственим капацитетима).
У систем одржавања „Зеленила“ је, после неколико
година, 2014. враћена Ада Циганлија са годишњим
програмом радова од 25 милиона динара, чиме је
у значајној мери растерећено пословање ЈП „Ада
Циганлија“.
Од 2015. године се, по први пут, доноси посебан
Програм радова на одржавању неуређених површи

на у својини града, на годишњем нивоу од 40 ми
лиона, чиме се у огромној мери унапређује укупан
утисак и квалитет живота у Београду (ради се о по
вршинама које нису у редовном програму одржа
вања „Зеленила Београд“).
„Свака машина је циљано и наменски набављена,
јер су купљене после озбиљних анализа и све оне
доприносе бољим резултатима Предузећа. Сад је
повећањан интезитет радова. Примера ради, коше
ње стамбених насеља се сада обавља пет пута у то
ку године, а претходних година стамбена насеља
су кошена три пута. Захваљуем се градоначелнику
и Скупштини града што су препознали наше потре
бе, а ми ћемо се трудити да оправдамо поверење“
нагласио је генерални директор ЈКП „Зеленилo Бе
оград“ Слободан Станојевић.
Повећан је обим извођења свих радова који, осим
људства, захтевају и употребу механизације. Новим

савременим косачицама омогућен је прилаз свим
теренима, те је сада кошење много ефикасније изво
ди, него ранијих година. Новим, високомодерним
хидрауличним платформама, омогућено је орези
вање грана и сеча стабала која су годинама чекала
на интервенције услед неприступачног терена.
Уређаји за компостирање довели су до тога да се
започне процес производње компоста, чиме је први
пут, после девет деценија рада предузећа, од би
олошког отпада добија квалитетан и употребљив
производ.
Овом модернизацијом рад ЈКП „Зеленилo Београд“
је изузетно унапређен, а слика зелених површина,
које су у систему одржавања Предузећа, знатно је
лепша, на задовољство како Београђана, тако и по
сетилаца града.
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Новo дечје игралиште и спортски терен
У УЛИЦИ 11. КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ
Настављајући са уређењем ме
ђублоковских зелених површина,
„Зеленило“ се труди да суграђа
нима пружи могућости за разно

врсну рекреацију и разоноду.
У улици 11. Крајишке дивизије на
општини Раковица, комплетно је
реконструисано дечје игралиште
и спортски терен. Ову површину
обишли су градски менаџер Горан

Весић и председник општине Ра
ковица Владан Коцић.
„Овo је170. простор који је уре
ђен у последње 3 године. Овакви
„урбани џепови“ који се налазе
у стамбеним насељима побо
љшавају квалитет живота људи,
томе Град тежи и наставиће са
оваквом праксом.“ – истакаo је
Весић.
На дечјем игралишту које се са
стоји из две одвојене површи
не са подлогом од ливене гуме
уграђено је укупно 5 реквизита:
две љуљашке на једном делу и
клацкалица, њихалица и врте
шка на другом. На новоизграђе
ном игралишту за мали фудбал
постављена су два мала гола.
Површине око игралишта и
спортског терена су уређене ка
о простор за одмор и релакса
цију, са комплетно санираним

стазама, више платоа за седење
и шах столом за разоноду стари
јих суграђана. Постављено је 23
клупе и седам ђубријера. Површи
на под чврстим засторима износи
988,20 m².
Травњак је у потпуности обно
вљен (1.723,80 m²) и засађено је
15 нових стабала листопадног
дрвећа врста бреза, јасен, ликви
дамбар, сорбус и храст.

Санирана међублоковска зелена површина у Земуну
У оквиру стамбеног насеља између улица
Првомајске, Златиборске, Милана Узелца и Десе
Лежајић, на општини Земун, извршени су радови на
санацији спортског терена, дечјег игралишта и кутка
за миран одмор. Ову површину обишли су градски
менаџер Горан Весић, генерални директор ЈКП „Зе
ленило-Београд“ Слободан Станојевић и члан већа
Градске општине Земун Гаврило Ковачевић.
„Овo је пример како треба да изгледа уређена зе
лена површина у оквиру стамбеног насеља. Наша
политика је усмерена да грађани у своме комшилуку
имају уређен простор за игру деце и одмор стари
јих суграђана“ – истакаo је Горан Весић и захвалио
„Зеленилу” на добро обављеном послу.
Генерални директор ЈКП „Зеленилo Београд“ Сло
бодан Станојевић нагласио је да је за последње три
године у престоници уређено око 130 сличних ло
кација, док се тренутно изводе радови на преко 10
локација у Граду. Он је најавио да ће после реба
ланса буџета почети комплетна реконструкција Зе
мунског парка.
„Драго ми је што суграђани позитивно реагују где
год виде раднике „Зеленила“ који свој посао оба
вљају са великим еланом и врло посвећено и то даје
резултате.“ - нагласио је генерални директор „Зеле
нила“ Слободан Станојевић.
За најмлађе суграђане из овог дела Земуна најзна
чајније је што су добили нови простор за игру, па ће
им сада време које проводе напољу бити занимљи
вије и испуњеније.
Постављено је 5 нових реквизита за игру деце, и
то: пењалица „Игло“, љуљашка са два седишта, кла
цкалица са две руде, вртешка и њихалица. Испод
реквизита, постављена је подлога од ливене гуме у
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црвеној боји. Сви дечији реквизити испуњавају ва
жеће стандарде у погледу безбедности корисника.
Због близине и интензитета саобраћаја један део
игралишта је ограђен у дужини од 47 m.
За љубитеље кошарке, изграђен је нови спортски
терен са 2 коша, на асфалтној подлози. Иза кошарка
шких конструкција постављена је ограда.

Најстарији суграђани своје слободно време могу да
проводе у делу за миран одмор, на којем су изгра
ђена 2 шах стола са клупама.
Цео простор обогаћен је сa 14 клупa са наслоном
и 10 клупа без наслона, а постављено је и 7 бето
нских ђубријера.
Обновљена је и пешачка комуникација. Стазе су
урађени су од бетонских плоча у сивој, тамно сивој
и жутој боји.
Након завршетка ових радова, извршена је садња
6 стабала јавора, шибља берберис и винка, као и
обнова траве сетвом травног семена на површини
од 1.100 m2.
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САНАЦИЈА СКАДАРЛИЈСКЕ ЧЕСМЕ
Концепт санације постојећег објекта Скадарлијске
чесме заснован је, на принципу свеобухвтаног
уређења и ревитализације, уз највећи степен
респектовања постојеће архитектонске и функци
оналне целине као саставног просторног елемента
окружења у коме се налази.
Планирана интервенција обухватила је санацију
објекта, тј. задржавање постојеће форме и задржа
вање постојеће материјали
зације. Употребом савреме
них метода целини се вратио
првобитни изглед.
Радови на уређењу чесме,
околног платоа и степениш
та у Скадарској улици су из
ведени и пре предвиђеног
рока, који је био 60 дана, , и
то је први део радова, док се
други део радова односи на
санацију калдрме, коловоза
и тротоара које ће изводити
ЈКП „Београд-пут”.
Вредност изведених радова
на санацији чесме износи 6,586.522 динара.
Главни пројекат санације урађен је на основу
усвојеног Пројектног задатка, услова издатих од
стране надлежних институција, детаљног снимања
постојећег стања, просторних могућности објекта
и потенцијала савременог функционисања објекта
ове намене. На самој чесми извршена је санација
водоводних и канализационих цеви, као и санација

великих и малих бронзаних медаљона (точећа ме
ста). Ради замене инсталација, порушени су стари
зидови чесме и по постављању нових инсталација
поново су сазидани од жуте дуплопресоване машин
ске опеке, у крстастом слогу.
Такође, саниране су и поклопне камене плоче , као
и камено корито чесме. А степенице од камених
масива, којима се са бочне стране и са фронталне
стране силази са горњег ни
воа Скадарске улице до ни
воа платоа испред чесме, су
замењене новим степеници
ма од сивог љишког пешчара.
Извршена је и санација трото
ара у непосредном окружењу
чесме, у нивоу Скадарске ули
це, и изграђена је клупа од
профилисаног камена, жу
тог љишког пешчара. Клупа је
постављена на место, на ко
ме је била предвиђена, пре
ма оригиналном пројекту из
1966. године.
Стара бетонска жардињера у централном делу пла
тоа је порушена и изграђена је нова, са телом од бе
тона, а облогом од дрвета. У жардињери је засађена
украснa Photinia fraseri „Little Red Robin“ – осам ко
мада. Такође, и жардињере са ободних зидова су
уколњене и постављено је нових 18, са маскама од
дрвених храстових даски , у којима су посађене Hosta
„First Frost“ и Iberis Sempervirens.

Новo дечје игралиште у насељу Карабурма
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Дечје игралиште у Срнетичкој улици, које је ЈКП
„Зеленилo Београд“ изградило, посетио је предсе
дник општине Палилула, Александар Јовичић који
је изразио задовољство због уређења ове међубло
ковске површине.
Малишани са Карабурме, које представља једно од
насељенијих стамбених блокова у граду, добили су
на коришћење модерно и безбедно игралиште, које
ће им сигурно улепшати и увеселити лепе дане који
су дошли са пролећем.
Укупна површина под за
сторима је око 370 квадрата.
Испод савремених реквизи
та постављена је подлога од
гумених плоча црвене боје.
На једном делу игралишта
уграђена је дупла љуљашка,
док је се другом налазе још 4
реквизита - дупла клацкалица
и три њихалице. Две површи
не са реквизитима за игру де
це су повезане у целину засто
ром од жуте бетонске коцке.
Непосредно уз игралиште постављене су клупе са
наслоном (6 комада) на којима ће пратиоци најмла
ђих моћи да се одмарају, друже и уживају у погледу
на дечју игру. Како би се обезбедило да игралиште

увек буде чисто и уредно постављене су и 3 канте
за отпатке.
Имајући у виду да је читава површина изграђена
на платоу који се налази на шкарпи, игралиште је
оивичено бетонским зидићем, а на делу ка шкарпи
постављена је ограда.
Уз интерну саобраћајницу уграђени су метални
стубићи како би се простор заштитио од несаве
сних возача.
Травњак је обновљен
на површини од близу
185 квадратних метара,
делом сетвом семена
траве, а делом поставља
њем бусена. Засађено је
зимзелено шибље врсте
Mahonia, чији тамнозеле
ни листови и жути цве
тови праве лепу комби
нацију боја у пролеће,
а током лета ову биљку
красе веома декорати
вни љубичасти плодови.
Као контраст овој врсти засађено је и листопадно
декоративно шибље врсте Cornus sanguinea ‘Winter
beauty’, које се истиче својом лепотом и током зиме
због јаркоцрвене боје грана.
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Обновљен парк између улица Јове Илића
и Булевара ослобођења на Вождовцу
Новообновљена зелена површина, од 3.147,00m² ,
између улица Јове Илића и Булевара ослобођења,
у непосредној близини Факултета организационих
наука служи за уживање како суграђана који жи
ве у непосредној близини, тако и студената који у
овом лепом простору праве предах од студентских
обавеза

Обновљени су чврсти застори као и дечје игралиш
те које се налази на новој позицији у парку, измеш
тено изван фреквентне пешачке зоне.
Простор за игру деце је ограђен због близине сао
браћајница, при чему је обезбеђен улаз са две стра
не игралишта. Непосредно поред површине за игру
деце, изграђен је и простор за боравак и одмор њи
хових пратилаца.
На игралишту је постављена подлога од ливене гуме
у зеленој и црвеној боји. Постављено је 7 нових ре
квизита за игру деце, и то: пењалица„Игло“, љуљашка
са два седишта, клацкалица са две руде, вртешка,
и три њихалице. Сви дечији реквизити испуњавају
важеће стадарде у погледу безбедности корисника.

Околне стазе су изграђене од бетона, са бордуром
од бетонских плоча. На бетонском платоу су форми
ране две „школице“ за игру најмлађих, од жутих бе
тонских плоча.
Од мобилијара и опреме на дечијем игралишту се
постављено је 15 бетонских клупа са наслоном, де
вет бетонских клупа без наслона и 11 ђубријера.
Остали део парка такође је реконструисан. Обно
вљен су пешачке стазе и централни плато. Сви чврсти
застори су оивичени издигнутим и утопљеним ба
штенским ивичњацима. Постављене су клупе за се
дење и бетонске ђубријере.
У средишту кружног централног платоа налази се
зелена површина кружног облика у коју је засађе
на три стабла ниског декоративног дрвећа врсте
– Malus floribunda, као и покривачи тла Pachysandra
terminalis. У близини дечјег игралишта такође је за
сађено 3 стабла ниских лишћара - Malus floribunda.
Садња ове декоративне дрвенасте врсте доприне
ће обогаћивању колорита постојећег склопа висо
ке вегетације. Травњаци су обновљени сетвом тра
вног семена.

Још једна нова теретана за вежбање
на отвореном на Звездари
У милионском граду какав је Београд, живот се одви
ја ужурбано, а времена за слободне активности је
све мање. Водећи рачуна о потребама савременог

човека, ЈКП „Зеленилo Београд“ се труди да суграђа
нима што више приближи садржаје који ће им омо
гућити да испуне слободно време на отвореном и
поведу рачуна о својој кондицији и здрављу, како
би могли спремно да одговоре на изазове са којима
се свакодневно сусрећу.
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У улици Борвоја Стевановића на Звездари заврше
ни су радови на изградњи теретане на отвореном.
Теретана је изграђена на зеленој површини која се
налази уз постојећи спортски терен, како би се обје
динили садржаји за рекреацију суграђана.
На површини од 250 m² постављено је 5 справа за
вежбање. Подлога је израђена од шљунка, а грађа
ни ће моћи да вежбају на степеру, вратилу, справи
за трбушњаке, мердевинама и клупи за истезање.
Уређен је прилаз теретани, а на површини уз про
стор за вежбање постављене су четири клупе и је
дна ђубријера. По завршетку грађевинских радова
обновљен је околни травњак.
Са изградњом теретана у граду Београду, ЈКП „Зе
ленилo Београд“ је започело током 2011. године.
Данас, Београђани имају прилику да вежбају у 61
теретани на отвореном, које укупно имају 317 ре
квизита за вежбање.
Можемо са поносом истаћи да је вежбање на отво
реном сада доступно свим суграђанима, без обзира
на то у ком делу Београда живе или бораве.
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Потпуно обновљен
парк „Ђуро Стругар“

Обнављено дечје
игралиште на Славији

ЈКП „Зеленилo Београд“ завршилo је радове на ко
мплетној санацији парка„Ђуро Стругар“ између ули
ца Чарли Чаплина, Јаше Продановића, Митрополита
Петра и Браће Грим на општини Палилула.

На тргу који је напрометније место у Београду и
једно од ретких на коме се укрштају све три врсте
јавног превоза-трамваји, аутобуси и тролејбуси, као
и аутомобили, на зеленој површина између улица
Краља Милана, Београдске и Његошеве обновљено
је дечје игралиште.
Овај простор обишла је заменица председника
Скупштине града, Андреа Радуловић, заједно са
представницима општине Врачар
“Славија се и визуелно и функционално мења,
постаје једно од најлепших места у Београду и по
завршетку комплетне реконструкције моћи ће да
парира светским трговима. Поред ове промене, циљ
Града Београда јесте и да живот наших малишана
учини лепшим и безбрижнијим, а уређена зелена
површина служиће и старијим суграђанима за од
мор. Када радимо као тим и срцем, све може да се
постигне – поручила је заменица председника Скуп
штине Београда Андреа Радуловић.

Обновљене су пешачке стазе и плато, а чврсти
застори израђени су од гранитне коцке и заузимају
површину од 700 m2.
Дечје игралиште које је постојало у овом парку је
потпуно обновљено у складу са са свим важећим
безбедносним стандардима. Испод дечјих рекви
зита изливена је подлога од гуме (око 250 m²), а ма
лишанима је на располагању 7 нових, савремених
реквизита за игру.
Од пратећег мобилијара у парку је постављено 7
ђубријера и 21 клупа, каои две клупе које су монти
ране на зидићима.
Постојећи павиљон у делу парка намењеном за ми
ран одмор је поправљен и офарбан.
У парку су обновљени и садржаји за рекреацију.
Постојећи кошарашки терен је асфалтиран и огра
ђен ради веће безбедности корисника, кошеви офа
рбани а мрежице на њима замењене.
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Травњак је обновљен на целој површини парка по
стављањем травног бусена (1.950 m²), а како би се
осигурао његов добар развој, постављен је ауто
матски заливни систем на целој површини парка.
Вегетација је допуњена садњом три стабла кедра
и декоративног шибља врсте спиреа, ловорвишња,
фотинија и полеглих четинара.
На општини Палилула од 2014. године до сада обно
вљено је 7 дечјих игралишта, изграђено је 5 теретана
за вежбање на отвореном, једна пет зона, обновље
на су два спортска терена и четири сквера.

Како би се малишанима обезбедио безбедан про
стор за игру, игралиште у горњем делу површине
ка Његошевој улици, које није обнавњано дужи низ
година, санирано је у складу са свим безбедносним
стандардима. Комбиновани реквизит који се налазио
на овом месту замењен је са више нових, савремених
реквизита за игру. Игралиште сада садржи 5 рекви
зита -тобоган, пењалицу, вртешку и две њихалице.
Стара подлога од ризле замењена је новом под
логом од ливене гуме која је постала стандард у
изградњи простора за игру деце.
Околне стазе, на којима је дошло оштећења плоча
услед слегања терена су саниране на местима где
је то било потребно, а у извршена је и комплетна
обнова три степеништа на овој површини. Чврсти
застори су обновљени на површини од 677,30 m².
Парковски мобилијар на овом простору је такође
замењен. Уграђено је 7 нових клупа и три ђубријере.
По завршетку грађевинских радова обновљен
је травњак у зони интервенције на површини од
514,70 m²
Овај простор, у самом центру Београда, добио је
изглед какав заслужује, а који са новим изгледом
трга Славија употпуњује савремен изглед површина
у нашој престоници.
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На Видиковцу два нова дечја игралишта
и теретана на отвореном
У улици Патријарха Јоаникија 2-8 извршена је ком
плетна санација дечјег игралишта и изграђена је те
ретана на отвореном. На простору дечјег игралишта,
на подлози од гуме (105 m²), постављена су четири
реквизита за игру деце из производног програма ЈКП
„Зеленило Београд“. Малишани ће моћи да се играју
на новој клацкалици, љуљашци и две њихалице.

На зидиће који окружују површину постављене
су дрвене облоге за седење, а за старије суграђане
направљен је сто за шах. Чистоћу игралишта ће обе
збедити 3 бетонске ђубријере. Травњак је обновљен
на површини од 700 квадратних метара.
За оне који воде рачуна о свом здрављу и кондицији,
непосредно уз игралиште изграђена је нова теретане
за вежбање на отвореном. Постављено је 5 справа
на којима се могу вежбати различите групе мишића
справа за трбушњаке, козлић, клупа за истезање,
разбој и комбинована справа за вежбање.
У улици Патријарха Јоаникија бр. 10-16 такође
је санирано дечје игралиште, које је у потпуности
ограђено металном оградом ради безбрижније игре
најмлађих. Подлога испод дечјих реквизита израђена
је од гуме (195 m²) и на њој се налази 6 реквизита за
игру деце- две клацкалице, две њихалице, љуљашка
и пењалица.
Постављено је 6 клупа за седење и 5 бетонских
ђубријера за одлагање отпадака.
За предах и разоноду старијих суграђана постављени
су шах столови.
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Травњак је обновљен на површини од 310 квадрата
а цео простор је оплемењен садњом 4 стабла граба
и зимзеленог шибља врсте ловорвишња.
Ове међублоковске зелене површине обишли су
градски менаџер Горан Весић, председник општине
Раковица Владан Коцић и генерални директор ЈКП
„Зеленило Београд“ Слободан Станојевић.
„Ова два игралишта су пример шта ми као Град мо
жемо да урадимо по питању побољшања квалитета
живота наших суграђана. У ових 5 солитера у насељу
Видиковац живи преко 1.500 људи међу којима је
много деце која до сада нису имала ни једно игра
лиште у близини. Управо на иницијативу станара и
на предлог општине Раковица ми смо уредили ова
два игралишта.“ – рекао је Горан Весић, и истакао да
су игралишта у складу са свим стандардима, безбед
на за игру деце и да је све на игралишту направило
градско предузеће ЈКП „Зеленило Београд“.
„Ово предузеће је у потпуности овладало техноло
гијом и ми смо поносни на то како раде“- нагласио
је Весић.
Игралишта су обновљена на две локације које су
смештене између стамбених зграда у улици Па
тријарха Јоаникија 2-8 и између бројева 10-16, чи
ме је цео крај добио потпуно уређене површине.

Генерални директор ЈКП „Зеленило Београд“ Сло
бодан Станојевић рекао је да је задовољан када је
предузеће у прилици да грађанима понуди нове
садржаје - „Све је ово дело запослених у „Зелени
лу“. У задње три године ово је 170. објекат који смо
урадили од дечјих игралишта, преко теретана на от
вореном, спортских терена, урбаних џепова и сл.
Општине нам достављају иницијативе суграђана
јер у непосредној интеракцији са њима најбоље
осећају пулс грађана. И ми имамо наш Центар за
информисање који је редовно у комуникацији са
грађанима, и ја сам сигуран да ћемо наставити у овом
правцу на опште задовољство свих суграђана.“- ка
зао је Станојевић.
Председник општине Раковица захвалио се гра
ђанима на иницијативи, а Граду и„Зеленилу Београд“
на томе што су имали слуха за предлоге и истакао да
је ово педесета локација која је обновљена од 2012.
године на овој општини.

6

ПОБЕДНИЦИ Акције „За зеленији Београд“ 2017.
НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ОКО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
1. МЕСТО - Скупштина зграде
Акробате Алексића 66, Земун поље
Пажљивим избором и комбинацијом врста биљака,
ова површина оплемењује и освежава цео крај.

2. МЕСТО - Скупштина зграде
Крижанићева 34, Звездара
Уредно одржавана зелена површина испред стам
бене зграде са јако лепо орезаним дрвећем.

3. МЕСТО - Скупштина зграде
Дунавски кеј 2, Стари град
У формирање ове „зелене оазе“ засигурно се ула
же много труда.

НАЈЛЕПШИ БАЛКОН
1. МЕСТО - Амалија Павић,
Мачванска 36, Врачар,
Шармантан балкон са интересантно уклопљеним
цвећем.

2. МЕСТО - Стојанка Станисављевић-Хоџа,
ул. Краљице Наталије 52, Савски венац
Једини балкон који освежава ову веома прометну
и сиву улицу.

3. МЕСТО - Милосављевић Весна,
ул. Миладина Зарића бр. 5, Палилула
Разноврсне и лепо уклопљене биљке свакоднев
но улепшавају дан свакоме ко прође овом улицом.
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ПОБЕДНИЦИ Акције „За зеленији Београд“ 2017.
НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ОКО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

1. МЕСТО - Центар „Балашевић“,
Мишка Крањца 17а, Раковица
Права зелена оаза уређена са пуно труда и укуса.
Мноштво различитог четинарског и листопадног
шибља укопљено је са сезонским цвећем, што чи
таву башту чини веома пријатном.

1. МЕСТО - Energogroup d.o.o.,
Незнаног јунака бр. 7, Савски венац
Модерним решењем пејзажног уређења простора
око пословне зграде уређене су површине на улазу
у објекат али и простор за одмор запослених.

2. МЕСТО - Пивница „Beerland“,
ул. Пожешка 138 а, Баново брдо
Иако се налази у дубокој сенци, уз много труда ова
башта је у пуном цвету.

3. МЕСТО - Кафе бар „Устаничка“,
Устаничка бр 66, Вождовац
Савремено уређен простор угоститељског објекта
и мирна оаза у зеленилу.

2. МЕСТО - Студентски дом „Слободан Пенезић”
у улици Бана Иваниша бб, Звездара
Иако се простире на великој површини, простор
је складно уређен и добро одржаван.

3. МЕСТО - Sun hostel d.o.o.,
Новопазарска 25, Врачар
Интересантно и маштовито уређено двориште
ушушкано у зеленилу са уређеним простором за
одмор.
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ПОБЕДНИЦИ Акције „За зеленији Београд“ 2017.
НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО
ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

1. МЕСТО - Пољопривредна школа ПКБ,
улица Панчевачки пут бр. 39, Палилула
Простор испред улаза у школу је јако лепо уређен.
Посебно је занмљиво то, што ученици у пластеницима
сами узгајају поврће, али и целокупан расад цвећа
који користе за озелењавање школског дворишта.

1. МЕСТО - ПУ „Сретен Младеновић“,
Вукасовићева 1а, Раковица,
Весело двориште овог вртића ће свакоме измами
ти осмех. Двориште је опремљено са разноврсним
мобилијаром који кроз игру доприноси правилном
развоју малишана.

2. МЕСТО - Двориште Техничке школе,
ул. Југословенска 19, Железник, Чукарица,
Школско двориште је уредно и лепо озелењено са
одржаваним биљкама. Ученици су сами направили
посуде у које је засађено сезонско цвеће.

2. МЕСТО - ПУ Савски венац, РЈ „Света Петка“,
Топчидерски венац бр. 1, Савски венац
Модерно уређен простор са савременим реквизи
тима за игру деце.

3. МЕСТО - ОШ „Вељко Дугошевић”,
у улици Милана Ракића 41 , Звездара
Уредно и лепо одржаван простор школског дво
ришта са свим потребним садржајима које треба да
има школско двориште.

3. МЕСТО ОШ „НХ Душан Дугалић“,
Ђердапска 19, Врачар
Ушушкано у зеленилу и лепо двориште, где је
уређење усклађено са дечијим потребама.

9
Зелени ИНФОРМАТОР 95

ПОБЕДНИЦИ Акције „За зеленији Београд“ 2017.
НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

1. МЕСТО - Владимир Марјановић,
Земун, Добановачка улица
Од овог дворишта ће засигурно свакоме застати
дах. Једноставно и јако лепо озелењено.

„Саванова“ са ПРОМЕНАДОМ, Савски венац
Савремено и ефектно решено озелењавање про
стора савске Променаде је ван сваке конкуренције.
Модерни материјали и решење простора нешто је
што је јединствено у Београду. Променада са игра
лиштем за децу и терасама на обали реке ново су
омиљено место суграђана.

2. МЕСТО - Тодоровић Зорица,
ул. Темишварска бр. 5, Савски венац
Прави пример уређене баште приватне куће у
градској средини. Власници улажу велики труд у
одржавање и негу биљака.

3. МЕСТО - Дејан Драгићевић,
ул. Миле Димић 43, Раковица
Јако лепо двориште приватне куће у ком се осли
кава љубав према биљкама и природи. Прави украс
улице у којој се налази.

Заједничко унутрашње двориште зграде
– Скупштина зграде Трнска 19, Врачар
Ова површина је прави пример како станари стам
бене зграде, уколико су сложни, могу заједно да учи
не много у оплемењивању свог окружења.
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Лепши простор за игру и опуштање у Железнику
У улици Стјепана Супанца број 33, у Железнику,
на општини Чукарица, на међублоковској зеленој
површини изведени су опсежни радови на уређењу
зелене површине на простору од 2.095 m².
Новим решењем, становници овог дела насеља Же
лезник, имаће на располагању
ново дечје игралиште, ново
пројектовани спортски терен,
кутак за миран одмор, као и
обновљене и нове приступне
стазе и степеништа.
На дечјем игралишту, мали
шани ће моћи да уживају на
четири реквизита из прои
зводног програма ЈКП „Зеле
нило Београд’’, распоређених
на безбедној, гуменоj подло
зи. Ту су: две љуљашке са два
седишта, клацкалица и врте
шка. Постављена је и инфо та
бла, на којој ће корисници добити основне податке
о употреби реквизита.
Један од два постојећа зидића је уклоњен ради по
мерања спортског терена на примереније место.
Преостали зид је обнављен и у потпуности покри
вен дрвеним лајснама за седење (16 m). На површи
ни су постављене бетонске клупе са и без наслона
(11 и 7 комада), као и бетонске ђубријере (8 комада).

Постојећи застори су били у веома лошем стању па
их је било неопходно обновити. Застори су оивиче
ни утопљеним баштенским ивичњаком (387,46 m).
Како је расположиви простор налагао, новопро
јектовани спортски терен је димензија 9×12 m, што
омогућава игру на једном ко
шу, тзв. „street basketball“. За
стор на овом терену је асфа
лтни. Ради безбедности кори
сника предметног простора
и учесника у игри, терен је
ограђен високом типском
оградом за спортске терене
висине 3,1 m.
Постојећа вегетација је ква
литетна и физиолошки зре
ла, па је урађена само ње
на допуна високом вегета
цијом, и то у близини дечјег
игралишта и поред простора
за миран одмор. Све травнате површине су обно
вљене и то сетвом травног семена на површини од
1.216,64 m².
У току 2015. године, у истој улици код број 30,
извршена је реконструкција дечјег игралишта, као
и изградња кутка за миран одмор на којем су поста
вљени столови за шах.

У Блоку 45 нова оаза за уживање свих генерација
У улици Јурија Гагарина, између брojева 259 и 271, у
блоку 45 на Новом Београду, завршени су обимни ра
дови на уређењу међублоковске зелене површине..
За игру клинаца и клинцеза из овог краја најва
жније је новоизграђено дечје игралиште, са прила
зним стазама. На располагању им је пет реквизита
који су постављени на гуменој подлози. Пењалица
„Игло“, љуљашка са два седишта, клацкалица са две
руде и две њихалице нестрпљиво чекају раздрага
не малишане.
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Рекреативце из краја очекује саниран спортски те
рен, са новим трибинама које су изграђене уместо
старих и оронулих и на којима је постављено 9 клу
па за седење.
Новим решењем овај простор сада има два платоа
за миран одмор и опуштање, који су, на радост на
јстаријих комшија, обогаћени са 4 шах стола.

Како би простор остао чист и уредан, постављено
је и 8 ђубријера, а за одмор након игре и предах у
природи постављено је чак 32 клупе са наслоном
и 8 без наслона.

Обновљени платои и стазе урађени су од бетонских
плоча у сивој, тамно сивој и црвеној боји.
Након изведених грађевинских радова изврше
на је садња високих лишћара – Кестен (Castanea
sativa), Копривић (Celtis australis), Јасен (Fraxinus
angistufolia), Платан (Platanus x acerifolia)и Лалино
дрво (Liriodendron tulipifolia), високих четинара – Ке
дар (Cedrus atlantica) и Дуглазија (Pseudotsuga taxifolia)
као и листопадног и зимзеленог жбуња.
Оштећени травњак је ревитализован, а жива огра
да допуњена.
Сада је на простору од 3.391 m² створена оаза за
уживање свих генерација, па је овај простор идеа
лно место за целодневни боравак у природи.
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Дешавања у гнезду орла белорепана
Сви заинтересовани могли су овог пролећа пра
тити догађања у гнезду орла белорепана на Вели
ком ратном острву. На јутјуб каналу ЈКП „Зеленилo
Београд“ уживo су се могли посматрати младунци
орла у гнезду.
Сачувати ову птицу која се настанила у срцу дво
милионскoг града је прави изазов. ЈКП „Зеленилo

зантна грађевина ширине чак до два и по метра.
Женкаполаже2-3 јаја и на њима лежи 38 дана. Оба
родитеља брину о младунцима.
Стални видео надзор ће омогућити и заштиту гнезда
и пружити прилику свим заинтересованим људима
да гледају младунце и њихове родитеље, а да их при
томе не узнемиравају.

Због специфичне позиције гнезда, које се налази на острву које је плавно и на њему нема електричне
енергије, поставити камеру за праћење активности у гнезду био је прави изазов. Камера је поставље
на на стубу висине 23 метра, а струја која напаја целокупну опрему за видео стриминг обезбеђена је
помоћу соларних панела и батерија. Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године,
састоји се од две речне аде Великог и Малог ратног острва. Укупна површина заштићеног природног
добра износи 211,38 хектара.
На Великом ратном острву и водама које га окружују забележено је 185 врста птица. На острву се гне
зди 77 врста од којих су 52 станарице, а 25 селице. Положај острва је омогућио велику разноврсност
птица у непосредној близини центра Београда.
Београд“ у сарадњи са Секретаријатом за заштиту
животне средине града Београда жели грађанима
да прикаже јединствену природну реткост коју не
ма ни једна друга престоница у Европи.

Са гнежђењем орлови започињу у другој половини
јануара или почетком фебруара. Гнезде се на стари
јим високим стаблима у лишћарским шумама, најче
шће на висини од 20 до 33 метра. Гнездо је импо

Највећи орао Европе, орао белорепан (Haliaeetus
albicilla), ра
спо
на кри
ла о
д 2-2,4 m, гне
зди се
на Великом ратном острву, у самом центру Бе
ограда, наушћу Саве у Дунав. Гнездо је удаље
но 2,5 km од центра Београда па представља је
динствену атракцију за европске метрополе.
Гнезде се на старијим високим стаблима у лишћа
рским шумама. Гнездо је импозантна грађевина ши
рине два и по метра.
Нeмa прирoднe нeприjaтeљe. Oвaj oрao je инди
кaтoр здрaвe срeдинe и први рeaгуje нa пoвeћaњe
зaгaђeњa у стaништу. Негативан утицај човека на
станишта ове врсте утицао је на смањење европске
популације белорепана. Стрoгo је зaштићeнa врстa
у Србиjи. Брoj гнeздeћих пaрoвa сe крeћe oкo 90.
Најбоља локација за посматрање лета ове вели
чанствене птице је потез код Ушћа и између Ратног
острва и спортског центра „Милан Гале Мушкати
ровић“. Некада се може видети како кружи високо
изнад самог Трга Републике.

Изграђен парк за псе код хале „Пионир“
На слободној зеленој површи
ни испред хале „Пионир“, у улици
Чарли Чаплина изграђен је нови
парк за псе.
На површини од близу 900 m² по
стављено је 5 реквизита за дре
суру и игру паса. Цео простор
је ограђен металном заштитном
оградом. Већи део површине за
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узима травњак који је обно
вљен сетвом травног семена
на површини од 840 квадра
та. За предах власника па
са уграђене су четири клупе,
као и две бетонске ђубрије
ре за ситан отпад.
Ово је 15. пореду парк за
псе на територији Београда
који је изградило ЈКП
„Зеленилo Београд“.
„Зеленило“ се труди
да изађе у сусрет великом
броју захтева за изградњу
паркова за псе у свим дело
вима града, и на тај начин
покаже да брине о потреба
ма Београђана, као и да обе
збеђује адекватан и сигуран

простор за игру паса и дружење
власника и кућних љубимаца. Све
ове мере треба да допринесу бе
збедном животу суграђана, али и
квалитетнијем дружењу власника
и њихових паса.
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САДЊА НОВИХ СТАБАЛА
У периоду мировања вегетације – пролеће и јесен,
временски услови су погодни за садњу нових стаба
ла. Садња се обавља у дрворедима, на слободним
зеленим површинама и у градским шумама. Ове го
дине је на територији Београда планирана садња
укупно 4.477 нових стабала. Део садница садиће се
током пролећа до почетка вегетације, а остатак ће
бити засађен у јесењем периоду.

На слободним јавним зеленим површинама биће
засађено 2.695 стабала, док ће дрвореди постати
богатији за 1.088 садница.
Током прошле (2016) године засађено је 2.878 но
вих стабала.
У току пролећне садње, парк Мањеж постао је бо
гатији за 55 стабала. У питању су школоване садни
це високих лишћара.
Један од најпосећенијих паркова у Београду, Кале
мегдан богатији за нове врсте дрвећа. У току про
лећне садње у овом парку посађено је 86 стабала
различитих врста - Јавор, Пауловније, Црвени хра
ст, Дивљи кестен, Копривић, Ликвидамбар, Лалино
дрво и Липа.
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И у осталим парковима у централном градском је
згру извршена је садња нових стабала. У Панчиће
вом парку засађено је 13 школованих садница, а у
Парку војске извршена је садња веома декорати
вне врсте – Магнолије. У току пролећа Влајковићев
парк, парк Пролеће и Калемегдан улепшaлo је још
75 нових стабала.
Повећање броја планираних стабала је је свакако
још једна потврда одговорног односа према очувању
и унапређењу зеленог фонда Београда и потребама
наших суграђана да живе и бораве у што здравијој
и пријатнијој средини.

Шума Бенцион Були
богатија за 20 нових стабала
Обележавање 100 година независности Финске
био је повод да градоначелник Синиша Мали,
амбасафор Финске у Србији Перти Иконен, пре
дседница општине Савски венац Ирена Вујовић
и генерални директор ЈКП „Зеленилo Београд“

Слободан Станојевић засаде 20 садница трешње
у шуми Бенцион Були.
Градоначелник се захвалио његовој екселенцији
господину Иконену на донацији Амбасаде Фи
нске Београду - „Ово је једна мала акција, али
свако стабло у овом граду је поједнако знача
јно за лепши, здравији, зеленији град, за бољу
и лепшу будућност за нашу децу. Ми смо један
од ретких градова који је усвојио Стратегију по
шумљавања. У Бајфордовој шуми се тренутно са
ди 500 стабала, у Звездарској шуми ће на јесен
бити засађено још 500, а на Медаковићу 3 се ове
недеље сади 60 нових стабала. На овај начин по
казујемо да водимо рачуна да нам град буде зе
ленији и уређенији са што више дрвећа јер на
крају крајева то је будућност наше деце за коју
се боримо“ –рекаo је Синиша Мали.

Београд се из године у годину шири, развија и по
стаје права високоурбанизована метропола. Човек
живећи у таквом простору временом губи конта
кт са природом, па је због тога урбано зеленило и
сваки нови квадратни метар зелених површина од
изузетног значаја.
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Цветно улепшавање града
У циљу додатног цветног оплемењивања јавних зе
лених површина и улепшавања града Београда, рад
ници ЈКП„Зеленило-Београд“ су завршили радове на
изради цветне заставе Републике Србије, на зеленој
површини уз аутопут Београд-Ниш, на искључењу ка
насељу Бежанијска коса.
Површина овог цветњака из
носи 7000 квадратних метара.
Посађено је 2000 комада црве
не Винке, 2000 комада Винке бе
ле боје и 2000 комада плавог
Агератума.
Овај импозантан цветњак у
облику државног симбола Ре
публике Србије улепшаваће
улазак у град свакоме ко прође
овом деоницом аутопута, и то је
само прва фаза радова на цвет
ном улепшавању Града.
У наредним данима радници „Зеленила Београд”
поставиће саксије са садницама украсне коприве
(Coleus) пурпурне боје, на 120 стубова јавне расвете
у улици Кнеза Милоша. У питању је лисно декоратив
на украсна врста која ће својим изгледом улепша
ти и додатно оплеменити једну од најпрометнијих
улица у граду.

Затим висеће саксије са декоративним цветним
засадом Винке, красиће и 27 стубова јавне расве
те на Бранковом мосту. Ове висеће саксије имаће
систем за заливање по принципу „кап по кап“, које
ће биљкама, у сваком тренутку, омогућити довољну
количину воде, што је посебно
важно у топлим летњим данима.
На деоници од „Ласте“ до ае
родрома „Никола Тесла“ на чак
492 стуба јавне расвете би
ти постављене по две саксије
са садницама биљке Бербе
рис. Упоредо са овим радо
вима, вршиће се и радови на
озелењавању и улепшавању
саобраћајних разделних трака
на ауто путу. Листопадно жбуње
Тамарикс биће посађено на ду
жини од 18 километара. Ова
декоративна врста цвета у пролеће, а цвет јој је
љубичасте боје.
Цветни симболи града Београда на јавним зеленим
површинама, осим визуелног ефекта, постали су
итекако препознатљив симбол, који се сада може
пронаћи и на сувенирима које посетиоци Београда
односе са собом као успомену на посету нашем граду.

Раме уз раме с мушким колегама
Уврежено је ми
шљење да при
паднице лепшег
пола у ЈКП „Зе
ленило Београд“
обављају типично
женске послове на
одржавању јавних
зелених површи
на, попут садње
цвећа, окопавања
ружа и чишћења
зелених површи
на. Међутим, оне
су ангажоване и на
другим задацима
за које бисмо, без
размишљања, рек
ли да су веома теш
ки и предодређени
за њихове мушке
колеге.
Радећи свој по
сао, који је важан
за наш град, оне
раде нешто још важније – разбијају предрасуде и
руше табуе.
Већина Београђана се изненади када угледа жену у
униформи ЈКП „Зеленило-Београд“ како коси траву,
вози трактор или моторним маказама орезује живу
ограду. У оваквим пословима, оне, стоје раме уз раме
са својим колегама, рушећи дубоко укорењене сте
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реотипе о строгој
подели послова
на мушке и женске.
Успешне у свим
улогама које им
је живот доде
лио, истовремено
служе на понос
„Зеленилу - Бео
град“. Оне су мајке,
ћерке, супруге и
домаћице, али и
вредне раднице
које наш град пре
дано улепшавају.
Њихов
велики
труд,
изражена
п ож ртв о в а н о с т
и преданост са
којом приступају
својим свакоднев
ним пословним
обавезама
које
неретко захтевају
и дуготрајан фи
зички напор за сваку су похвалу.
Зато желимо да им се захвалимо, покажемо да смо
свесни њихове улоге и да ценимо њихов труд.
Драге наше колегинице, хвала вам за све што чи
ните да би Београд био лепши и уређенији град и
што својим радом чините да „Зеленило” буде једно
од градских предузећа са највећим угледом.
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Сајам хортик ултуре
JКП „Зеленилo Београд“ и ове године традициона
лно је учествовало на 22. Сајму хортикултуреу Бе
ограду.

Штанд „Зеленила-Београд“ биo је уређен у скла
ду са темом „Зеленилo у урбаном простору“ (Urban
landscape). На штанду је био приказан део надлежно
сти ЈКП „Зеленилo Београд“ – подизање и одржава
ње јавних зелених површина, кроз тему изласка из
парковских површина (уз приказ дела биљног асо
ртимана нашег Предузећа, мобилијара и бетонске
галантерије) на улицу, где се формирају зелене оазе
и дрвореди. Једним делом штанда био је постављен
и зелени зид, вид вертикалног озелењавања које
„Зеленило“ такође примењује у систему озелења
вања јавних површина.

Радионица за децу на
Сајму хортик ултуре
У сарадњи са „Београдским сајмом“ и Удруже
њем грађана „Мали кувари“, ЈКП „Зеленилo Бео
град“ организовало је током Сајма хортикултуре
креативну еколошку радионицу за децу „Проле
ћна ревија моде“
Циљ радионице је био да се деци, на креативан
и занимљив начин, приближи природа и осно
вна начела заштите животне средине.
Стручњаци из ЈКП „Зеленилo Београд“ су заје
дно са децом правили различите аранжмане од
цвећа.
Деца су донела старе ципеле и искоришћену
ПЕТ амбалажу како би направили од њих посуде
у којима су засадили цвеће и тако послали еко
лошку поруку о рециклажи.
Ово је још једна од активности које ЈКП „Зеле
нилo Београд“ спроводи како би подигло свест
суграђана о потреби очувања окружења у коме
живимо. Оваквим радионицама„Зеленило“ жели
да најмлађима приближи биљке и покаже им да
игра у природи, са природним материјалима мо
же бити исто толико занимљива, колико и она у
играоницама. На овај начин, образујући најмла
ђе, трудимо се да сачувамо животну средину и
уређене зелене површине за суграђане и здрав
Београд за генерације које долазе.

ЈКП „Зеленилo Београд“
и ове године на
Сајму трећег доба

Грађани који су посетили штанд ЈКП „Зеленилo Бе
оград“ током трајања сајма, могли су и да се упо
знају са делатностима којима се бави наша фирма
од пројектовања, извођења радова на подизању и
одржавању зелених површина, производње садног
материјала до старања о заштићеним природним
добрима Београда.
На платоу, испред хале 3, Београдског сајма била
је изложена механизација: „Кубота М 8560“ са аери
фикатором, комунално возило за одвоз отпада – ма
ла преса и хидраулична зглобно-телескопирајућа
платформа ХЗТП 35 м, коју ЈКП „Зеленилo Београд“
кориси у обављању послова на одржавању јавних
зелених површина.
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ЈКП „Зеленилo Београд“ је и ове године узело уче
шће на Сајму трећег доба који је одржан на Београ
дском сајму у мају месецу.

Ова јединствена манифестација, који доприноси
квалитетнијем животу у трећем добу, окупила је се
ниоре – кориснике најразличитијих услуга намење
них њима и породицама, као и оне који имају шта да
им понуде. Један од слогана манифестације –„Дођите
да заједно закорачимо у другу младост“, потпуно се
уклапа у бројне активности у оквиру концепта акти
вног старења. У Београду тренутно ради 25 клубова
за старе, а до краја године ће бити отворено најма
ње још два клуба.
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ЈКП “Зеленило Београд” обележило
Дан заштите животне средине
Акцијом чишћења Великог ратног острва, ове
године, обележен је Дан заштите животне сре
дине
Више од 50 волонтера чистило је пет амбалажу и
остали отпад са Великог ратног острва, који је нане
ла река. Волонтери који су се укључили у ову акцију
су из Београдске еко асоцијације, организације Еко
стар парк, Зеленог развојног центра, као и студен
ти Географског факултета, Факултета организацио
них наука, Шумарског, Билошког, Технолошко-ме
талуршког факултета, факултета “Футура” и Високе
туристичке школе.

Немачко Министарство за економску сарадњу и
развој (БМЗ) имплементирано од стране Немачке
организације за међународну сарадњу (ГИЗ), се ове
године прикључило обележавању Дана заштите
животне средине манифестацијом која је симбо
лично названа „Не коцкај се са природом“. Циљ
ове манифестације је да промовише непходност
заштите животне средине и одрживе потрошње
природних ресурса. Током обиласка заштићеног
природног добра Велико Ратно острво, стручњаци
ЈКП “Зеленило Београд” су учесницима указали на
значај и улогу овог екосистема за град Београд.

Обележавање Дана заштите биодиверзитета
Градоначелник Београда Синиша Мали и генерални
директор „Зеленила-Београд“ Слободан Станојевић
посетили су, поводом Дана заштите биодиверзите
та, предавање за ученике Геодетске школе на тему
„Птице Бајфордове шуме” које је организовало ЈКП
„Зеленилo Београд”.
Након предавања, које у природном амфитеатру
одржао биолог Жељко Станимировић, градоначе

лник је заједно са ученицима поставио кућице за
птице на унапред предвиђена места, а сви посетиоци

Бајфордове шуме имали су прилику да се на више
локација, путем постављених инфо-табли, упознају

са списком птица чије је станиште Бањичка шума.
Подручје Бајфордове шуме је први пут стављено
под заштиту као Споменик природе„Бањичка шума“
решењем Скупштине града Београда 1993. године, а
15. септембра 2015. године је донето решење о про
глашењу заштите Споменика природе „Бајфордова
шума“ и сврстава се у III категорију као заштићено
подручје локалног значаја и као такво поверено је
на управљање ЈКП „Зеленилo Београд“.

У парку Калемегдан обележен Европски дан паркова
ЈКП „Зеленило Београд“, шеснаесту годину заре
дом обележава Европски Дан паркова. Ове године,
дан паркова обележен је на општини Стари град ,
у сарадњи са запосленима и волонтерима UNDP-a
(United Nations Development Programme).
У акцији постављања нових, поправке и фарбања
старих клупа у Калемегдан
ском парку, пред радника
Зеленила Београд учество
вали су и заменика градона
челника Београда Андреје
Младеновића, присуствовали
су и представници амбасаде
Јапана, Стелиана Недера, за
меница сталне представни
це Програма УН-а за развој,
Бојан Стевић, државни секре

тар Министарства државне управе и локалне само
управе, Иван Гергинов, помоћник комесара за из
беглице и миграције Републике Србије и др Ненад
Иванишевић, државни секретар Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овом приликом, заменик градоначелника Андреја
Младеновић захвалио се у
име града Београда свим
учесницима у заједничкој
волонтерској акцији поводом
обележавања овог значајног
дана, нагласивши да Град Бе
оград и ЈКП „Зеленило Бео
град“ свакодневно брину о
уређењу 63 парка, који се
простиру на површини већој
од 3,000.000 m².

