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РЕЧ ДИРЕКТОРА

У данима када се прославља 88. рођендан, тренутак је да се осврнемо на резултате, на то где
је Предузеће данас, шта је све урађено у односу на предходни период, какво је укупно стање у
погледу остваривања финансијких резултата пословања, али и у погледу квалитета
пружања услуга у делатности у којом се бави.
ангажованих по свим основима) за 15,5%.
Стабилизација Предузећа и, посебно, по
Морам да нагласим да Предузеће није
дигнути ниво техничке опремљености ус
повећавало цене својих услуга од 2013.
ловили су знатно виши ниво одржавања
године, а поређење 2013. и 2016. године,
зелених површина, а тиме и лепши изглед
показује смањење учешћа зарада, као до
укупног зеленила града. Најбољу потврду
минантног трошка у пословним расходима
за то дају нам су сами грађани.
са 72,41% на 62,60%. Такође, бруто добит
Инвестирано је 384,6 милиона у набав
2015.године, бележи раст од 40% у одно
ку нове опреме (транспортна средства,
су на 2013, док је 2016. у односу на 2013.
грађевинске машине, уређаји за кошење,
увећана за 52%.
линија за компостирање). Као директна
Ове године смо започели радове на три
последица значајних инвестиција на 1000
најлепша
али и најзахтевнија пројекта на
хектара травнатих површина у стамбеним
изградњи парка Ушће и санацији Пионир
насељима (5. и 6. категорија) повећана је
ског
и
Земунског
парка.
динамика одржавања за 67%. У трогодишњем пе
Парк
„Ушће“
је
највећи
пројекат који „Зеленило Бе
риоду остварена је уштеда од 80 милиона кроз изо
оград“ изводи у својој дугој историји, од оснивања
станак ангажовања акорданата за послове кошења
1929. године. Реконструисан парк „Ушће“ ће потпу
јер Предузеће све ради сопственим капацитетима.
но да промени изглед дела Новог Београда. Биће
У систем одржавања је, после неколико година,
изграђене приступне стазе, велики број дечјих игра
2014. враћена и Ада Циганлија са годишњим про
лишта, спортских терена, стазе за трчање и вожњу
грамом радова од 25 милиона динара.
бицикала итд. Радови ће трајати 2 до 3 године. По
Од 2015. године, се по први пут, доноси посебан
сле завршене реконструкције парк ће имати седам
Програм радова на одржавању неуређених повр
зона са разним садржајима за посетиоце који ће га
шина у својини града, на годишњем нивоу од 40 ми
чинити веома атрактивним.
лиона динара, чиме се у огромној мери унапређује
Обновом једног од„најфреквентнијег” парка у граду,
укупан утисак и квалитет живота у Београду (ради
Пионирског, за чије се уређење чекало већ дужи низ
се о површинама које нису у редовном програму
година, заокружујемо уређеност и модернизацију
одржавања „Зеленила Београд“).
свих садржаја централних градских паркова. Парк
Извршена је комплетна реконструкција великог
ће добити значај какав и заслужује , јер има статус
броја зелених површина, дечијих игралишта, те
заштићеног природног добра, што је одредница не
ретана на отвореном, паркова и урбаних џепова,
што нижег ранга од националног парка.
спортских терена, зона за кућне љубимце, стаза, сте
У наредном периоду планирани су радови на
пеништа, платоа, скверова, итд.
даљем унапређењу свих садржаја из надлежности
Од 2014. године, се као претеча у овом делу Ев
Предузећа. Инвестираћемо у нови објекат стакле
ропе, почело са имплементацијом вертикалног
ника за производњу цветног расада. Посебну пажњу
озелењавања, а као вид унапређења сарадње између
ћемо посветити деловима града који имају мањак
Предузећа и грађана, увели смо и акцију „Уредимо
зелених површина кроз изградњу нових урбаних
заједно“.
џепова и цветних зидова. Заокружићемо процес
На дан примопредаје дужности директора Преду
производње компоста чиме ћемо, први пут после
зећа, у априлу 2014. године,„Зеленило“ је имало оба
девет деценија рада предузећа, од отпада добити
везе према добављачима у износу од 46 милиона ди
квалитетан и употребљив производ.
нара и ангажована средства по овер-драфт кредиту
Резултати остварени у протеклих неколико година
у износу од 82 милиона. Од тренутка враћања кре
говоре о томе да је „Зеленило Београд“ постало сав
дита у јулу 2014. године, Предузеће ни једном није
ремено, оперативно и угледно градско предузеће. То
ушло у позајмицу.
пружа добру основу да оваквим темпом наставимо
У периоду 2013-2016. увећана је продуктивност ра
и даље, са оправданим очекивањима да ћемо у
наредом периоду бити још бољи.
да (однос прихода од продаје и броја запослених
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Реконструкција парка „Ушће“
У овој години започет је један
од најважнијих и најобимнијих
пројеката у историји на
шег предузећа. Комплетна
реконструкција парка Ушће је
највећи пројекат ове врсте од
послератне обнове Београда.
Градоначелник Београда Си
ниша Мали, помоћник градона
челника Борко Милосављевић,
главни урбаниста Милутин
Фолић и генерални директор
ЈКП „Зеленило Београд“ Слобо
дан Станојевић обишли су завр
шетак прве фазе реконструкције
парка „Ушће“.

Градоначелник је овом приликом
рекао да је ово један од најлепших
али и најзахтевнијих пројеката
које Град тренутно ради.
- “Овај парк изгледа потпуно
другачије него у другој половини
августа, када су радови поче
ли. Сада је права зелена оаза
са довољно садржаја за наше
суграђане. Направили смо
седам спортских терена, а ту
је и велики број примарних и
секундарних стаза. Постоји и
велики број реквизита за те
ретану на отвoреном, велики
број чесми и свега што је по
требно грађанима, како би
њихов боравак овде био уго
дан. Ово је само завршетак
прве фазе радова, а до краја
године ће бити направљен зелени
лавиринт за наше најмлађе, први
у нашој земљи. Следи и наставак
радова на атлетској стази у пар
ку, који су већ започети“ – рекао
је Синиша Мали и захвалио се за
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посленима у „Зеленилу Београд“
што имају довољно знања да при
преме пројекат и реконструкцију
парка тако да он постане нова
атракција за грађане Београда.
Реконструкција комплетног пар
ка обухватиће зелене површине
на потезу између Бранковог мо
ста, Булевара Николе Тесле, хотела
„Југославија“, Дунава и Саве, укуп
не површине 880.185.03 m².
У циљу ревитализације, а у скла
ду са Стратегијом развоја просто
ра парка на Ушћу „People’s park“,
коју је израдио архитектонски
биро „GEHL“ из Копенхагена, ЈКП
“Зеленило Београд” израдило је
концептуално решење парка.
Новим решењем простора парка
биће извршено повезивање парка
„Ушће“ и омогућена комуникација

пешачким коридорима из обо
дних стамбених блокова.
У оквиру главних пешачких рута
биће формирано пет примарних
праваца (стаза) у складу са наме
ном простора.
Примарни правци (стазе) По
крет (Move), Природа (Nature),
Србија 1 (Serbia 1), Србија
2 (Serbia 2) и Уметност (Art)
постављени су релативно
управно на саобраћајницу Бу
левар Николе Тесле и Земунски
кеј и представљају просторе за
интензивније окупљање корис
ника.

Окупљање постилаца ће бити
подстакнуто постављањем те
матских реквизита за игру и за
баву у зони стаза, и мобилијара
за краћи одмор, као и допун
ским озелењавањем издигну
тих леја које ће са стазама чи
нити функционалну и естетску
целину.
Постојећа вегетација, која
представља једну од најва
жнијих вредности овог просто
ра, као и заштићени споменици
културе биће задржани и очува
ни. Парк „Ушће“ ће остати зелена
оаза уз унапређене садржаје за

рекреацију и спорт, опремљен
мобилијаром и атрактивним
дечијим игралиштима.
Прва фаза радова завршена је 20.
октобра и обухватила је израду
примарног правца„Уметност“ (Art)
који је повезао Музеј савремене
уметности са Булеваром Николе
Тесле и изградњу пратећих
садржаја. Садржаји на от
вореном постављени су уз
главну стазу, у функцији су
Музеја и уметности уопште
- као што је галерија на от
вореном. Главна стаза се
укршта са осталим стазама
у овом делу парка на цен
тралном раскршћу, са кога
грађани имају отворену визу
ру на Музеј савремене умет
ности, Парк пријатељства и
Саборну цркву.
У јужном делу површине
изграђени су спортски терени
за бадминтон, кошарку, одбојку,
боћање и фитнес. Уз главну ста
зу изграђено је дечје игралиште.
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Градоначелник у посети “Зеленилу”
Градоначелник Синиша Мали обишао је столарскобраварску радионицу у ЈКП „Зеленило – Београд” и
запослене који раде у њој. Овом приликом је поручио
да је садашња ситуација у том предузећу најбољи
показатељ позитивних промена у Београду. Мали је

подсетио да је у нове алате, машине и возила „Зеле
нила” уложено 384 милиона динара и додао да рад
ници тог предузећа обављају важан посао и чине
град лепшим.
Догађају је присуствовао помоћник градоначелни
ка Борко Милосављевић, као и директор ЈКП „Зеле
нило – Београд” Слободан Станојевић.

Мали је истакао да се ситуација у „Зеленилу” ум
ногоме променила у односу на ону пре три године,
када је ово предузеће преживљавало захваљујући
краткорочним позајмицама. Од тада, навео је Мали,
„Зеленило” је изградило 52 дечја игралишта, 22 тере
тане на отвореном, двадесетак урбаних џепова, 19
спортских терена и четири зоне за кућне љубимце.
– Наравно, не би требало да се заборави ни највећи
пројекат који ово предузеће ради од свог оснивања,
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а то је комплетна реконструкција парка Ушће. У тај
посао ће бити уложена знатна средства, а биће завр
шен у наредне две до три године. Реновира се и Пи

онирски парк у центру града, а за неколико дана
почиње комплетна реконструкција Земунског пар
ка – рекао је Мали.
Он је додао да „Зеленило” никада није више ради
ло и да је веома поносан на запослене и менаџмент
предузећа.

– Свака клупа, клацкалица, стубић, цвет или лепа
слика Београда коју видите јесте слика и прилика
рада ових људи. Они су део комуналног система Бе
ограда и имају своја права и обавезе. Ситуација у Бе
ограду је далеко боља него пре три године, радници
„Зеленила” ускоро би требало да започну прегово

ре око нових појединачних и колективних уговора.
Направићемо договор као што смо га направили пре
три године и сигуран сам да неће бити проблема –
нагласио је Мали.
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Започета реконструкција Пионирског парка
ЈКП „Зеленило Београд“ је започело радове на
реконструкцији Пионирског парка, једном од
омиљених паркова Београђана и посетилаца глав
ног града.
Пешачке стазе у парку биће комплетно обновљене.
Планираним решењем задржане су постојеће трасе
стаза. Ширине стаза биће прилагођене потребама
корисника. Планирано је увођење декоративне рас
вете која ће осветљавати стабла у парку тако да ће
парк изгледати импозантно и у касним вечерњим
часовима.

Ободне стазе у парку, као и дијагонална стаза
од улаза у парк из правца Трга Николе Пашића ка
Андрићевом венцу биће израђене од противклизних,
гранитних плоча. Уз стазе од камених плоча биће
постављена ивична трака од гранита. Унутрашње
стазе парка биће израђене од каменог агрегата .
У оквиру планираних радова предвиђена је
изградња дечјег игралишта, на месту постојећег, не
што веће површине због постављања већег броја
реквизита за игру деце.
Планирана је уградња укупно 12 савремених рекви

зита за игру деце. Дечји реквизити биће постављени
на подлози од ливене гуме црвене боје.
Планирана је обнова жардињера на углу улице
Кнезa Милоша и Андрићевог венца, као и обнова
фонтане и чесме које се налазе у парку.
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На простору парка биће обновљен и пратећи пар
ковски мобилијар (клупе, ђубријере, инфо-табле и
сл.)
Вегетација ће бити обновљена садњом нових 20
стабала средњих и високих лишћара. Предвиђена је
садња стабала и уз паркинг ка згради Председништ
ва. Избор врста дрвећа усклађен је са постојећом
вегетацијом, а део садница чине и нове врсте због
што ће увести занимљив колорит и текстуру у пар
ковски пејзаж. Превиђена је и садња саднице кесте
на у жардињери у којој се налази спомен обележје
„Јеж“ на позицији на којој је некада било посађено
стабло кестена.
На зеленим површинама планира се формирање
нових зелених засада декоративног шибља и обно
ва травњака постављањем травног бусена. На свим
зеленим површинама предвиђа се постављање ау
томатског заливног система како би се обезбедио
правилан раст и развој биљака.

Укупна површина на којој се изводе радови изно
си 24.232,73 м².
Почетак развоја простора који данас обухвата Пи
онирски парк са околином, везује се за 1842. годину
После Другог светског рата, 1945. године уклоњен је
високи камени зид који је затварао дворску башту и
тако је постала јединствени зелени градски простор
назван Пионирски парк,. Тако је остварен урбани
стичко-архитектонски склоп истакнуте естетске и
амбијенталне вредности, који се одржао до данас.
Важност положаја Пионирског парка и читавог
околног простора, у савременој структури града, де
финисана је постојећим правцима главних градских
саобраћајних токова којима је окружен и ограни
чен: Булевар краља Александра – са североисточне
стране, Улица кнеза Милоша – са југоисточне стране
и Улица краља Милана са југозападне стране. Парк
са широм околином заузима важно место урбаног
ткива Београда и заједно са дворским здањима
представља културно-историјско наслеђе које све
дочи о догађајима посебно битним за развој државе
и града током прошлих векова.
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Почела обнова Земунског парка
Највећи парк у Земуну добиће нов, обновљен
изглед. Градски парк је део заштићене просторно
културно – историјске целине „ Старо језгро Земуна
„. У њему се налазе заштићени примерци стабала
тисе као и четири групације кавкаске птерокарије.
Стазе, застори и ободна степеништа у парку
су у лошем стању, тако да је у плану њихова
потпуна реконструкција. Површина која ће бити
реконструисана заузима 23.784,21м².

Новопланираним решењем простор парка ће бити
функционално уобличен и максимално прилагођен
већем броју корисника. Постојећа матрица парка, као
и постојећи садржаји ће бити задржани. Планирана
је изградња и једне нове стазе, која треба да обезбе
ди неометану пешачку комуникацију ка Вртларској
улици, на месту где се налази пешачки прелаз и
семафор за пешаке.
Биће извршени и радови на санацији дечјег
игралишта у оквиру парка (600 м2). Планирано
је уклањање старих дечијих реквизита, рушење
постојећег пешчаника и формирање новог дечијег
игралишта. Простор око реквизита прилагођен је
важећим стандардима сигурности у погледу опреме
и заштитног застора поштујући зоне безбедности.
Застор дечијег игралишта биће израђен од гумених
плоча површине 347м2.
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Део површине око игралишта издвојен је за
постављање клупа за седење намењен родитељима и
пратиоцима деце. Прилаз простору биће омогућен са
све три стране према пешачким парковским стазама.

На дечијем игралишту планирано је постављање
металних дечијих реквизита из програма ЈКП

“Зеленило-Београд“ . Планирана је уградња укупно
седам реквизита: пењалице, две клацкалице, две
њихалице, две љуљашке и једне вртешке.
На игралишту ће бити постављено шест клупа и
три корпе за отпатке.
Простор игралишта ће бити визуелно издвојен
формирањем живе ограде у дужини од 50м. Око
игралишта предвиђена је садња ниских лишћара
жалосне форме дуда Morus alba «Pendula» и јоргована
Syringa vulgaris по 3 комада.

Обнова травњака сетвом семена извршиће се на
површини од 189,00 м2.
Парковски мобилијар ће бити замењен новим.
Планирано је постављање 80 нових клупа и 35
ђубријера. Биће израђена и једна полукружна клупе
око стабла са металном конструкцијом и чамовим
лајснама.
Након завршених радова на поправкама стаза и
палтоа, биће обновљени травњаци, сетвом травног
семена у свим зонама грађевинских радова. Укупна
површина травњака који ће бити обновљен је
9.926,94м².
Радови су започети 16. отобра, а завршетак је
планиран за крај децебра месеца.
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88 година „Зеленила-Београд“
Година у којој прослављамо 88. рођендан остаће упамћена по многим успесима и лепим догађајима.
На преко 40 локација у граду извршени су бројни радови на изградњи и обнови паркова, скверова, пла
тоа, урбаних џепова, дечијих и спортских игралишта.
У овој години, град је богатији за 17 нових дечијих игралишта, седам спортских терена, шест фитнес игра
лишта, три парка за псе, три платоа и један сквер.
ПАРК „ЂУРО СТРУГАР“
ЈКП „Зеленило Београд“ завршило је радове на
комплетној санацији парка „Ђуро Стругар“ између
улица Чарли Чаплина, Јаше Продановића, Митро
полита Петра и Браће Грим на општини Палилула.
Радници „Зеленила“ извршили су обнову пешачких
стаза и платоа. Обновљени чврсти застори израђени
су од гранитне коцке и заузимају површину од 700м2.
Дечје игралиште које је постојало у овом парку је
потпуно обновљено у складу са са свим важећим
безбедносним стандардима. Испод дечјих реквизи
та изливена је подлога од гуме (око 250 м2), а ма
лишанима је на располагању 7 нових, савремених
реквизита за игру.
Од пратећег мобилијара у парку је постављено 7
ђубријера и 21 клупа, као и две клупе које су мон
тиране на зидићима.

Постојећи павиљон у делу парка намењеном за
миран одмор је поправљен и офарбан.
У парку су обновљени и садржаји за рекреацију.
Постојећи кошарашки терен је асфалтиран и ограђен
ради веће безбедности корисника, кошеви офарба
ни а мрежице на њима замењене.
Травњак је обновљен на целој површини парка
постављањем травног бусена (1950 м2), а како би
се осигурао његов добар развој, постављен је ау
томатски заливни систем на целој површини парка.
Вегетација је бити допуњена садњом три стаб
ла кедра и декоративног шибља врсте спиреа,
ловорвишња, фотинија и полеглих четинара.

нови зелени кутак. Укупна површина која је уређена
је 428 м².
Формиран је плато од сиве гранитне камене коц
ке. Централни мотив на платоу је детаљ „школице“
(ауторско дело Моме Капора) израђен од камена
„Плави ток“ из лежишта Магдина стена.
На платоу су постављене две клупе, такође од каме
них блокова „Плави ток“ , као и две корпе за отпадке.
Плато је оивичен сивим гранитним ивичњацима.

Фрушкогорска улица
Површина у Фрушкогорској улици, са које се про
стире један од лепших погледа на Нови Београд, до
била је нов, уређен изглед.
„Зеленило Београд“ извело је радове на санацији
пешачких стаза и зелене површине. Уређене су и
степенице које су једна од главних комуникација
између Бранковог моста, Косанчићевог венца и окол
них улица, те самог старог језгра Београда.
Стазе су поплочане гранитном коцком, а уз њих су
постављене клупе и ђубријере типа „Стара београд
ска“ које се уклапају у амбијенталну целину.

СКВЕРОВИ
Момо Капор
ЈКП „Зеленило Београд“ уредило је сквер у
Мачванској улици. Нови сквер носи име славног
сликара, књижевника и новинара Моме Капора. На
месту некадашње бензинске пумпе направљен је
Зелени ИНФОРМАТОР 96

Травњак на целој површини је комплетно обновљен
постављањем бусена на укупној површини од 1304
квадратна метра.
Значај уређења површине у Фрушкогорској ули
ци огледа се и у томе што се налази у старом де
лу Београда који носи назив Варош капија. Варош
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капија је карактеристична по томе, што је у њему
и у време када су београдском тврђавом владали
Турци и Аустријанци, живело претежно српско ста
новништво. Представља подручје најстаријег ком
пактног насеља у Београду са сачуваним старим
растером спонтано насталих улица, старом уличном
калдрмом, дрворедима и са великим бројем старих
кућа и јавних грађевина које документују историјски
развој овог дела Београда од прве половине 18. ве
ка, када је извршена реконструкција наслеђеног
касносредњевековног насеља.
У оквире Косанчићевог венца који се наслања на
површину у Фрушкогорској улици, спадају историјска
места са налазима насеља и некрополе римског Син
гидунума, као и прва предграђа изван некадашњих
оквира града.
Сам обелиск подигнут је у част прве конференције
Покрета несврстаности у Београду 1961.
Плато око чесме у Скадарској улици
Током године извршена је санација чесме у
Скадарлији уз задржавање постојеће форме и
постојећих материјала, тако да се простору на ко
ме се налази чесма се вратио првобитни изглед.
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 места). Ради за
мене инсталација, порушени су стари зидови чесме
и по постављању нових инсталација поново су са
зидани од жуте дуплопресоване машинске опеке,
у крстастом слогу.

постављена на место, на коме је била предвиђена,
према 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.
Скадарлијска чесма је подигнута 1966. године, пре
ма пројекту архитекте Угљеше Богуновића и вајарке
Милице Рибникар, на месту старе чесме са једном
лулом која датира из периода турске владавине. По
својој намени, функцији и ауторском решењу, чесма
представља маркантно место, жижу за састајање и
одмориште посебних амбијенталних вредности. На
лази се у оквиру просторне културно-историјске це
лине„Скадарлија“ која је утврђена за културно добро.
Сквер на углу улица Милутина Бојића,
Косте Стојановића и Палмотићеве
На површини од 350,00м 2 уређен је сквер на оп
штини Стари град .
Чврсти застори су комплетно обновљени, како стазе
тако и плато. Стазе су постављене у два правца, како
би се усмерило кретање пешака на места са којих се
отвара визура на спомен обележје. Стазе су шири
не 1,20м. На раскрсници ортогонално постављених
стаза постављен је плато за спомен обележје Пилоту
Тадији Сондермајеру.
Обновљен је травњак, постављањем травног бусе
на. Уграђене су нове клупе и ђубријере.

ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА
Постојећа дечја игралишта су санирана и изграђена
су нова на различитим локацијама на десет град
ских општина.
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Такође, саниране су и поклопне камене плоче ,
као и камено корито чесме. Степенице од камених
масива, којима се са бочне стране и са фронталне
стране силази са горњег нивоа Скадарске улице до
нивоа платоа испред чесме, су замењене новим сте
пеницима од сивог љишког пешчара. Извршена је и
санација тротоара у непосредном окружењу чесме, у
нивоу Скадарске улице, и изграђена је клупа од про
филисаног камена, жутог љишког пешчара. Клупа је

Патријарха Јоаникија 2-8, Раковица
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 м2), постављена су четири
реквизита за игру деце из производног програма
ЈКП „Зеленило Београд. На зидиће који окружују
површину постављене су дрвене облоге за седење
и направљен је сто за шах.
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Тaкође се при избору водило рaчунa дa биљке немaју
отровне бобице, бодље , кaо и дa нису aлергене.

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 м2) и на њој се налази 6 реквизита
за игру деце.
Постављено је 6 клупа за седење и 5 бетонских
ђубријера за одлагање отпадака. За предах и разо
ноду старијих суграђана постављени су шах столови.

Џона Кенедија, Нови Београд
Малишани из улице Џона Кенедија бр.7-9 пролеће
дочекују на новом игралишту. Радници ЈКП„Зеленило
Београд“ завршили су радове на санацији постојећег
игралишта у овој улици.
Површина од близу 500 квадратних метара је ком
плетно санирана. Најмлађима је сада на располагању
шест нових реквизита на подлози од ливене гуме.
Постављен је тобоган, две дупле љуљашке, две
њихалице и вртешка. Одвођење атмосферских во
да са платоа на коме се налазе реквизити за игру
деце је решено изградњом ригола укупне дужине
34 метра.
Унутар игралишта, око постојећег стабла јавора,
изграђен је зидић за седење. Постављене су још че
тири клупе и три бетонске ђубријере.
На самом игралишту, унутар застора, направљена
су места за садњу још три стабла високих лишћара
врсте пауловнија, око којих су засађене перене. Ова
стабла ће игру и боравак на овој површини током
летњих месеци чинити пријатнијим. При избору
врста стручњаци су водили рачуна о томе да ода
бране врсте дрвећа својим особинaмa зaдовољaвaју
биолошко-сaнитaрне, зaштитне и естетске функције.
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Врсте које су засађене декорaтивне су током целог
вегетационог периода, брзорастуће су и отпорне
нa прaшину и услове средине.
Травњак је обновљен постављањем травног бусена
на површини од 97 квадрата.
Игралиште између улица Mилешевска,
Хаџи Рувимова, Пожаревачка
и Томаша Јежа, Врачар
Малишани са општине Врачар добили су још једно
обновљено дечје игралиште. Новопројектованим
решењем формиран је пријатан и безбедан простор
за игру деце и боравак њихове пратње. Задржан је
постојећи концепт простора уз испуњавање функ
ционалних и естетских потреба корисника.
Дечији реквизити груписани су тако да је уведен
максимални број нових реквизита, складно про
сторно-физичким могућностима. Задржана су два
постојећа реквизита и постављено је 7 нових. Деца
сада на располагању имају ракету, мултифункцио
нални реквизит-дворац, пењалицу, љуљашку, две
клацкалице, вртешку и две њихалице.

Поред површина за игру деце, планиран је и про
стор за боравак и одмор њихових пратилаца, са адек
ватним пратећим мабилијаром. Постављено је девет
нових клупа и 3 ђубријере.
Застор у зони дечијих реквизита је од гумених плоча
црвене боје. Остатак површине под чврстим засто
ром је од бетонских плоча сиве боје и црвене боје.
Око постојећих стабала су проширене садне јаме,
оивичене издигнутим баштенским ивичњацима. У
једну садну јаму, која је била празна, засађено је стаб
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ло тулипановца (Liriodendron tulipifera. У једном делу
две постојеће садне јеме су, ради постизања веће
функционалности простора, спојене у већу баштицу.
Александра Белић, Звездара
Завршени су радови на санацији дечјег игралишта у
стамбеном насељу Миријево, између улица Алексан
дра Белића, Ивана Сарића, Љубише Миодраговића
и Семјуела Бекета.
Радови су изведени на укупној површини од
1.810,17 м². Саниране су све пешачке стазе и засто
ри, а простор је задржао првобитну намену. Повр
шина игралишта је денивелисана, што простор чини
занимљивим. Извршена је поправка свих степеништа
која повезују два нивоа.

На доњем, већем делу игралишта обновљена је под
лога и постављени су реквизити за игру Подлога
испод свих реквизита је од гуме. На платоу горњег
игралишта направљен је простор за игру сасвим мале
деце и остављен слободан простор намењен трчању,
игри школице, цртању на асфалтној подлози, и сл.
Подлога на овом делу игралишта је израђена
од комбинације гуменог застора и асфалта са ин
тарзијама од бетонских плоча различитих димензија
и боја. Посебна карактеристика простора је шкарпа
која дели ова два нивоа за игру, а која је искоришћена
за постављање тобогана.
Уграђено је шест реквизита за игру деце и то
љуљашка, клацкалица, игло, две њихалице и два
тобогана. На постојећи зидић на горњем делу игра
лишта постављена су дрвена седишта.
На зеленим површинама извршена је садња 7 но
вих, декоративних садница средњих лишћара, и 3
саднице високих лишћара, које треба да омогуће и
боље услове простора, као и да обезбеде додатни
колорит и визуелни ефекат композиције постојећег
зеленила.
Травњаци су обновљени сетвом травног семена.
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Нехруова улица, Нови Београд
Становници Блока 63 на Новом Београду, тачније
улице Нехруова број 87–95 имају разлога за
задовољство. На овој локацији, ЈКП „Зеленило - Бе
оград“ извршило је санацију пешачких стаза, дечјег

и кошаркашког игралишта. У оквиру обновљеног
простора сада могу да уживају становници свих
генерација.
Пешачке стазе које повезују дечје игралиште са
околним стамбеним објектима и улазима у скло
ништа биле су оронуле, са израженим удубљењима
и испупчењима изазваним активношћу кореновог
система околних платана који досежу висину и пре
ко 20 метара. Радови на рушењу централне пешач
ке стазе извођени су ручно, како се не би оштетио
корен систем постојећих платана, чиме би њихов
опстанак био доведен у опасност. Након поправке
пешачких стаза, постављен је дупли колски ивичњак,
у сврху заштите корена постојећих стабала. Ради до
пуне дрвореда, извршена је садња нових садница
високих лишћара, док је оштећени травњак у око
лини обновљен. Нови завршни слој стазе израђен
је у сивој, тамно сивој и црвеној боји. Захваљујући
пажњи и стручности радника ЈКП „Зеленило - Бео
град“, простор је оплемењен тако да постојећи дрво
ред буде у потпуности заштићен.

Дечје и кошаркашко игралиште реконструи
сани су поправком завршног слоја и заменом
подконструкције. Обновљено дечје игралиште,
уместо досадашња два, има шест реквизита и то:
љуљашку, две вртешке, две њихалице и пењалицу„Иг
ло“. Реквизити су, на радост најмлађих, постављени
на гуменој подлози црвене боје.
На кошаркашком игралишту уграђен је асфалтни
застор, а изведени су и радови на замени бетон
ског застора стаза око игралишта, новим слојем бе
тона. Постављена је и нова конструкција коша. На
задовољство рекреативаца и публике из комшилу
ка, постојеће трибине су поправљене, а на њима су
постављени и удобни сегменти дрвених клупа за
седење, у дужини од 15 метара.
За одмор после игре и рекреације, постављено је
тринаест клупа са наслоном, а осам ђубријера би
требало да допринесе чистоћи овог лепо уређеног
простора.
Након завршених архитектонско грађевинских ра
дова, обновљени су делови травњака који су прет
рпели оштећења док су трајали радови на поправ
ци застора.
Стјепана Супанца 33, Чукарица
Новим решењем, становници овог дела насеља Же
лезник, добили су на располагање ново дечје игра
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лиште, спортски терен и кутак за миран одмор, као
и приступне стазе и степеништа.

На дечјем игралишту, малишани ће моћи да уживају
на четири реквизита распоређених на гуменоj под
лози.
Постављено је и 17 бетонских клупа са наслоном,
седам без наслона, као и осам бетонских ђубријера.
Спортски терен је димензија 9 м са 12 м, што
омогућава игру на једном кошу.
11. Крајишке дивизије, Раковица
На дечјем игралишту које се састоји из две одвојене
површине са подлогом од ливене гуме уграђено је
укупно 5 реквизита: две љуљашке на једном де
лу и клацкалица, њихалица и вртешка на другом.
На новоизграђеном игралишту за мали фудбал
постављена су два мала гола.

Површине око игралишта и спортског терена су
уређене као простор за одмор и релаксацију, са ком
плетно санираним стазама, више платоа за седење
и шах столом за разоноду старијих суграђана.
Постављено је 23 клупе и седам ђубријера. Повр
шина под чврстим засторима износи 988,20m².
Травњак је у потпуности обновљен (1.723,80 m²) и
засађено је 15 нових стабала листопадног дрвећа
врста бреза, јасен, ликвидамбар, сорбус и храст.
Срнетичка улица, Палилула
Укупна површина под засторима је око 370 ква
драта. Испод реквизита постављена је подлога од
гумених плоча црвене боје а на њој пет реквизита
за игру деце. Две површине са реквизитима за игру
деце су повезане у целину застором од жуте бетон
ске коцке.
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Непосредно уз игралиште, постављено је шест клу
па са наслоном и три ђубријере за отпатке.
Зелена површина између улица
Мештровићеве, Јована Бјелића и
Браће Јерковић, Вождовац
Обновљени простор налази се на површини
од 890 m2, а новим решењем станари имају на
располагању два дечја игралишта и простор за ра
зоноду и одмор.

На првом дечјем игралишту, малишани ће моћи
да уживају на пет реквизита из производног про
грама ЈКП ‘’Зеленило- Београд’’, распоређених на
гуменоj подлози. Ту су клацкалица са две руде и
четири њихалице, док на другом дечјем игралишту
дeвојчице и дечаке из суседства чекају клацкалица
са две руде, љуљашка са два седишта и вртешка. Оба
простора за дечију игру ограђена су заштитном ме
талном оградом црвене боје.
Игралиште између улица Јове Илића и
Булевар ослобођења, Вождовац
Радници ЈКП„Зеленило Београд“ оновили су зелену
површину од 3.147,00m². Поред обновљених чврстих
застора, изграђено је и ново дечје игралиште које
се налази на новој позицији у парку, измештено из
ван фреквентне пешачке зоне.
На игралишту је постављена подлога од ливене
гуме у зеленој и црвеној боји. Постављено је седам
нових реквизита за игру деце.
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на овом месту замењен је са више нових, савремених
реквизита за игру. Игралиште сада садржи 5 рекви
зита -тобоган, пењалицу, вртешку и две њихалице.
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 .
Околне стазе су изграђене од бетона, са бордуром
од бетонских плоча. На бетонском платоу су фор
миране две „школице“ за игру најмлађих, од жутих
бетонских 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.
Обновљене су пешачке стазе и централни плато.
Постављене су клупе за седење и бетонске ђубријере.
Jурија Гагарина, између брojева 259 и 271,
Нови Београд
За игру клинаца и клинцеза изграђено је дечје игра
лиште, са прилазним стазама. На располагању им је
пет реквизита који су постављени на гуменој под
лози.

За рекреативце из краја саниран је спортски терен,
са новим трибинама које су изграђене уместо ста
рих и оронулих и на којима је постављено 9 клупа
за седење.
Новим решењем овај простор сада има два пла
тоа за миран одмор и опуштање, који су, на радост
најстаријих 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.
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Митићева рупа, Врачар
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

Игралиште између улица Канарево
брдо и Ивана Мичурина, Раковица
У улици Канарево брдо бр. 20 реконструисано је
постојеће дечје игралиште. Најмлађи су добили шест
нових реквизита за децу различитог узраста. Подлога
на игралишту је од ливене гуме, а за одмор старијих
постављено је шест клупа.
У улици Канарево брдо бр. 4 на подлози од ливене
гуме постављена су четири нова реквизита и чети
ри клупе, а травњак је обновљен на површини од
око 340 квадрата.

Првомајска улица, Земун
За децу из овог дела Земуна најзначајније је што су
добили нови простор за игру, па ће им сада време које
проводе напољу бити занимљивије и испуњеније.
Постављено је 5 нових реквизита за игру деце. Ис
под реквизита, постављена је подлога од ливене гу
ме у црвеној боји.
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За љубитеље кошарке, изграђен је нови спортски
терен са 2 коша, на асфалтној подлози. Иза кошар
кашких конструкција постављена је ограда.
Најстарији суграђани своје слободно време мо
гу да проводе у делу за миран одмор, на којем су
изграђена 2 шах стола са клупама.

Цео простор обогаћен је сa 14 клупa са наслоном
и 10 клупа без наслона, а постављено је и 7 бетон
ских ђубријера.
Обновљена је и пешачка комуникација. Стазе су
урађени су од бетонских плоча у сивој, тамно сивој
и жутој боји.
Драгице Кончар, Вождовaц
ЈКП„Зеленило Београд“ завршило је обимне радове
на уређењу јавне зелене површине у улици Драгице
Кончар бр. 1-11 на општини Вождовац. Уређена је
површина од 2.344,80м 2.
На овом обновљеном простору своје место ће моћи
да пронађу све генерације. Садржаји за одмор и ра
зоноду суграђана су разноврсни и савремени.
Најмлађи суграђани су добили ново дечје игра
лиште. На игралишту је постављено шест савре
мених реквизита за игру- љуљашка, две њихалице,
пењалица,клацкалица и вртешка. Сви реквизити су
постављени на поглози од црвених гумених плоча
(170 м2).

Када се засите играња на дечјим реквизитима, по
ред игралишта је изграђен простор за друге дечје
активности којима ће развијати моторику и креатив
ност као што су цртање кредама, играње ластиша,
играње лоптом , вожња ролера, тротинета и слич
но. Око игралишта су постављене клупе за одмор
родитеља и пратилаца малишана и ђубријере.
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Оближњи спортски терен је такође саниран. На
њему је замењен застор и постављени су голови
за мали фудбал. Терен је ограђен високом оградом
ради безбедније игре. Уз терен су постављене клу
пе за посматраче.
Омладина, али и они нешто старији грађани који
воде рачуна о свом здрављу и кондицији сада имају
на располагању новоизграђену теретану за вежбање
на отвореном. На подлози од шљунка постављене
су справе вежбање различитих делова тела.
Најстарији суграђани су такође добили свој кутак.
У хладовини дрвећа направљена су два стола са шах
таблама и клупама за седење.
На целом простору који је уређен постављено је
укупно 25 клупа, као и зидић за седење дужине седам
метара. Чистоћа на игралишту ће бити обезбеђена
са пет бетонских ђубријера.
Сви садржаји су повезани стазама које су израђене
од комбинације бетонских плоча у белој сивој и
зеленој боји, што простор чини интересантнијим и
динамичнијим.
Околна вегетација је у одличном стању и до
брог је склопа тако да пружа довољну засену, па је
озелењавање површине подразумевало само об
нову травњака сетвом семена на површини од 1390
квадрата.
Рајка Митића на Савском венцу
Игралиште је изграђено на иницијативу станара, који
осим простора за игру деце имају на располагању
и кутак за миран одмор. Простор који је обухваћен
санацијом је површине 1335 м2.

На игралишту је постављено 5 реквизита: клац
калица „Рада“, љуљашка са два седишта „Милица“,
пењалица „Игло“ и две њихалице „Саша“. Испод рек
визита, постављена је подлога од ливене гуме. Сви
дечији реквизити испуњавају важеће стандарде у
погледу безбедности корисника.
Поред игралишта изграђен је део за миран одмор.
Такође, изграђене су нове пешачке стазе и ново сте
пениште, с обзиром да је постојеће било у лошем
стању. Поред степеништа, на иницијативу станара,
изграђена је рампа, за приступачнији прилаз особа
са малом децом као и инвалидних лица.
Цео простор обогаћен је са 4 нове бетонске клупа
са наслоном као и дванаест сегмената дрвених ча
мових лајсни који су постављени на постојећи бе
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тонски зид. За одржавање хигијене постављено је
4 бетонске ђубријере.
Обновљен је травњак на површини од око 500 м²,
а крајем октобра планирана је садња 22 тује, које су
станари околних зграда тражили.

11. Крајишке дивизије на Раковици

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
У систему одржавања ЈКП„Зеленило Београд“ нала
зи се 404 престоничка спортска терена. Најбројнији су
терени за кошарку, а суграђанима су на располагању
и терени за мали фудбал, одбојку, рукомет итд.
Из године у годину „Зеленило“ се континуирано
труди да повећа број терена у граду, као и да сани
ра постојеће, како би обезбедили суграђанима да
квалитетније и садржајније проводе слободно вре
ме на отвореном простору.
Током ове године санирани су спортски терени на
следећим локацијама:

Јове Илића и Драгице Кончар на Вождовцу

Стјепана Супанца

Терен у парку „Ђуро Стругар“ на Палилули
Нехруова улица на Новом Београду

Првомајска улица у Земуну

ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ
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Стално коришћење реквизита за вежбање на от
вореном указује на потребу за њиховом даљом
изградњом, а у циљу побољшања квалитета живо
та наших суграђана.
У теретанама на отвореном, уграђене су справе
различитих типова. На справама је могуће изводи
ти разне вежбе за све групе мишића. Нове теретане,
изграђене током ове године, обрадовале су станаре
на локацијама широм града.
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Боривоја Стевановића и Драгице
Кончар на Вождовцу

Стари град, Дорћол-поред Споменика
браниоцима Београда

ПАРКОВИ ЗА ПСЕ
Власници и њихови љубимци имају прилику да се
друже у три нова парка за псе.
Пожешка улица- Чукарица

Патријарха Јоаникија и Ивана
Мичурина на Раковици

Улица Чарли Чаплина- Палилула

Скојевско насеље-Раковица
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На великом броју локација широм града извршени
су радови на санацији чврстих застора, степеница,
пешачких стаза и уградња рукохвата.

испред њихових зграда уреде и на тај начин улепшају
простор у коме бораве. До сада је урeђено и oзeлeњено
укупнo 442 мeђублoкoвске зeлeне пoвршине нa десет
грaдских oпштинa, а само током ове године планира
се уређење још 362 локације.
ЈКП Зеленило Београд“ је наставило садњу стабала
у дрворедима, на слободним зеленим површинама
и у градским шумама, као одговор на све већу по
требу за зеленилом у граду који се константно ши
ри и развија.

И oвe гoдинe, “Зеленило-Београд” и Секретаријат за
комуналне и стамбене послове, заједно са суграђанима,
организовали су акцију „Уредимо заједно”. Сaмa
рeaлизaциja акциje изведена је током пролећа, а због
великог броја заинтересованих суграђана и пријава
које су нам упутили, наставиће се и током јесени у
периоду мировања вегетације. Акција се спроводи
захваљујући суграђанима који желе да се површине
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Кошење травнатих површина је најобимнији по
сао у делатности којом се бави„Зеленило Београд“.
Укупна површина травњака у граду о којој бри
гу води „Зеленило Београд“ простире се нa преко
2000 хeктaрa.
Кошење зелених површина у висoким кaтeгoриjaмa
површина – у парковима, на скверовима, уз
саобраћајнице започето је средином марта. Због
раног почетка вегетације биљака и топлог времена
кошење травњака у стамбеним насељима ове го
дине је започето раније него што је то планирано.
На кошењу је свакодневно било ангажовано у
просеку 350 радника „Зеленила“ сa нeoпхoднoм
мeхaнизaциjoм-мултифункционалним возилимa,
тримеримa, косачицaмa и зглобним тракторимa.
Површине које су сврстане у прву категорију,
а то су најзначајнији паркови и партери, косе се
од десет па чак до двадесет oсaм пута. Парковске
површине ширег центра града, сврстане су у дру
гу и трећу категорију, а кошење ових површина
предвиђено је од седам до девет пута. Скверови
и зеленило дуж саобраћајница, које припадају
четвртој категорији косе се седам пута годишње.
Површине које припадају стамбеним насељима
сврстане су у пету, док делимично уређене повр
шине припадају шестој категорији.
У последње три године ЈKП ”Зеленило-Бео
град” је доста модернизовано у смислу обнове
и унапређења возног парка, па је на тај начин
повећана техничка и технолошка ефикасност за
обављање основне комуналне делатности на де
сет градских општина.
Приликом недавног обиласка ЈКП „Зеленила Бе
оград“ градоначелник Синиша Мали је истакао да

су машине купљене средствима које је уштедело
ово Зеленило и да ће нове машине олакшати по
сао на уређењу.
Набављен је значајан број моторних косачица,
трактора, моторних тестера, моторних дувача, мо
торних чистача и слично. Ови уређаји доприносе
да зелене површине, паркови и дрвореди у Бе
ограду изгледају као у најпознатијим европским
метрополама.

Да је посао олакшан, говори чињеница да је на
1000 хектара травнатих површина у стамбеним
насељима (5. и 6. категорија) повећана је динами
ка одржавања за 67%. У трогодишњем периоду
остварена је уштеда од 80 милиона кроз изоста
нак ангажовања акорданата за послове кошења
(предузеће све ради сопственим капацитетима).
У систем одржавања „Зеленила“ је, после неколи
ко година, 2014. враћена Ада Циганлија.
Од 2015. године се, по први пут, доноси посебан
Програм радова на одржавању неуређених повр
шина у својини града, чиме се у огромној мери
унапређује укупан утисак и квалитет живота у Бео
граду (ради се о површинама које нису у редовном
програму одржавања „Зеленила Београд“).
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Ове године је на територији Београда планирана
садња укупно 4.477 нових стабала, што је још једна
потврда одговорног односа према егзистенционал
ним потребама наших суграђана, и сталном настојању
да се повећа број стабала у Беогаду. Посебна пажња
се посвећује очувању младих садница дрвећа.
У току пролећне садње, парк Мањеж постао је
богатији за 55 стабала. У парку Калемегдан засађено
је 86 стабала различитих врста - Јавор, Пауловније,
Црвени храст, Дивљи кестен, Копривић, Ликвидам
бар, Лалино дрво и Липа.
И у осталим парковима у централном градском
језгру извршена је садња нових стабала, њих још 75. .
У цветњацима и цветним лејама током пролећне
и јесење садње, на десет београдских општина,
засађено је око милион комада цветног расада.

ЈКП „Зеленило Београд“ је у сарадњи са Секре
таријатом за заштиту животне средине града Бе
ограда грађанима омогућило да путем видео сни
мака гледају јединствену природну реткост коју
нема ни једна друга престоница у Европи. Грађани
су у могућности да на сајту и јутјуб каналу ЈКП „Зе
ленило Београд“ уживо гледају како се пар орлова
белорепана понаша и стара о свом потомству и
како младунци расту на гнезду. Орлови су се на
станили на Великом ратном острву, заштићеном
природном добру, чији је управљач ЈКП„Зеленило
Београд“. Ове године излегла су се два младунца
који су стасали и напустили гнездо. Ове јесени пар
орлова се вратио у гнездо и очекује се ново легло.

У Бајфордовој шуми обележен је Дан заштите биоди
верзитета, уз предавање за ученике Геодетске школе
на тему „Птице Бајфордове шуме” које је организо
вало ЈКП „Зеленило – Београд”.
Након предавања градоначелник је заједно са
ученицима поставио кућице за птице на унапред
предвиђена места, а сви посетиоци Бајфордове шу
ме имали су прилику да се на више локација, путем
постављених инфо-табли, упознају са списком птица
чије је станиште Бањичка шума.

ЈКП “Зеленило Београд” обележило je ове годи
не светски Дан заштите животне средине, акцијом
чишћења Великог ратног острва.
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„Зеленило Београд“ свакодневно остварује сa
рaдњу са Београђанима. Награђивање оних који су
на најлепши начин уредили своје баште и терасе,
зajeдничкo урeђeњe сa грaђaнимa пoвршинa oкo
њихoвих стaмбeних oбjeкaтa, оплемењивање дечијих
вртића и школских игралишта и рад на пројектима
које су заправо иницирали сами грађани настављено
је и ове године. Поново је одржана традиционална
Акција за зеленији Београд, која траје већ пуних 15 го
дина у којој су наши суграђани награђени за свој труд.
ЈКП „Зеленило Београд“ ће у истом континуите
ту наставити са уређењем зелених површина и
у наредном периоду, како би обезбедило својим
суграђанима лепе, чисте, оплемењене и функцио
налне површине у њиховом непосредном окружењу,
што и јесте један од главних задатака овог Предузећа.
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