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НОВА ОАЗА У ЦЕНТРУ ГРАДА

ПАРК ВОЈВОДЕ

Парк војводе Вука, између улица
Топличин венац, Вука Караџића,
Цара Лазара и Царице Милице после
реконструкције засијао је новим
сјајем. Радови су подразумевали
комплетну обнову свих стаза, платоа,
степеништа, дечјег игралишта и
зелене површине.
Уређење је обухватило површину
од 3.800 квадратних метара. Парк је
остао у постојећим границама, а сама
матрица парка није мењана новим
решењем.
У парку се, као и до сада, налазе
Споменик војводи Вуку и Банатска
чесма. Нови елемент у парку је
позорница у оквиру платоа.
Поплочавање у парку израђено
је од гранитних плоча тамно сиве,
светло сиве и црвене боје (укупно 836
м2). Плоче на улазима у парк су од
тамно сивог гранита, а постепено их
смењују плоче светло сивог гранита
који доминира у парку. Падови
свих стаза су такви да је отицање
воде у травњаке и у две сливничке
решетке брзо, без задржавања воде
на камену. Све гранитне плоче имају
противклизну завршну обраду. На
делу платоа формиран је ружичњак
, који је бити оивичен гранитним
ивичњаком.
Парк је повезан са улицом
Топличин венац степеништима. Зид
уз улицу Топличин венац је задржан
и обложен тамно сивим гранитним
плочама.
Нова летња позорница се налази у
склопу централног платоа, издигнута
је 30-50cm изнад платоа и околног
терена и обрађена светло црвеним
гранитом.
У парку је изграђено и ново дечје
игралиште са подлогом делом од
ливене гуме и делом од гранулисаног
шљунка, који је постављен као
погодна растресита подлога због
очувања коренских жила два стабла
која су у оквиру игралишта. Уграђено
је укупно 8 реквизита за игру деце:
љуљашка са два седишта , две

њихалице, реквизити „ UNIMINI CLAV“,
UNIMINI KOPPY“, „ DRAGONFLY“ и „ AGITO
Q“.
На простору парка постављена
је 21 клупа, 10 металних ђубријера, 3
бициклистичких стајалишта и 1 инфо
табла за дечје игралиште.
Вегетација је обновљена новим
декоративним врстама. Пројектом
је предвиђено да на овој површини
постоји континуитет цветања

различитих врста биљака, током већег
дела године. Парк краси 16 нових
стабала високих лишћара, 29 стабала
ниских лишћара, а од четинарских
врста засађена су три стабла ариша.
Дуж парка, уз улице Цара Лазара и
Царице Милице, предвиђена је садња
врсте Pterocarya fraxinifolia, а унутар
парка Amelanchier lamarckii.
Јесењом бојом и текстуром пажњу
корисника ће сигурно привући Acer x
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ВУКА
freemanii ’Jeffersred’, Zelkova serrata,
а пролећним изгледом посетиоце
ће обрадовати Cornus kousa ’Miky
Way’. На улазима у парк и у зони иза
игралишта, у циљу заштите површине,
посађене су листопадне и зимзелене
жбунасте врсте високе орнаменталне
вредности.
Посебан акценат је стављен на
пролећни аспект парка па је за јесењи
период предвиђена садња луковица
у травњаку и то крокуса и нарциса,
како би следећег пролећа травњаци
„процветали“. У току лета фокус
ће бити на цветној површини иза
споменика – ружичњаку са правилном
шемом садње ружа, лаванде и гауре
, равномерно распоређених тако да
чине јединствен цветни масив.
Сви травњаци су формирани
постављањем травног бусена

(укупно 1788 m2). Парк је познат под
различитим колоквијалним именимаПарк Пролеће, Парк војводе Вука,
Парк Топличин венац. Ова јавна
зелена површина својом величином,
положајем, садржајима и примарном
функцијом, припада категорији
скверова.
Ова парковска површина је
заправо један од најстаријих
београдских скверова и налази
се на простору на ком се налазио
бастион на Шанцу, око ког се у време
кнеза Милоша Обреновића ширио
Београд изван Шанца. Рачвање
улица и сквер су задржали облик
некадашњег бастиона. Парк се
налази у оквиру културног добра целине „Историјско језгро Београда”
и у зони археолошког налазишта
Антички Сингидунум.
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У НОВОМ СЈАЈУ
ЈКП „Зеленило-Београд“
завршило је радове на
реализацији још једног великог
пројекта - реконструкцијa Парка
пријатељства.
Парк пријатељства и данас
представља јединствен парк
по свом концепту настанка. На
простору парка су државници,
званичне делегације и знаменити
гости Београда садили по једно
стабло које сведочи о историјским
догађајима и личностима које
је повезала идеја мира и
пријатељства.
Простор површине 10,05
хектара је потпуно обновљен,
поштујући степен заштите који

ужива овај парк (знаменито место,
културно добро). Из тог разлога
се постојећа матрица стаза није
мењала у већој мери. Радови су
обухватили поправку постојећих
застора и обнову травњака уз
стазе и платое.
Старе камене плоче кречњачког
порекла замењене су светло сивим
и светло црвеним гранитним
плочама истих димензија: 40x80
cm и 17x40 cm, а дебљине – 8 cm.
Укупна површина застора под
новим каменим плочама је близу
8.000 m².
Замењени су и кречњачки
ивичњаци новим гранитним у
дужини од 1.843 m. Нови гранитни

ивичњак постављен је у нивоу
застора, како би се омогућило
несметано одводњавање
површинских вода са застора
у зелену површину, што је
омогућено и новим нивелационим
решењем површина.
Извршено је неколико мањих
промена у односу на стару
просторну матрицу парка. На
централној алеји, отворена је нова
зелена површина од 846 m², која
постоји у иницијалном пројекту
архитекте Милана Палишашког,
који је аутор првонаграђеног
архитектонског решења уређења
простора Парка пријатељства.
Плато ближи улици Булевар
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Николе Тесле новом стазом je
комуникацијски спојен са овом
улицом, у правцу планиране
Филхармоније. Простор око
споменика «Вечна ватра» који је
подигнут ради постављања подног
осветљења, нивелисан је тако
да више не постоји степеник ка
постаменту.
На асфалтним стазама
обновљен је слој асфалта укупне
површине од око 10.500 m² и
постављене су нове гранитне
ивичне траке у дужини од 4.500 m.
Постојеће фитнес игралиште

је задржано на простору парка, а
плато од ломљеног камена који га
окружује је такође обновљен. Веза
између парка и шеталишта уз реку,
коју чине степеништа и скалинете
саниране су, како би се олакшао
приступ Парку пријатељства са
кеја.
Направљено је више места
за одмор посетилаца, па уместо
досадашњих 19, парк сада има 24
нове клупе. На простору парка
постављено је 15 нових ђубријера.
Камена обележја „стабала
мира“, њих 191, која у садили
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страни државници и остале
значајне личности, издигнута су
и очишћена. Уместо стабала која
недостајала, засађене су нове
саднице. Засађена је 61 нова
садница „стабла мира”.
На слободним површинама
у парку засађено је још 62 нова
стабла. Вегетација је допуњена са
још 3.440 садница декоративног
шибља.
Травњак је обновљен
постављањем травног бусена на
површини од 3.300 m² и сетвом
семена на површини од 16.000 m².

СИМБОЛ НЕСВРСТАНИХ
Формиран 1961. године, уочи Првог самита несврстаних
у Београду, Парк пријатељства је по свом концепту и данас
јединствен.
Главни мотив парка је Алеја мира са садницама које
су засадили највиши светски државници и истакнути
појединаци. Алеја мира је дугачка 180 м што уједно представља
број земаља које су као свој политички приоритет имале залагање
за мир.
Сви учесници Прве конференције засадили су исту биљку
– платан. Избор платана лежи у њиховој дуговечности, што
осликава идеју о успостављању трајног мира у свету. Поред
сваког засађеног дрвета постављена је камена плоча са именом
државника, земље из које долази, годином сађења и латинским
називом дрвета. Саднице платана су постављене на међусобној
удаљености од осам метара са идејом да се њихове крошње на
одређеној висини споје и тако формирају јединствен зелени низ
који је такође носио симболику о повезаности свих народа кроз
заједничку идеју.
Први од председника који је засадио „дрво мира“ био је шеф
делегације Саудијске арабије, принц Ибрахим Совеил. Совеилова

садња 3. септембра 1961. године се сматра „каменом темељцем“
Парка пријатељства.
Други платан засадио је туниски председник Хабиб Бургиба.
Тако редом, наредних шест дана трајања конференције,
државници су у парку садили симболе мира.
Током трајања Прве конференције Парк су посетили и оставили
трајну успомену шефови делегација: Хасим Џавад (Ирак), Џавахарлал
Нехру (Индија), Саиб Салам (Либан), Мухамед Дауа (Авганистан),
Фелман Веладе (Боливија), Адем Абдулах Осман (Сомалија), Модибо
Кеита (Мали), Кваме Нкрумах (Гана), Макариос (Кипар), Бенхеда
(Алжир), Дортикос (Куба), Сиримаво Бандаранике (Цејлон), Ибрахим
Абуд (Судан), Хаиле Селасије (Етиопија), Бир Бикрам Мохендра (Непал),
Хозе Хоакен (Еквадор), Сејфул Ислам ел Хасан (Јемен), У Ну (Бурма),
Нородом Сиханук (Камбоџа), Ахмед Сукарно (Индонезија), Сирил Адула
(Конго) и Гамал Абдел Насер (УАР).
Јосип Броз Тито је као домаћин засадио свој платан 7.
септембра 1961.год. и тај датум се сматра званичним почетком
формирања Парка пријатељства.
Данас на уређеној површини парка постоји око 200 стабала
које су засадили државници и друге јавне личности.
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TРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА

„ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“

Седамнаесту годину за редом, ЈКП „Зеленило-Београд“,
Београд организује традиционалну акцију „За зеленији
Београд“, која за циљ има очување и уређење околине као
и позитиван однос према зеленилу код суграђана. Од самог
почетка, идеја је мотивисати суграђане да сами, колико
могу и желе, уређују зелене површине у којој бораве, а да
затим, у позитивној конкуренцији учествују у својеврсном
„зеленом“ такмичењу у избору најлепших зелених
простора. Ово је једино такмичење у којем нема губитника,
јер сви, који се на било који начин труде око уређења
зелених површина су апсолутни победници.
Избор најлепших зелених простора врши се у седам
категорија:
1. НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ где
се удруживањем станара праве дивне зелене оазе, затим
2. НАЈЛЕПШИ БАЛКОН, где сваки станар исказујући и
уживајући у свом микро простору истовремено доприноси
укупној лепоти зграде, улице па на крају и Града,
3. НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА, доприноси укупној лепоти Града, али и сама
компанија има засигурно много позитивних поена од
посетилаца, корисника услуга;
4. НАЈЛЕПШЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ има искључиво за циљ
едукацију деце од школског узраста да науче колико им
„зелени свет“ значи за укупан живот и да улажући свој
труд у озелењавање касније умеју да цене јавне зелене
површине свог града, и на крају
5. НАЈЛЕШЕ ЗЕЛЕНИЛО ОКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, где
и сасвим мала деца треба да спознају природу која их
окружује и науче од одраслих да је то нешто веома важно
за њихов живот.
6. НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
(ЛЕТЊА БАШТА) - категорија у којој се такмиче искључиво
угоститељски објекти.

7. НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА - у којој се награђује труд и
допринос лепшем изгледу града власника објеката за
индивидуално становање.
Генерални директор ЈКП „Зеленило - Београд“, Београд
Слободан Станојевић изразио је задовољство због успешно
спроведене акције.
„Ове године, ЈКП „Зеленило - Београд“ обележава
90 година од свог оснивања. Посебно сам поносан на
чињеницу да Предузеће, на чијем се челу налазим, и
суграђани, све ове године, заједнички раде на томе да
унапреде и улепшају своју околину. Из те заједничке
сарадње проистекла је и акција „За зеленији Београд“, као
својеврсно надметање оних који својим примером, трудом
и залагањем доприносе да Београд буде лепши, зеленији и
уређенији град. Честитам свима који су узели учешће у овој
акцији и желим да Вам се захвалим пре свега што својим
примером показујете како изгледа одговоран однос према
сопственом окружењу.“ – истакао је Слободан Станојевић.
Ову акцију „Зеленило” спроводи уз подршку
Секретаријата за комунално-стамбене послове,
Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација,
комуникације и координацију односа са грађанима
(БЕОКОМ), као и десет Градских општина.
Нa пoчeтку Aкциje, тaкмичeњe сe спрoвoди нa нивoу
општина (Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови
Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град
и Чукарица), кoje бирajу пo трoje нajбoљих у свих седам
кaтeгoриja.
Oсвajaчи првих мeстa, сa свих дeсeт грaдских
oпштинa, учeствуjу у тaкмичeњу кoje сe oдржaва нa нивoу
грaдa, a на зaвршној свeчaнoсти, кoja сe трaдицoнaлнo
oдржaвa у прoстoриjaмa ЈКП „Зеленило-Београд“,
Београд нa Maлoм Кaлeмeгдaну, ћe бити прoглaшeни
„нajбoљи oд нajбoљих“.

НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
ПНАРГРАВДАА

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 82, ВРАЧАР

Одлично уређена површина на којој све
генерације могу да пронађу кутак за своје
активности. Посебно се водило рачуна о
садржајима за децу и младе, како би им се
обезбедио простор да активно проводе
своје слободно време уз спорт и дружење.

ДРУГДАА
НАГРА

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ
САЊЕ ЖИВАНОВИЋА 38,
САВСКИ ВЕНАЦ

Овај простор уређењем подсећа
на медитерански стил, испуњен је
разноврсним и пажљиво одабраним
биљкама, о којима се брижљиво води
рачуна.

ТРЕЋДАА
НАГРА

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ
МАРКА ЧЕЛЕБОНОВИЋА 3/2,
НОВИ БЕОГРАД

Станари који уређују зелени појас
поред ове стамбене зграде су доказали
да и мали простор може бити изврсно
осмишљен и украс читаве улице.

НАЈЛЕПШИ БАЛКОН
ПНАРГРАВДАА

УФУС - УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ
УМЕТНИКА СРБИЈЕ, ТЕРАЗИЈЕ 26,
СТАРИ ГРАД

Балкон који просто блиста на
прометним Теразијама. Лепа слика цвећа,
на дар сваком пролазнику.

ДРУГДАА
НАГРА

ЈАСМИНА ТОШОВИЋ,
УЛ.МИЛУТИНА ГЛАВИЧКОГ 3,
ПАЛИЛУЛА

На овој породичној кући није
процветало само цвеће на балкону.
Процветала је цела фасада јер су сви
балкони на кући украшени одлично
негованим цвећем.

ТРЕЋДАА
НАГРА

ДАЛИБОРКА СТАНИЋ,
УЛ. РУДИЈА ЧАЈАВЕЦА 21,
ЗВЕЗДАРА

Богато озелењен балкон, са много
разних врста цвећа заслужио је да буде
запажен баш због разноврсности биљака
које се ту налазе.

НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
ПНАРГРАВДАА

РЕСТОРАН „ФРАНШ“
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 18,
САВСКИ ВЕНАЦ

Култни београдски ресторан брижљиво
негује традицију једне од вероватно
најлепше уређених башта ресторана у
граду.

ДРУГДАА
НАГРА

КАФЕ „BLACK PETER“,
ПОЖАРЕВАЧКА 17,
ВРАЧАР

Башта овог кафеа је је осмишљена
са пажњом и великом креативношћу.
Зеленило прави пријатан амбијент, тако
да посетиоци имају утисак као да су у свом
дворишту.

ТРЕЋДАА
НАГРА

КАФАНА “ЧЕДИЋ“,
ВОДОВОДСКА 119,
ЧУКАРИЦА

Мноштво брижљиво изабраних детаља
одлично уклопљених међу разноврсно
цвеће и водена површина у виду фонтане
чине ову малу башту веома интересантном
за разгледање.

НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ПНАРГРАВДАА

„ENERGOGROUP D.O.O.“,
НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 7,
САВСКИ ВЕНАЦ

Чиста форма, уредно одржавано
зеленило и одличан одабир биљака су
пример како треба да изгледа зеленило
око пословних простора.

ДРУГДАА
НАГРА

„МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ“,
КРУНСКА 51, ВАРЧАР

Цвеће које се налази око саме зграде
музеја истиче лепоту и значај овог здања.
Великим трудом запослених мноштво
цвећа сада краси улаз у објекат на
радост како посетилаца, тако и случајних
пролазника.

ТРЕЋДАА
НАГРА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
БЕОГРАД, МАРИЈЕ БУРСАЋ,
ЗЕМУН

Одлично уређене зелене површине
и складан избор биљака у потпуности су
прилагођени намени. Мора се споменути
и атријум у коме расту фикуси, по својим
димензијама јединствени у Београду.

НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ
ПНАРГРАВДАА

ДВОРИШТЕ ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ
НАЦИЈЕ“, БОРОВА 8, ЧУКАРИЦА

Лепо уређено школско двориште
са спортским игралиштима, слободним
површинама које су уредне и простором
који је организован као летња учионица.
Двориште садржи све што је потребно деци
за боравак и активности на отвореном.

ДРУГДАА
НАГРА

О.Ш. „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“,
УМЧАРСКА 2,
ВОЖДОВАЦ

Обиласком овог школског дворишта
видели смо да ученици и запослени у
школи улажу велики труд како би њихово
двориште било уредно, изгледало лепо и
како би било пријатно за боравак.

ТРЕЋДАА
НАГРА

ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“,
ДОБАНОВАЧКА 72,
ЗЕМУН

Мало, али лепо уређено школско
двориште, са уредним травњаком,
простором за одмор ученика и фино
одржаваним украсним биљкама.

НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ПНАРГРАВДАА

ВРТИЋ „ДРАГУЉЧЕ”,
ЂУРИЋЕВА 3,
ЗВЕЗДАРА

Одлично уређено двориште
предшколске установе са великим
простором за спорт и игру прилагођено
деци употребом ведрих боја мобилијара и
занимљивих материјала.

ДРУГДАА
НАГРА

ВРТИЋ „СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ“,
ИГЊАТА ЈОБА 69,
ВОЖДОВАЦ

Веома велики али врло уредно
одржаван простор одличан за боравак
деце, са високом вегетацијом која је
очувана и пружа одличан заклон од сунца
малим корисницима.

ТРЕЋДАА
НАГРА

ПУ „ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ“,
ДР.МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 2,
РАКОВИЦА

Креативно осмишљени елементи у
дворишту овог вртића су нешто што га
издваја у односу на остале. Највише пажње
привлачи „музички зид“ где деца могу да
производе звук користећи разне предмете.

НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА
ПНАРГРАВДАА

ТРЕЋДАА

ДРУГДАА
НАГРА

ЖАРКО ПАСПАЉ,
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 82,
ВРАЧАР

Овај башта која се налази у срцу града
је пример како уз пуно воље и труда и
у центру града може бити направљен
одличан зелени простор за одмор и
релаксацију.

НАГРА

НЕНАД НИНИЋ,
ТЕМИШВАРСКА 11,
САВСКИ ВЕНАЦ

ДЕЈАН ДРАГИЋЕВИЋ,
МИЛЕ ДИМИЋ43, РАКОВИЦА

Занимљив врт са већим бројем
егзотичних биљака је нешто што се не
виђа тако често. Цвеће је изузетно лепо
неговано, а занимљиве саксије дају овој
башти посебан, оригинални печат.

Башта у најпрометнијој улици у
Раковици са преко 300 врста различитих
биљака даје утисак као да сте у ботаничкој
башти, а не у приватном дворишту.
Ентузијазам власника баште и љубав према
цвећу свакако заслужују пажњу.

Ово је права старинска градска башта препуна цвећа које се са
пажњом негује. Простор није велики, али је препун цвећа.
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ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИВАТНОГ ДВОРИШТА
НАДИЦА СУВАЈЏИЋ-ВУКОВИЋ
КОСТЕ ЈОВАНОВИЋА 54, ВОЖДОВАЦ

А

Н

Г РА

ЦИ

НА

НА

Н

А

Е

ЈА

Л

ЦИ

Л

Е

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ЦЕНТРА
ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОДЕЉЕЊЕ С. ГРАД- ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 17а

Награда за посебан труд запослених који, иако се баве
захтевним послом, улажу напоре да корисницима и себи улепшају
амбијент у којем бораве.

Септембар 2019. године

n

11

НОВИ СПОРТСКИ
САДРЖАЈИ
Горњоградска улица

Улица Јурија Гагарина

Милешевска улица

Борска улица

Ослушкујући потребе суграђана и водећи рачуна о
значају спорта и рекреације, ЈКП„Зеленило-Београд“,
Београд последњих година се труди да повећава број
обновљених и новоизграђених спортских терена и
теретана на отвореном.
У претходних годину дана обновљено је пет спортских
терена (терен за фудбал у улици Јурија Гагарина 97.
кошаркашки терени у улици Борска 9-15, Горњоградска и
на углу улица Цара Николаја и Милешевска, као и терен
за мали фудбал у Горњоградској улици). На свим овим
локацијама постављени су нови спортски реквизити,
санирана је подлога и постављене су нове клупе и
ђубријере.
До краја лета, очекује се завршетак радова на санацији
два кошаркашка терена. Један се налази између улица Мис
Ирбијева, Велизара Косановића, Раљска и Марчанска, док
је други у ул. Романа Ролана код ОШ “Милена Павловић
Барили”. У току је и санација терена за баскет у улици
Булевар Николе Тесле бр. 14.
Рекреација, вежбање и боравак на отвореном

Теретана Хајд парк

неопходни су, али често тешко расположиви савременом
човеку. ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд се управо због
тога труди да суграђанима вежбање учини лако доступним,
без обзира на то у ком делу града живе.
Управо из тог разлога, на иницијативу суграђана, од
прошлог лета до дана, новоузграђено је пет теретана
на отвореном (на углу улица Власинска и Делиблатка
на Лединама, затим у ул. Пеђе Милосављевића 54-64,
11.Крајишке дивизије 38-40, у Хајд парку и у улици Војводе
Степе 459-463), док су на две локације (у ул. Романа Ролана
и Булевар Николе Тесле бр. 14) у току радови на изградњи
оваквих садржаја.
У теретанама на отвореном, уграђене су справе за
вежбање свих најважнијих група мишића. Подлога испод
њих је различита, у зависности од карактеристика справе
за вежбање.
Овако уређене површине са спортским садржајима
постале су место окупљања и дружења Београђана који
воде рачуна о здравом начину живота и који уживају у
рекреацију у природи.
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МОДЕРНА ДЕЧЈА ИГРАЛ
БЕЗБРИЖНУ ИГРУ НАЈМ
n
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Крајишке дивизије

Боривоја Стевановића

Борска

Булевар Михајла Пупина

Џона Кенедија

У жељи да зелене површине Града учини, не
само лепим, већ удобним и забавним за наше
најмлађе суграђане, ЈКП ”Зеленило-Београд”,
Београд производи разноврстан и функционалан
мобилијар који се уграђује на дечја игралишта.
Трудимо се да простори намењени игри деце
садрже шаролику опрему како би малишанима
омогућили интересантну игру која ће допринети
развоју њихове моторике и маште.
Од лета прошле године, до данас, обновљено
је, или новоизграђено преко 30 дечјих игралишта.
Више модела клацкалица, љуљашки, њихалица,
вртешки и тобогана, произведених у нашим
радионицама, забављају малишане широм града.
Справе за игру деце су подељене по узрасним
групама од 2 до 4 и од 5 до 12 година.
Навешћемо само неке локације на којима,
наши најмлађи суграђани, могу да уживају
и проводе време у природи: Љешка 104-106,
Поручника Спасића и Машаре 12-18, Милеве
Марић Ајнштајн 44-58, Џона Кенедија 45-47, на
углу улица Власинске и Делиблатске на Лединама,
Булевар Арсенија Чарнојевића 61-63, Булевар
Михајла Пупина 85-93, 11.Крајишке дивизије
38-40, Станка Пауновића Вељка 54, Борска 9-15,
затим у стамбеном насељу Браће Јерковић
између улица Пиве Караматијевића, Јована
Бјелића и Мештровићеве, Боривоја Стевановића
1-11, угао ул. Булевар ослобођења и Јове Илића
Јована Рајића, између Бојчинске и Бихаћке
улице, Првомајска 2, Миријевски венац 22, где су
изграђена три дечја игралишта и једно музичко
игралиште, затим Устаничка 244-246, Вељка
Дугошевића 18-24 и Учитељска 62.
До краја јесени очекује се завршетак радове на
санацији дечјих игралишта у улици Јастребачка
47, затим између улица Мис Ирбијева, Велизара
Блок 11ц

Јелене Миоч

ЛИШТА ЗА
МЛАЂИХ
Сквер Надежде Петровић

Септембар 2019. године

Љешка

Милеве Марић Ајнштајн

Миријевски булевар

Косановића, Раљска и Марчанска, у улици Романа
Ролана, на скверу Надежде Петровић, у блоку 11ц,
Булевар Николе Тесле бр. 14, Николе Мараковића
2-4 и Миле Димић 9а.
На свим новоизграђеним игралиштима
су постављене табле са информацијама ком
узрасту су намењени уграђени реквизити. Испод
реквизита се уграђује и одговарајућа подлога,
која задовољава све критеријуме прописане
стандардима безбедности. Уз игралиште се
поставља и пратећи мобилијар – клупе и
ђубријере.
Дечија игралишта, као резултат свих ових
делатности ЈКП ’’Зеленила-Београд’’ постала су су
безбеднија, функционалнија и омиљена места за
игру малих Београђана.
Након завршетка радова на обнови дечјег
игралишта, наступају радови на обнови зеленила
на предметној локацији. Тако је на свакој од ових
локација извршена обнова травњака, као и садња
украсног шибља и нових стабала.

Пиве Караматијевића

Првомајска

Станка Пауновића Вељка

Булевар Николе Тесле

Вељка Дугошевића

n
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ЦВЕЋЕМ
ОБОЈЕН
БЕОГРАД
n
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ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, на Аутопуту, поред
искључења за Бежанијску косу, направило је посебан
цветњак, који ће од сада дочекивати све посетиоце града
који долазе из правца Аеродрома, или испраћати оне који
одлазе.
Знајући да је први утисак приликом посете неком
граду најважнији и нешто што се дуго памти, као и то
да зелени простори као интегрални део града имају
значајан утицај на његов идентитет и јединственост,
„Зеленило“ је осмислило и реализовало овај пројекат.
На шкарпи уз Аутопут, у смеру ка Шиду, цвећем,
ћириличним словима је исписан назив наше државе. За
израду натписа „СРБИЈА“ било је потребно 3 500 садница
сезонског цвећа у бојама српске заставе.
Сасвим је сигурно да сваком посетиоцу Београда
застане дах када погледа овакав цветњак, а у грађанима
који овде живе изазове осећај поноса.
Цвеће не краси само прилаз Беораду. Дуж Аутопута,
на потезу од аеродрома „Никола Тесла“ до Коњарника,
на стубове јавне расвете постављене су по две саксије
са цвећем. Осим Аутопута, висеће саксије са цвећем
су постављене и у улицама Кнеза Милоша, Булевару
ослобођења, Београдској, Рузвелтовој, Мије Ковачевића
и на шеталишту дуж леве обале Саве.
Још један новитет када је улепшавање Београда
у питању је и вертикално озелењавање дуж
саобраћајнице у Булевару Михајла Пупина. Уз металну
заштитну ограду на разделној траци засађене су
пузавице које ће временом, већим делом прекрити
ограду. На ограду су монтиране саксије са сезонским
цвећем и перенама различитих врста, чиме је
постигнута динамика вертикалног озелењавања. Биљке
разних боја и облика листова и цветова дају текстуру
и колорит заштитној огради на разделној траци ове
прометне саобраћајнице. Како би се биљке одржале
постављен је аутоматски систем за заливање.
ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд новим решењима
и континуираним одржавањем улепшава град, чини га
пријатнијим за живот суграђана, али се и труди се да
уређене зелене површине буду најлепша слика Београда
коју гости понесу са собом.

ВЕРТИКАЛНО
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ НА САЈМУ

Радници ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд
извели су озелењавање разделне траке у улици
Булевар Војводе Мишића на Сајму, на општини
Савски венац. На металну заштитну ограду
на разделној траци, у дужини од 100 метара,
постављено је 600 комада саксија у којима је
засаћено преко 4500 комада сезонског цвећа,
шибља и перенама различитих врста. Постављен
је аутоматски систем за заливање „кап по кап“.
Овај својеврсни „зелени зид“ дуж
саобраћајне разделне траке, у једном
од најпрометнијих булевара у граду,
допринеће лепшем изгледу окружења и саме
саобраћајнице, смањењу буке и апсорбоваће
загађујуће материје из ваздуха које потичу од
великог броја аутомобила.
ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд непрестано
настоји да оваквим и сличним иновативним
и савременим решењима, побољша квалитет
живота у престоници и допринесе лепшем
изгледу како слободних зелених површина,
тако и површина уз прометне булеваре и
саобраћајнице. На овај начин ће возачима,
путницима у градском превозу и пешацима
бити улепшана свакодневница и путовање кроз
ужурбану Београдску вреву.
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ЈКП „Зеленило-Београд“ започело
је радове на ревитализацији канала
Велики Галијаш који се налази на
Великом ратном острву.
Предео изузетних одлика „Велико
Ратно острво“ заштићен одлуком
Скупштине града Београда 2005. године,
обухвата две речне аде – Велико и
Мало Ратно острво, које као рецентне
творевине мењају свој облик услед
таложења наноса и зависно од брзине и
правца матице.
Током године различити делови
ових ада бивају плављени или под
водом. На Великом Ратном острву
налази издужена водена површина канал Велики Галијаш. Канал Велики
Галијаш је лоциран у средишњем
делу ВРО-а и дужине је 800 м. Пружа
се у правцу северозапад – југоисток у
дужини од приближно 1000 м до улива
у реку Саву непосредно пре улива у
Дунав.
Канал Велики Галијаш је
ревитализован на бази „Пројекат
санације канала Велики Галијаш на
Великом Ратном Острву на Дунаву,
чишћењем, измуљивањем и довођењем
у претходно функционално стање, са
проценом утицаја на животну средину
(2007), током 2008. године.
Пројекат је укључио и био базиран
на комплексним истраживањима, која
су садржала геодетске, ихтиолошке,
хидролошко – хидрауличке и друге
анализе и припрему података, да би
се сви радови свели на чишћење,
измуљивање, моделирање дна и обала
канала, без изградње нових објеката.
Касније, током времена постављена
ограда са капијом на улазу да би се
спречило неконтролисано увођење
барки и чамаца у Канал, јер су
поремећаји и штете нанете на тај начин
бивале све веће и погубније.
Многе прогнозе о повећању и

побољшању услова за живи свет су
вишеструко превазиђене, па се између
других, мање атрактивних животиња, на
Острву настанио и орао белорепан.
У протеклих девет година су се
догодило неколико хидролошких
екстрема, што је довело до знатних
промена услова у и око канала, као што
су:
n Суше, у периоду од 2008. до 2011.
године, су готово по правилу
негативно утицале на канал Галијаш
и квалитет воде у њему, као и на живи
свет у каналу и над острвом.
n Велике воде током поплава, нарочито
2010. и 2014. године су унеле у
канал велике количине различитог
материјала који је делимично
задржан у каналу, што је утицало
на смањење попречног профила
канала Галијаш као и на нарушавање
квалитета воде у каналу.
n Улаз у канал је временом обрастао
вегетацијом, а уграђена вештачка
преграда – велика врата, представља
препреку за адекватно струјање воде
из канала ка реци Сави, али и из Саве
ка каналу.
n Постоје јасне индикације да је дошло
до драстичног смањење рибљег
фонда, и последично томе, смањење
или осиромашење и птичјег фонда.
Из наведених разлога јасно је да
је било потребно направити плана
ревитализације Канала Галијаш,
нарочито имајући у виду постојеће
стање које се може оценити као
неповољно за живи свет али и као
нарушавање естетских вредности
пејсажа и животне средине у срцу
Београда.
Циљ одржавања - ревитализације
канала Велики Галијаш је да се,
сходно Решењу о допуни Решења о
проглашавању природних рибљих

n

плодишта на рибарским подручјима
(Сл. Гл. РС 79/2002), створе услови за
природни мрест и очување рибљег
фонда у каналу при различитим
водостајима Дунава и Саве у за то
карактеристичном периоду године.
Оспособљавање плодишта значи:
Омогућити адекватан прилив
воде у плодиште при водостају који
је неопходан да се у одређеном
делу године, када су хидролошки и
метеоролошки услови оптимални за
мрест, вода гравитационо „улије“ и по
опадању водостаја „излије“.
Уредити само подручје плодишта
тако да рибе које су фитофилне нађу
најбољи супстрат за мрест и да се
омогући уређена разноврсност делова
плодишта у погледу захтева које при
природном мресту имају различите
врсте риба, као и у погледу могућности
да се при повлачењу воде изваљена
и пропливала млађ у највећој могућој
мери са водом врати у които реке, у
њено, по могућству за прихват млађи
уређено приобаље
Омогућити адекватан одлив воде
из плодишта оптималном брзином –
динамиком која ће омогућити да се
млађ врати, са по потреби урађеним
регулацијама – ретензијама воде
На основу резултата истражних
радова и Пројектног задатка урађен је
„Пројекат одржавања функционалног
стања канала Велики Галијаш на
Великом Ратном острву 2017 године,
(Грађевински факултет Универзитета у
Београду, Институт за хидротехнику и
водно-еколошко инжењерство),
ревитализација истог се ради по
редовном Програму радова за 2019
годину за Велико Ратно острво предео
изузетних одлика, а финансијер је
Секретаријат за заштиту животне
средине града Београда.

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“
УЧЕСТВОВАЛО НА ДВА САЈМА

САЈАМ ХОРТИКУЛТУРЕ

Сајам хортикулутуре „Beoplantfair“ са темом „Башта у срцу
града“ био је одржан у периоду од 04. до 07. априла 2019. на
Београдском сајму у хали бр. 5. Поред многобројних излагача,
ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је и ове године традиционално
учествовало на овом међународном Сајму.
Циљ овогодишњег 24. Сајма хортикулутуре „Beoplantfair“,
био је подизање нивоа свести о значају хортикултуре и пејажне
архитекутуре као важног сегмента визуелног идентитета наших
градова, као простора у коме урбанизација не угрожава потребу
становника да очувају контакт са природом.
На штанду ЈКП „Зеленило-Београд“ био је приказан део
надлежности нашег Предузећа који се односи на подизање и
одржавање јавних зелених површина. Посетиоци сајма били
су у прилици да се упознају 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.

САЈАМ ТРЕЋЕГ ДОБА
JKП Зеленило-Београд, као део комуналног система Града,
четврту годину за редом учествовало је на Сајму трећег доба који
је био одржан 28. и 29. маја, у Хали 5 Београдског сајма.
Као што бринемо о најмлађим суграђанима обезбеђујући им
безбедне и уређене прсторе за игру и рекреацију, тако бринемо
и о нашим најстаријим суграђанима, излазећи у сусрет њиховим
потребама.
Предузеће је за посетиоце сајма обезбедило велики избор
собних биљака и баштенског цвећа по приступачним ценама, а
поред продаје биљака, током трајања сајма, посетиоци су били
у прилици да добију и корисне савете о нези биљака и уређењу
зелених површина, као и активностима и радовима које наше
Предузеће изводи на јавним зеленим површинама у Граду.

ОБНОВЉЕН СКВЕР НА УГЛУ УЛИЦА
МИЛУТИНА БОЈИЋА И ПАЛМОТИЋЕВЕ

ЈКП „Зеленило-Београд“ извршило је
радове на комплетној санацији сквера на
углу улица Милутина Бојића и Палмотићеве.
Некада неугледна површина, сада је
постало пријатно место за одмор и прави
украс овог краја.
Укупна површина која је обновљена
износи 315 м². Постојећа матрица платоа

и прилаза је задржана, а чврсти застори
су комплетно замењени. Прилази платоу
су израђени од гранитних плоча, док је
сам плато израђен од гранитне коцке.
Постављене су две ђубријере, као и две
клупе за краћи одмор пролазника. ЈКП
„Јавно осветљење“ извршило је уградњу
стуба јавне расвете.

Плато је са две стране окружен зеленим
површинама, на којима је извршена је
замена испошћеног слоја земље плодним
хумусним супстратом, нивелација терена и
постављање травног бусена. Вегетацију чини
високо, одрасло дрвеће које је задржано
и обликовано орезивањем. Уграђен је и
аутоматски заливни систем.

