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НЕИМАРСКИ ПАРК У НОВОМ РУХУ
Неимарски парк се налази на изузетној локацији. Окру-

жен углавном приватним кућама са лепо уређеним двориш-
тима својим постојањем додатно појачава осећај неверице 
да се цео простор налази у делу једне од најурбанизованијих 
општина Града. Нестварно и бајковито. 

Ова идилична слика улепшана завршетком радова на об-
нови два постојећа и изградњи једног новог дечјег игра-
лишта у њему. У близини један другоме, релативно мали, баш 
због тога се у потпуности уклапају у поменуто окружење.

Централни плато, који је постојао, преуређен је у дечје 
игралиште. Површине је 114  m2 и елипсастoг облика. 
Зидићи који са две стране оивичују плато су пескирани 

и премазани антиграфитним лаком. На њиховој горњој 
површини монтирани су дрвене лајсне за седење. 

Цело игралиште је са подлогом од ливене гуме у црвеној 
боји. На њој су монтирани нови реквизити произведени 
у нашем предузећу-једно „орлово гнездо“, две њихалице и 
вртешка. У једном делу игралишта уцртане су коцкице за 
игру деце. У том делу, на самом ободу, а дуж стазе постављена 
је клупа са четири носача дужине 6 m. 

Једно од два обновљена дечја игралишта површине 95 m2, 
предвиђено је за млађу децу. Постављени дечји реквизити 
су прилагођени том узрасту-краћа дупла клацкалица (3 m), 
две њихалице и дупла љуљашка. Подлога је, такође, урађена 
од ливене гуме, дебљине 6  cm, у црвеној и зеленој боји. 
Игралиште је оивичено баштенским ивичњацима. И овде 
су на постојећим зидићима, који су пескирани и премазани 
поменутим лаком, постављене лајсне за седење.

Друго обновљено, а укупно треће игралиште, простире 
се на површини од 110  m2. И оно има зидић по ободу, на-
равно пескиран и премазан лаком, на коме су постављене 
лајсне за седење. Предвиђен је за старију децу па су и дечји 
реквизити прилагођени том узрасту. Дупла клацкалица 
је дужине 4 m. Поред ње монтирано је и „орлово гнездо“. 
Подразумева се да је подлога од ливене гуме с тим што 
је 25  m2 од гумених плоча, од којих је формирана „шко-
лица“ за игру деце. И ово игралиште је оивичено баштен-
ским ивичњацима.

Од централног платоа, који је сада претворен у дечје 
игралиште, две паралелне стазе, које се завршавају 
скалинетама,воде до чесме. Асфалтни застор око чесме је 
поправљен.
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Један мањи простор у Земуну добиће сасвим нови из-
глед. У питању су слободне површине између зграда од 
броја 7-11, у улици Тошин бунар. С обзиром да се ради о 
локацији која је у непосредној близини Земунског парка 
ово уређење ће дићи на још виши ниво услове животе ста-
нара у њима. И то, због садржаја који ће добити, за све 
генерације.

Планираним радовима предвиђена је реконструкција 
дечјих игралишта, новог платоа, стазе за комуникацију и 
заштитне ограде.

Укупна површина интервенције износи 320  m2 . Сви 
чврсти застори су урађени од црвених и белих бетонских 
плоча. У визуелном смислу поједини садржаји су одвојени 
бордурама од белих бетонских коцки. Дуж стаза уграђени 
су баштенски ивичњаци (385 m).

На дечјем игралишту испод реквизита, као заштита од 
могућих падова, постављене су гумене плоче. Њихова 

ЦВЕТНИ ГРБ БЕОГРАДА 
И НА АУТОКОМАНДИ

Београд има много тога по чему је препо-
знатљив и по чему остаје у сећању оних који 
му дођу у посету. Од скоро и они који су 
само у пролазу, имају разлога да га запамте.

У питању су два грба Београда урађена 
дуж дела аутопута, који пролази кроз град. 
Један је од цвећа и налази се на шкарпи у 
близини Студентског града. O њему смо 
већ писали. Други је од ризле и постављен 
на шкарпи код Aутокоманде. Разлог за 
то је немогућност његовог оптималног 
одржавања на локацији на којој се, због 
најбоље видљивости, налази. Не треба ни 
наглашавати да су у оба случаја и боје цвећа 
и боје ризле исте онакве као оне на званич-
ном грбу главног града.

дебљина је од 4,6-6 cm у зависности од потрeбног степена 
безбедности за поједине реквизите. А њих је укупно пет-
љуљашка, клацкалица, две њихалице и вртешка.

На платоу у непосредној близини, урађеног, такође, од 
бетонских плоча, већ су постављena два шах стола са по 
две шах табле. Дуж стаза и око дечјих игралишта уграђено 
је 13 клупа са наслоном и 8 без њега.

Софора која се налази уз стазу, између два платоа, 
заштићена је жардињером урађеном од црвених фасад-
них опека. Иначе, Електродистрибуција је већ поставила 
осветљење на оба платоа и дуж стаза .

Око чврстих застора формиран је травњак на 2500 m2. 
У јесен је предвиђена садња високих лишћара и четинара 
и доста шибља.

У све то планирана је и метална ограда висине 1,3 m чији 
је циљ спречавања кретања мотоциклиста и бициклиста 
овим површинама.



ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ 
ВОЗАРЕВОГ КРСТА

После више деценија, сквер између улица Војводе 
Шупљикца и Милешевске је ових дана добио сасвим нови 
изглед. Онима који не памте најбоље називе улица треба 
рећи да је у питању зелена површина на Возаревом или, 
како је много познатије, Црвеном крсту.

Ова површина која је смештена на општини Врачар, преко 
пута Београдског драмског позоришта, је заиста доживела 
радикалну промену.

Уместо површине, која није имала употребну вредност, 
никао је плато површине 330  m2 урађен од бетонских плоча 

теракот-црвене и песак-жуте боје са бордурама од сивих 
бетонских плоча мањих димензија.

На зидићима жардињера, којима је са две стране окру-
жен плато, постављене су лајсне за седење. За одржавање 
чистоће служе три корпе за отпатке. 

Цео простор, како сам плато, тако и површине уз улице, 
заштићен је ниском металном оградом, али и са 59 металних 
стубића. Око самог споменика, по коме овај сквер и носи 
назив, посађене су хортензије, а дуж улица засејана трава 
и засађено шибље. На три места, и то у угловима сквера и 
око високих стабала, засађен је покривач тла. Са још једним 
цветњаком у углу сквера, насупрот Црвеног крста ова повр-
шина не само да је у естетском смислу „препорођена“ већ 
је и веома корисна за многобројне грађане који могу да се 
одморе и опусте у заиста лепом амбијенту.2 3
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НАСТАВАК АКЦИЈЕ  
„МОЈ КОМШИЛУК – 

ПОПРАВИМО ЗАЈЕДНО“  
НА ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА

Акција „Moj комшилук-поправимо заједно» на општини 
Чукарица наставља се током лета, пa je то прилика да се 
комшије организују и обрате општини како би дечја игра-
лишта и паркићи заблистали новим бојама, на радост оних 
који у њима највише бораве.

Паркић и игралиште у насељу Церак виногради 
одјекивали су дечјом грајом док су Стефан, Ћурђа, Пе-
тар, Јана и њихови другари делили четке и бирали боје. 
Кад већ лето проводе у Београду били су спремни да се 
придруже Зорану Гајићу, председнику општине Чукарица 
и члановима Општинског већа који су, заједно са екипом 
ЈКП „ Зеленило“ сређивали игралиште код Војно меди-
цинског центра у улици Кнеза Вишеслава.

Убрзо су клупе на сунцу поносно показивеле свеже зелену 
боју, a клацкалице, пењалице и љуљашке послужиле су као 
прва сликарска палета за ватромет боја младих креативаце.

„Желимо да научимо децу да чувају оно што je њихово 
и наше београдско и да мотивишемо комшије да брину и 
уређују свој комшилук.“ рекао је, између осталог, председ-
ник Општине Чукарица - Зоран Гајић.
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ОБНАВЉА СЕ ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ У ГОРЊОГРАДСКОЈ УЛИЦИ
Станари зграде у Горњоградској улици код броја 17, 

али и оних у окружењу, заиста могу да буду задовољни. 
Не тако давно иза зграде добили су уређен цео један 
комплекс дечјег игралишта са безброј реквизита, као и 
теретану на отвореном за вежбање на фитнес справама. 

Почетком јула кренули су радови на радикланој 
реконструкцији једног потпуно уништеног и руини-
раног дечјег игралишта који се налази испред зграде 
дуж поменуте улице. Сви реквизити и други садржаји на 
њему и око њега су потпуно пропали. Заправо, не може 
се рећи шта је било лошије изгледало- да ли чврсти за-
стори, зидић, клупе, реквизитии сл. 

Целокупна површина на којој се врши интервенција 
простире се на 1350 m2. Од тога, на чврсте засторе, који 
су од бетонских плоча (црвене,сиве и беле боје), одлази 
607 m2. Само дечје игралиште (175 m2) покривено је 
гуменим плочама као заштита од евентуалних падова 
оних који их користе. У највећем делу су дебљине 4,6 cm, 

Зграде зидане пре 40-50 година имале су основни циљ 
да људима обезбеде „кров над главом“. Све остало је било, 
мање или више, у другом плану. Након 4-5 деценија стан-
дради живљења су се, наравно променили. Између осталог 
и у погледу уређења окружења које ће пружити услове за 
одмор и игру. Под тим се најчешће подразумевају зелене 
површине-паркови, дечја игралишта, а у последње време 
и теретане на отвореном. Наравно, све у циљу подизања 
квалитета живота у коришћењу слободног времена. 

У овакву причу, без сумње се уклапа и она о стамбеном 
насељу између улица Булевар Симе Поповића, Бана Ива-
ниша и Чингријина. И то са једном позитивном предношћу 
у односу на многа стамбена насеља широм Града. Она је 
садржана у чињеници да су слободне површине око, иначе 
„нехуманих солитера“, богате зеленилом, с обзиром да се 
налазе на обронцима Звездарске шуме. 

Првог јуна, на овој локацији су започети радови на 
санацији два дечја игралишта и изградњи теретана на отво-
реном. Већ поменута околност о „шумској зони“ условљава 
веома „незгодан“ терен за извођење радова. Уосталом, оба 
дечја игралишта и теретана на отвореном смештена су на 
три одвојена и денивелисана платоа повезана стазам и 
степенишним силазима. Додатни проблем представља и 
бујна вегетација, која отежава и успорава рад неопходне 
механизације. 

Укупна површина сва три платоа, која су под бетонским 
засторима је 250 m2. Томе треба додати бетонске засторе 
за три стазе које служе за комуникацију између њих, али и 
према зградама, у површини од 45 m2. Дуж шкарпи, као за-
штита од ерозије, предвиђени су бетонски зидови (18 m). 
Стазе су оивичене баштенским ивичњацима (75 m), а на 
степенишним силазима биће монтирани рукохвати (18 m).

На сваком од дечјих игралишта,предвиђена су по три рек-
визита. На једном, две љуљашке са по два седишта и клацка-
лица са две руде, а на другом по једна љуљашка, клацкалица 
као и вртешка. На теретани на отвореном предвиђено је 
монтирање шест фитнес справа. Испод реквизита, као и 
фитнес справа, излиће се специјална гума за њихово без-

бедно коришћење, и то у три боје-црвеној (24 m2), плавој 
(52,2 m2)и зеленој (43 m2). Од седам бетонских клупа са на-
слоном по две су за једно дечје игралиште и теретану, а три 
за друго игралиште. Биће постављене и четири ђубријере 
за одржавање чистоће.

„Зеленим радовима“ предвиђена је израда травњака на 
површини од око 300 m2, који се налазе у окружењу игра-
лишта и теретане. Томе треба додати и уклањање шест 
физиолошки дотрајалих и болесних стабала,која су била 

претња за посетиоце и кориснике поменутих садржаја, као 
и издизање крошњи ради употребе механизације. 

Поред овога, у плану је и изградња прилаза код зграде бр. 
4 као и стаза и степенишних силаза са рукохватима (19 m) 
између зграда броја 2 и 4. Такође и зид на шакарпи дуж пар-
кинга као и стазa изнад зида, код зграде бр. 6. 

Са радовима се кренуло 1. Јула, а завршетак је предвиђен 
до 30. Септембра.

УРЕЂУЈУ СЕ ДВА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА  
И ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ



УРЕЂЕН  
ПАРК ЈАПАНСКО-СРПСКОГ 

ПРИЈАТЕЉСТВА
Успешном сарадњом општине Раковица и јавних кому-

налних предузећа „Београдски водовод и канализација“, 
„Јавно осветљење“ и „Зеленило – Београд“ становници Ра-
ковице могу да уживају у уређеном Парку јапанско-српског 
пријатељства. Поједини делови овог парка били су запуш-
тени и грађани су више пута локалној самоуправи и град-
ским службама скретали пажњу на његово пропадање.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на себе је пре-
узело обавезу да среди фонтану, која дуже време није ра-
дила. За кратко време радници овог предузећа заменили су 
пумпе и уградили нове пречистаче. Постављена је и нова 
расвета, која фонтани током ноћи даје импресиванизглед.

Велики део посла урадили су и радници „Зеленила“, 
који редовно одржавају парк. Они су уклонили отпад, 
поткресали стабла, почистили коров и скратили траву у 
најкритичнијим деловима парка, тако да је читава површина 
сада потпуно сређена. У плану је да се до краја године об-
нове пешачке стазе у парку чији су поједини делови оро-
нули и које је ЈКП „Зеленило – Београд“ уврстило у план 
редовног одржавања за ову годину.
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Сваки озелењени и 
уређени простор у стамб-
неим насељима где доми-
нира бетон, цигла, челик, 
и асфалт, представља из-
узетан допринос естет-
ском изгледу тог простора, 
али, што је још важније, 
кавлитетнијим укупним 
условима живота станара 
у окружењу. Управо то 
важи и за рекoнструкцију 
мањег дечјег игралишта у 
Новоградској улици код 
броја 74 у Земуну. Старо 
и протоком низа година 
и деценија, руинирано и 
оштећено дечје игралиште, 
реквизити на њему, не само 
да су ружили читав про-
стор већ нису ничему ни 

служили. Најмање ономе што им је циљ-као пријатан ку-
так за опуштање и одмор старијих и игру деце.

Цела површина под застором од бетонских плоча жуте и 
сиве боје-плато и четири стазе, износи 160  m2. На горњем 
делу, на једноj од стаза планирана је рампа за кретање ин-
валида. Дуж друге стазе урађено је мало проширење са 
зидићем на чијој горњој површини ће бити монтиране 
лајсне за седење. То исто биће урађено и на другом зидићу 
који се простире у делу дечјег игралишта. 

На самом игралишту је предвиђено монтирање четири 
реквизита-по једна пењалица и клацклаица и две љуљашке. 
Због безбедности и овде ће испод поменутих реквизита 

бити постављене гумене плоче (95  m2). У једном делу пла-
тоа од сивих баштенских плоча изградиће се „школица“ за 
игру деце. Дуж стаза и око платоа предвиђени су баштен-
ски ивичњаци. Урадиће се и бетонска ригола за одвођење 
воде (40  m2) и поставити једна ђубријера. Затрављивање 
околних зелених површина је предвиђено на око 120  m2.

САНАЦИЈА ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА У НОВОГРАДСКОЈ УЛИЦИ

ОБНАВЉА СЕ ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ У ГОРЊОГРАДСКОЈ УЛИЦИ
а у мањем (32 m2) дебљине 6  cm и то код реквизита ви-
сине преко 1,5 m.

Дуж стаза, такође од бетонских плоча, биће уграђени баш-
тенски ивичњаци (180 m). Уместо старих урадиће се нов 
армирани бетонски зидић (12 m) са дрвеним лајснама на 
горњој површини за седење. 

Укупно је предвиђено пет реквизита од којих је један из 
нашег производног програма-пењалица типа „Биљана“. 
Од осталих реквизита две су љуљашке и по једна клацка-
лица и вртешка. Око игралишта (4 ком) и дуж стаза (3 ком) 
биће монтирано седам бетонских клупа са наслоном. За 
одржавање чистоће предвиђене су две ђубријере. Метални 
субићи (2 ком) треба да заштите цео простор од улаза ау-
томобила са паркинга, који се налази на крају једне при-
лазне стазе.

Радовима везаним за зелене површине, предвиђена је из-
рада травњака сејањем травног семена (515 m). То подраз-
умева изношење постојеће земље и довоз и разастирање 
хумуса. 
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СИНДИКАТ „НЕЗАВИСНОСТ“

У наставку представљања синдикалних организација које 
делују у нашем Предузећу, овога пута вас упознајемо са 
Синдикатом „Независност“. Заправо, са Повереништвом 
Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних де-
латности „Независност“. На овакав корак смо се одлучили 
имајући у виду да је ова синдикална организација по броју 
чланова (384) одмах иза Самосталног синдиката и да је 
једна од репрезентативних у ЈКП „Зеленило Београд“. Наш 
саговорник на ову тему је најодговорнија личност за рад 
ове синдикалне организације – Перица Матејић, главни 
повереник. 

У оквиру неких општих информација, ради бољег 
упознавања бележимо само неке основне податке: „у 
остваривању визије, мисије, циљева и начела Грански син-
дикат има задатак да штити економске, социјалне, обра-
зовне, професионалне и културне интересе свог чланства 
и запослених у делатностима које обухвата“. У оставривању 
ових задатака Грански синдикат користи  сва демократска 
легална и легитимна, међународно призната средства и ме-
тоде синдикалне борбе. 

Иначе, ова синдикална организација је у „Зеленилу“ по-
чела са радом 2000-те године и у том тренутку бројала 47 
чланова. За два месеца овај број је увећан на 200 чиме је 
стекла статус репрезентативног синдиката.

активности које реализује за главни циљ имају задовољење 
интереса и потреба својих чланова, али и свих запосле-
них. Од давање непосредне солидарне новчане помоћи 
и позајмица, преко набавки и обезбеђења под повољним 
условима и ценама различите врсте роба и услуга, до 
организовања излета и других облика дружења, такође под 

Главни повереник – Перица Матејић
Заменик главног повереника – Слободан Стојановић
Секретар – Анђелка Јанковић

Чланови извршног одбора су изабрани:
-Слободан Стојановић – председник-сектор транспорта
-Снежана Радосављевић – члан РЈ Нови Београд 1
-Веби Ибраимов – члан РЈ Чукарица
-Мирјана Немец – члан РЈ Комунални објекти
- Весна Плавшић – члан РЈ Жардињере
-Жељко Тешић – члан дрворед Нови Београд
-Љиљана Милинковић – члан РЈ Савски венац
- Бранкица Тасић – члан РЈ Изградња 1
- Драган Габић – члан РЈ Звездара 
-Александар Милошевић – члан РЈ Транспорт
-Чедо Лалић - члан РЈ Транспорт

Чланови надзорног одбора:
-Анђелка Јанковић – председник РЈ Сектор
-Борислав Максимовић – члан РЈ Транспорт
-Неђо Обрадовић - члан РЈ Транспорт
-Јово Орловић - члан РЈ Транспорт
-Радислав Теодосин – члан РЈ сервис и одржавање

„ТЕЛЕНОР“ ЗАСАДИО 10 ЈАСЕНА НА ВЕЛИКОМ РАТНОМ ОСТРВУ
Све чешће велике компаније се, финансирањем, али и радом својих запослених, на различите начине укљућују у унапређење 

животне средине.
Због племенитог циља којем теже ове друштвено одговорне компаније заслужују захвалност и пажњу за акције које 

реализују.
Једна од таквих активности је реализована у недељу, 4.јула, на Великом Ратном острву. По добијању сагласности од  „Зе-

ленила“,  у којима су прописана правила понашања и обавезе, запослени у „Теленору“ су, у делу овог заштићеног природ-
ног добра, засадили 10 јасена и тиме обогатили „зелени фонд“ острва.

Од 2008. године, управо у време када наш саговорник 
стаје на њено чело, почиње значајна експанзија, тако да у 
овом тренутку броји 384 члана. И, што је најважније, тај 
број се и даље увећава. Чланством су обухваћени запо-
слени из свих организационих делова предузећа.

Већ само на основу ових података није тешко закључити 
о степену популарности и ауторитета који има у нашој 
средини. И то не без разлога. Наиме, велики број акција и 

веома повољним условима. Иако таквих случајева до сада 
није било предвиђена је и правна помоћ за решавање раз-
личитих спорова из радног односа или угрожавања оста-
лих права својих чланова.

Само у виду позајмица месечно се члановима додели 
око 700.000 динара. При томе се, наравно, води рачуна 
о поштовању редоследа, односно о равноправности свих 
чланова. Да поменемо још и доделу новчаних средстава 
деци за Нову годину и женама поводом њиховог праз-
ника – 8.марта.

На крају, забележимо и оцену нашег саговорника о из-
узетно успешној и коректној сарадњи са осталим синди-
калним организацијама, посебно оним репрезентативним, 
које делују у Предузећу.
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Од почетка 1964. Године када је почео са радом кроз 
Дом омладине Београда је, учествујући или користећи 
различите садржаје, прошло на стотине хиљада младих. 
Овог 12. августа, на Међународни Дан младих, организо-
вана је прва, од великог броја планираних радних акција 
са циљем сређивања ентеријера и екстеријера ове култне 
институције младих, различитих генерација. 

У акцији на уређењу платоа „Милан Младеновић“, учешће 
су узели запослени у Дому омладине, чланови Удружења 
учесника омладинских радних акција Чукарице и радници 
нашег Предузећа. Основни циљ Акције је да се овај леп и 
прометан простор не само уреди и оплемени, у естетском 
смислу улепша најужи центар града, већ и да како онима који 
га посећују, тако и обичним пролазницима или туристима, 
омогући да се у пријатном амбијенту одморе и уживају. 

ЈКП „Зеленило Београд“ је обезбедило механизацију за 
извођење мањих грађевинских радова као и озеленело 
25  m2 површине травним бусеном, засадило 3 тује и усту-
пило клупе за седење.

 Одмах по завршетку радова „Зеленило„ је примило по-
себну захвалност од Дома омладине.

Уништавање животне средине је све очигледније и 
алармантније. Имајући то у виду свака активност и акција 
која за циљ има борбу за очување здраве и хумане природне 
околине представља догађај вредан пажње.

Такмичарска манифестација „Земунске бућке“, реализо-
вана у недељу 4. августа, поред свега носи значајну еко-
лошку поруку и представља јавни апел за заштиту и очување 
рибљег фонда и речног екосистема. У питању је лов сома 
на бућке који организује невладина организација Европ-
ски центар „Дунав“ и Општина Земун.

Допринос овој акцији, као увек, у таквим ситуацијама, 
дало је и наше Предузеће. Наиме, дан пре одржавања 
такмичења реализовано је чишћење обала и уређење Зе-
мунског кеја.

Запослени у „Зеленилу“, њих седморо са једним кипе-
ром су у периоду од 9 до 13 часова, на потезу од ресто-

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД 
ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД

ТЕРЕТАНЕ  
НА ОТВОРЕНОМ

ОЧИШЋЕН И УРЕЂЕН ЗЕМУНСКИ КЕЈ

рана „Венеција“ до „Шарана“, односно до новоизграђене 
обалоутврде сакупљали наплавине и наносе, не само дуж 
обале, већ и из корита Дунава. Све сакупљено је утова-
рено и одвежено на депонију.

Једна од новина, када је Београд у питању, а која је почела 
да се реализује од 2011. године, су теретане на отвореном и 
то, углавном, у оквиру или тик уз паркове и дечја игралишта. 
Та пракса је настваљена и у 2012. години, и у 2013. години. 

Када је у питању 2011. година, фитнес реквизити су 
постављени на 22 локације у граду. 

Када је у питању 2012. година изграђено је 9 теретана 
на отвореном, на којима је укупно постављено 46 справа 
различитих типова. Подлога испод њих је, у зависности од 
карактеристика справе, од бетона, траве или специјалне 
гуме. У 2013. години изгађене су две теретане на отвореном 
у Земунском парку и у улици. Боривоја Стевановића код 
О.Ш. “ Милан Милићевић“, на општини Вождовац. 

Укупно до сада смо изградили 33 теретане за вежбање 
на отвореном. Нема општине на којој не постоји барем 
један фитнес центар на отвореном.
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КАЛЕНДАР РАДОВА ЗА СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР

ПРИПРЕМА СЕ ЈЕСЕЊИ РАСАД

И ове године, као и претходних у овом периоду, 
радови у расадницима ЈКП „Зеленило-Београд“ се 
захуктавају. У току је производња јесењег расада се-
зонског цвећа.

Током септембра и октобра лепе дане можете искори-
стити за размножавање перена, уклањање прецветалог се-
зонског цвећа и за поправљање огољених места на травњаку.

Временски услови oдговарају и подизанју нових травњака 
- омогућиће добру клијавост семена и раст корена. Припре-
мите терен тако што ћете темељно изграбуљати жељено ме-
сто, како бисте разбили сабијену земљу у горњим слојевима. 
Затим додајте танак слој компоста. После сетве травног 
семена, земљу треба редовно заливати. 

Травњаке треба косити редовно, докле год трава расте. 
И током хладнијих дана, касније у јесен, трава ће остати 
снажна, посебно ако има довољно падавина. Уколико је 
подлога влажна, одложите кошење. Ово обезбеђује бољи 
рез, и лакше кошење. Крајем овог месеца, или почетком 
следећег, када се очекује последње кошење, сечива на коса-
чици треба подесити ниже. Овим се избегава висока трава 
током зиме, која може довести до обољевања травњака у 
пролеће. 

Овај период је погодан за вађење луковица гладиола. Лу-
ковице треба очистити, прегледати, и ускладиштити на 
суво, хладно и тамно место до следеће године. Мушкатле 
се могу размножити вегетативним путем-резницама. Пе-

У расадницима је посејана цела количина семена јесењег 
расада, и у току су послови на нези семеништа. Ови ра-
дови подразумевају заштиту од болести полегања поника, 
редовно заливање, проветравање, итд. Када биљчице до-
стигну потребну величину, средином августа, почеће се 
са пикирањем биљака у леје, а потом и на слободне повр-
шине у расаднику. Ових дана је у току припрема површина 
на које ће се пикирати расад. Пикирање је захтеван посао 
јер се ради о нежним, младим биљкама. У току једног дана 
радници ЈКП „Зеленило Београд“, у просеку, могу пики-
рати 10 000 биљака. 

У паузи између сетве и пикирања ради се и на редов-
ним пословима одржавања осталих биљака и површина 

рене се могу размножавати дељењем у септембру и окто-
бру. Биљку треба поделити оштрим ашовом тако да сваки 
део садржи део кореновог система и неколико пупољака. 

Септембар је време када можете почети са припремом 
собних биљака, које сте држали на балкону или у врту то-
ком лета, за уношење унутра. Биљке је добро, уколико имате 
за то могућности, аклиматизовати, тако што ћете их унети 
у неку транзитну просторију (нпр.   трем) где је тамније, 
и ваздух је сувљи, како би лакше поднеле промену места. 
Прегледајте их од болести и штеточина.

Избегавајте орезивање дрвенастих биљака и ружа у 
овом периоду, јер још увек није време за то. Орезивање 
ће подстаћи раст нових избојака који могу бити оштећени 
предстојећим ниским температурама. Уместо тога, 
сачекајте до краја вегетације. 

Током друге половине октобра стичу се повољни услови 
за садњу, посебно ружа. 

Прецветало једногодишње, сезонско цвеће, лишће и траву 
можемо да искористимо остављајући на компостиште и 
њиме ћемо следеће године добити нов, драгоцен компост.

M.Sc. Ана Малетић

Планирано је да се у Сектору за биљну производњу ове 
сезоне произведе укупно око 340.000 расада сезонског 
цвећа. Расад ће крајем септембра бити испоручен Сек-
тору одржавања зелених површина за потребе редовног 
одржавања. Када овај расад процвета у пролеће, Београд 
ће бити обојен најразличитијим бојама.

Производња јесењег расада је започета 10. јула, сетвом 
семена. Ових дана ће се започети са пикирањем расада. 
Производи се 5 врста цвећа које ће чинити јесењи расад. 
Најбројнија је Viola (дан и ноћ), а следе Bellis (бела рада), 
Myosotis, Cheiranthus (шебој) и Dianthus (каранфил). 

у расаднику, кошењу 
траве, ротофрезирању 
радних поља са биљним 
материјалом, окопавању 
биљака, прихрањивању 
биљака. Перене и шибље 
се редовно плеве од ко-
рова. 

Осим расада сезон-
ског цвећа, у расадни-
цима „Зеленила“ произ-
воде се и перене, украсно 
шибље и саднице чети-
нарских и лишћарских 
врста дрвећа. Од сад-
ница дрвећа највише се 
производе бреза, липа, 
јавор, јасен, брест и јова

M.Sc. Ана Малетић 


