ЗЕЛЕНИ
ИНФОРМАТОР
Специјално издање

Београд, април, 2012. године

Драги Београђани,
За све нас у ЈКП „Зеленило Београд“ најлепши
рођендански
поклон
који смо добили био је
податак да сте нас, баш
Ви грађани, прогласили
најбољим комуналним
предузећем у Београду.
Уједно, за нас и то значи
да поверење које сте нам
указали треба да оправдавамо из дана у дан. Зато и
овог пролећа наши радници свакодневно раде на
уређењу постојећих и
изградњи нових зелених оаза нашег
града.
И ове године ми
ћемо на површини од 2.500 хектара, посадити око
800.000 цветног
расада. Бринемо и
о 67 хиљада стабала
у дрворедима града,
као и о 23 санитарна
објекта. У овој години планирамо уређење
више од 100 локација у
граду.
У протеклих неколико година, а посебно у
последње две, урадили
смо на десетине пројеката,
па Београд данас има 52
парка, бројне уређене
скверовове, блоковско
зеленило и друге јавне
зелене површине.
Завршили смо реконструкцију Ташмајданског,

Панчићевог, Вождовачког, Финансијског и Академског парка. Велику
јавну зелену површину у
улици Пере Сегединца и
Земунској на Новом Београду. Уредили смо велико шеталиште на левој
обали Саве.

Велики,
уређени паркови више
нису привилегија само
центра града, па су сада
омиљена места за одмор
Београђана и парк у Блоку 70 на Новом Београду и
изузетно леп парк на чак

7,7 хектара у насељу “Беле
воде”.
На 18 локација изграђени
су фитнес центри на
отвореном,
а
Београд је богатији и за 25
најсавременијих дечијих игралишта. На
територији
целог

града
58 дечијих и
спортских терена добило
је заштитне ограде.
Изградили
смо
6
ограђених простора за
слободно пуштање паса.
Ускоро ћемо изградити
још 2, а имајући у виду да
је ова иницијатива наи-

шла на изузетне реакције
грађана, овакве „пет зоне“
наставићемо да правимо
у многим парковима, широм града.
То никако није крај. Напротив, пред нама је још
много посла.
Почели смо санацију
блоковског зеленила и
изградњу спортског терена и 2 дечија игралишта у
Борској улици у Раковици.
Почели смо сређивање
блоковског зеленила
и у Блоку 61 на Новом
Београду. У току су
радови на санацији
зелених површина
на 3 игралишта у
насељу
Дорћол
1,
у
Бањичкој
шуми (регулација
Бањичког потока),
а ангажовани смо и
на изградњи реплике Теразија, којом се
дух старог Београда из
тридесетих година враћа
у један део Новог Београда. У наредном периоду
планирана је и санација
парка код Економског
факултета, као и парка код
Војне гимназије.
Настављамо, дакле, да
заједно са Вама, градимо
зеленији и још бољи Београд.
Радован Драшкић
директор
ЈКП „Зеленило Београд“

Јубиларна акција „За зеленији Београд“

Акција „За зеленији Београд“ ове године слави свој јубилеј – 10 година постојања. Разлог више
да и Ви узмете учешће у њој и уредите свој балкон, башту, блоковско зеленило, зелени простор
испред пословног објекта, школе, обданишта и тако освојите награде и допринесете уживању у
лепоти Београда.

ТАШМАЈДАНСКИ ПАРК

ЗЕЛЕНИ ДРАГУЉ БЕОГРАДА

Највећи београдски парк,
Ташмајдан освануо је у
новом руху прошлог лета
свечаним
откривањем
споменика српском писцу
Милораду Павићу и првом
председнику независног
Азербејџана – Хајдару
Алијеву.
Више од шест деценија,
овај парк који се простире на 9,2 hа и представља
један од најзначајнијих зелених симбола града, био
је редовно одржаван, али
никада комплетно реновиран.
Захваљујући донацијама
Владе Азербејџана, и радом наших предузећа,
он је обновљен и поново
сија пуним сјајем. Свакако својим изгледом се
сврстао у изузетне парковске површине европских метропола.

РОМАН КОЈИ
СЕ ИСПИСУЈЕ
ВЕЋ ШЕСТ
ДЕЦЕНИЈА
Ташмајдан је од тренутка
када је завршена његова
изградња 1954. године,
култно место за одмор,
2

игру, шетњу, али и важне
сусрете.
Деценијама овим простором одзвања раздрагана граја најмлађих, који
циком и вриском исказују
своје задовољство у безбрижној игри, јурњави или
коришћењу многобројних
дечијих реквизита –
љуљашки,
клацкалица,
пењалица итд. Парковским стазама је продефиловало стотине хиљада
младих на ролшуама,
ролерима и бициклима.
Велики број беба је своје
прве шетње у дечијим
колицима на отвореном
баш овде имало. Старији
су по клупама, смештеним
у дебелом хладу крошњи
моћних стабала „долазили до мало ваздуха“ или
правили рекапитулације
пређеног пута. Неки су
у миру доносили мање
или више важне, али
и судбоносне одлуке.
У њему су се рађале и
рађају многе симпатије и
љубави, неки неспоразуми
продубљивали, а неки се
решавали.
Он је место култног
кафића „Шанса“ и кафане
„Мадера“, симбола боем-

ског, али и политичког живота не само града, него и
целе државе. Ташмајдан је
живи роман, пребогат ликовима и догађајима, чије
нове странице се исписују
свакога дана.

НОВО РУХО
ОМИЉЕНОГ
ПАРКА
ЈКП „Зеленило Београд“
дало је свој значајан допринос новом изгледу
Ташмајданског
парка.
За децу су изграђена
три
игралишта
са
многобројним реквизитима, од којих су неки
први пут унети у паркове
Београда. Посебан кутак
одређен је за пензионере. Они су добили мали
павиљон полуотвореног
типа, где могу да играју
шах, и где ће повремено
бити организовани здравствени павиљони у којима
ће им лекари контролисати здравље.
Суграђанима који воле
спорт на располагању
су фитнес плато, са
многобројним реквизитима, и трим стазе за
трчање. Власници паса

имају
могућност
да
у посебно ограђеној
„пет зони“, у којој су
постављени реквизити и
чесма, слободно пуштају
своје кућне љубимце.
Посебну драж парку
даје фонтана чије водоскоке у вечерњим часовима прате светлосни
и музички ефекти. Крај
фонтане постављене су
клупе са мермерним носачима, на чесмама су
уграђене плочице од
гранита, а дуж централне
стазе постављене модерно дизајниране корпе за
отпатке.
Над рестораном „Шанса“
изграђена је надстрешница. Део парка је намењен
туристима, који ће на два
информативна
пункта
добијати брошуре и све
потребне информације о
Београду.
У циљу заштите парка
постављен је видеонадзор
на канделабрима, а из посебне контролне собе ће
се пратити рад камера. Новину представља и рампа
за лица са посебним потребама, за коришћење
санитарног објекта.

НАЈВЕЋА ЦВЕТНА БАШТА
Дуж Београдске улице
у потпуности је уређен
тротоар и прилаз парку. Крај централне стазе посађено је око сто
хиљада бегонија. Око фонтана и дечијих игралишта
постављено је 3.000m²
бусена, а око споменика

засађено 20 садница четинара. Како би парк био
звучно изолован, али и
заштићен од прашине и
издувних гасова, на делу
према Булевару краља
Александра посађено је
200 стабала листопадног
дрвећа.

Обнова
Ташмаданског парка је, без сумње,
један од навећих подухвата, када је реч о уређењу
паркова у престоници.
Нека решења, која су се
као добра показала, биће
примењена
приликом
уређења других зелених

површина у граду. Новим изгледом свакако се
сврстао у изузетне парковске површине светских метропола и постао
зелени драгуљ Београда.

Ташмајдан је добио име по турској речи „таш“ – што значи камен и „мајдан“ рудник, јер је на месту на коме се налази још у римско доба постојао каменолом
из кога је вађен камен и за изградњу првих кућа у Београду.
За овај парк се везују бројне мистерије и значајни историјски подаци. Управо на овом простору 1830. годне обнародован је султанов Хатишериф, којим је
Србији призната политичка самоуправа, односно унутрашња независност.
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Н О В И Н О В О Б Е О Г РА Д С К И П А Р К
Нови Београд добио
је 2011. године свој нови,
велики и савремени
парк који се простире на
3 hа и налази унутар Блока 70, поред шеталишта Лазаро Карденаса, ка
Гандијевој улици. Инвеститор радова био је Град Београд, а обимне и сложене
радове ЈКП „Зеленило Београд“ је извело у сарадњи
са Дирекцијом за путеве,
Управом за енергетику,
ЈКП „Београдски водовод и
канализација“ и ЈКП “Градска чистоћа“.
На два дечја игралишта
постављено је 17 реквизита и вртешка за децу
са посебним потребама.
Испод дечјих реквизита
постављена је специјална
гумена подлога (262m²).
Урађено је и 2300,74m²
чврстих застора (стаза и
палтоа), фитнес парк са

10 реквизита, као и кошаркашки терен од асфалта
са две нове конструкције
са кошевима, површине
474m².
Изграђене су шетне стазе, степеништа, ивичњаци
и специјална надстрешница на платоу. Постављено
је 27 клупа и 12 ђубријера,
232 м потпорних зидића,
хидрантска мрежа, осветљење и једна чесма.
Травњаци су засејани на
површини од 24.105m², а
дуж стаза је засађено 158
садница, цветни расад и
570 садница декоративног
жбуња.
Изградњом новог парка
Град Београд и ЈКП “Зеленило Београд” показали су
да се сваки део Београда
воли подједнако и поставили стандард за уређење
будућих паркова.

ОБНОВЉЕН ЧУБУРСКИ
Своје ново лице током
2008. године добио је и
Чубурски парк. Урађена
је хидрантска мрежа и
постављени парковски,
колски и бетонски бели
ивичњаци у виду бордуре око дечјих игралишта.
Све стазе су асфалтиране; озидан је нови зид и
постављене су талпе за
седење. Поправљен је
и зид око пешчаника, а
изграђено је и степениште
са рукохватом. Око стабала је монтирана бетонска
и метална, хоризонтална
и вертикална заштита.

ПАРК

Целокупни
парковски
мобилијар је поправљен.
Сада има различите типова клупа, 43 жичане корпе
и 21 метални стубић. Сва
три постојећа дечја игралишта су реконструисана.
Постављене су нове справе и гумена подлога, обновљени кошеви за баскет.
Зеленило је обновљено,
а извршена је и нова
садња на површинама без
вегетације. Травни бусен
постављен је на површини
од 8500m² , па је Чубурски
парк засијао новим сјајем.

Парк у Блоку 70 подељен је, по намени,
у 5 зона:
• Зона А - за паркирање (300 места) и
миран саобраћај;
• Зона Б - за спорт и рекреацију;
• Зона Ц - простор за миран одмор;
• Зона Д - парк са шетним стазама;
• Зона Е - за дечију игру.

ФИНАНСИЈСКИ ПАРК СА НОВИМ
САДРЖАЈЕМ
Финансијски парк оивичен је улицама Немањином, Сарајевском,
Адмирала Гепрата и Кнеза Милоша. Као такав
представља важну зелену
оазу у окружењу значајних
саобраћајница. Његова обнова трајала је два месеца. Радови у вредности од
преко 12 милиона динара
су завршени у 2011. г.
Парк је реконструкцијом
добио уређене стазе и
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зелене површине, клупе, ђубријере, као и
савременији кошаркашки
терен и ограђено дечије
игралиште са мноштвом
реквизита и гуменом подлогом.
Иницијативу за обнову
овог, некада базенског
простора, а сада парка,
покренули су грађани уз
посредство општине Савски венац.

реконструисан парк

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Један од најзначајнијих
паркова у ширем центру
града, некадашња Стара
Звездара, подигнут 50тих година прошлог века,
након реконструкције добио је и ново име - парк
“Милутин Миланковић”.
Простире се између улица Тиршове, Пастерове,
Булевара Ослобођења и
објекта Дечје клинике у
Тиршовој и представља
уређену парковску површину у чијем је центру
зграда Прве српске метеоролошке опсерваторије
која спада у непокретна
културна добра Савског венца. Управо у тој
згради, сада Центру за
климатске промене, го-

динама је радио један од
наших најистакнутијих,
али и дуго заборављаних
научника,
Милутин
Миланковић.
До санације, парк је
био у веома лошем стању,
а сада представља једну
од лепших парковских
површина престонице.
Комплетно је обновљен
травњак
површине
12.060m². Камене плоче
постављене су на 380m²,
на улазу у парк и на
платоу испред РХМЗС,
док су бетонске плоче
постављене на стазама (2153m²). У пaрку je
постављено и 57 клупa,
34 ђубријeра и 63м
рукoхвaтa.

ПАРК ЈЕЛОВАЦ УЛЕПШАВА
ЈКП „Зеленило Београд“
је годину дана радило на
обнови парка Јеловац,
са циљем да му врати
сјај и допринесе лепоти
Земуна. Инвестиција од
преко 27 милиона динара великим делом је обухватила грађевинске радове (уклањање старих
и изградњу нових стаза,
ивичњака,
степеница,
игралишта).
Данас парк Јеловац има
3 игралишта - за мали фудбал, одбојку и кошарку,
нове реквизите за децу,

ЗЕМУН

нове клупе и ђубријере,
као и степенице са рукохватима.
Урађено је и богато озелењавање парка
(62 висока и 35 средњих и
ниских лишћара; 49 високих четинара; 13 средњих
и ниских четинара; 155
зимзеленог шибља; живе
ограде у дужини од 35 метара; 9m² терена). Извршена је обнова постојећег
травњака (17.387m²) и формирање новог (12.662m²).
Земун је тако добио оазу
за уживање и понос.

ПАНЧИЋЕВ ПАРК са новим сјајем
Реконструкцијa Панчићевог парка обрадовала
је нарочито становнике
доњег Дорћола, „тврдог“
центра града. Овај парк,
који носи име нашег славног научника, простире
се између улица Капетан
Мишине, Високог Стевана
и Панчићеве и обухвата
површину од 11 ари.
Радови су обухватили
уклањање сувих стабала и издизање крошњи
здравих; нову садњу 11
лишћара и декоративног
шибља, обнову травњака
(2700m²), изградњу нове

хидрантске мреже и ситема за одводњавање,
нових стаза (1800m²)
и дечијег игралишта
(317m²). Испод реквизита постављена је гумена
подлога, а око игралишта
специјална ограда типа
„Таласи“.
Игралиште и парк су
ограђени зидићима са талпама за седење. На улазу
је степениште са рукохватом и рампа за инвалиде.
То што је парк осветљен, а
постојећа чесма санирана,
парку даје посебну атрактивност.

СТАРО РУХО У МОДЕРНОМ ИЗДАЊУ
Вождовачки парк, на
углу улица Булевар Ослобођења и Војводе Степе,
изграђен је давне 1947.
године и током времена
значајно је пропао. Замисао је била да његов нови
изглед у највећој мери
опонаша изворни изглед,
али да парк буде обогаћен
и савременим, нарочито дечијим садржајима.
Зато су све стазе урађене
од оригиналне калдрме
и
оивичене
опеком.
Амбијент употпуњује и 36
клупа типа „Стара београдска” и жичане ђубријере.
Природно
окружење
симулирају и 3 бетонске
клупе и „стене“.
Комбиноване дрвене
дечије зграде су уникатне и урађене у столарској
радионици „Зеленила Београд“. Изграђен је и пешчаник у коме је насипање
обављено специјалним
очишћеним песком светле боје.
Парк је подељен на
зону А и Б. Два платоа
предвиђена су за одмор,
а један за дечију игру.
Дуж улице Јове Илића
урађен је нижи потпор-

ни зид, а према Булевару
ослобођења жива ограда.
Два степенишна силаза
урађена су у комбинацији
бетона и опеке.
Обновљен је травњак
на површини од 11.500m².
Први пут су унете (60 комада) зимзелене врсте
(црни бор, пачемпреси,
кедар итд). Засађено је
и 30 високих лишћара
(кестен,
црвенолисна
жалосна врба, магнолија
итд.) и 10 ниских лишћара.
Садњом је обухваћено и
500 садница жбуња. По
два стубића висине 50cm
налазе се на сваком од 7
улаза у парк.
Вредност радова била
је 49 милиона динара, а
завршени су 2009. године.
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РЕКОНСТРУИСАН НАЈВЕЋИ ПРИГРАДСКИ ПАРК

БЕЛE ВОДЕ добиле
ЗЕЛЕНУ БАЈКУ

Да би парк на Белим
водама постао права зелена бајка ЈКП „Зеленило
Београд“ радило је готово годину дана, али су по
завршетку радова житељи
Раковице, Чукарице, али и
целог Београда, као и сви
гости нашег града добили још један изузетно леп
парк.
Парк “Беле воде”, други је по величини парк
у Београду, одмах иза
Ташмајданског и простире
се на 7,7 hа. Протеже се
дуж Ибарске магистрале. Оивичен je и улицама

подлогу. Уз 800m² гумене
подлоге постављено је и
605m² метлисаног бетона
и 169m² бетонских плоча.
Ове плоче постављане
су и у кутку за наше
најстарије суграђане, на
коме се сада налазе и три
стола са по две шах табле.
Четврто дечије игралиште
има Хаксове реквизите.
На постојећем кошаркашком терену замењени
су кошеви и офарбана је
ограда, а поред зеленог
дечијег игралишта урађен
је још један терен за баМате Јерковића, Здравка
Јовановића
и
Војнотехничким институом. Улица Мате Јерковића дели
парк на два дела.
Најмлађи сада имају четири најсавременија дечја
игралишта. Свако игралиште је ограђено (укупно 300м ограде), и свако
је у другој боји у којој су
и бројни различити реквизити (46 дечјих реквизита, од чега је 17 увезено
из Шведске) и свако има
најсавременију гумену
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скет и постављен кош,
док су на потпорном зиду,
који сада служи за седење,
постављене дрвене лајсне.
Недалеко од терена за
баскет, постављено је и
7 фитнес реквизита, за
вежбање на отвореном.
Терен за фудбал, који је
такође у непосредној близини кошаркашког игралишта, ојачан је травним
семеном и офарбани су
голови. Парк има и терен
за боћање.
Све стазе су пресвучене
асфалтом (укупно 4.948m²)
и ограђене баштенским
ивичњацима којих има
4.114m². Обновљено је
36.744m² травњака, а
пролеће ће бити посвећено садњи.
У оквиру реконструисаног парка “Беле воде”
изграђен је и ограђени
простор за слободно
пуштање паса на површини од 1230m² са четири реквизита и чесмом.
Унутар тог простора
постављено је 7 доги пот
канти, 10 ђубријера, као и
једна рустик гарнитура и
14 клупа.
У целом парку постављено је још 5 доги пот
канти, 62 ђубријере, 121
клупа са наслоном и 59
клупа без наслона. У парку су постављене и три
чесме од чега је једна у
ограђеном простору за
слободно пуштање паса,
а друге две у самом парку.
У парку урађена је хидрантска мрежа. Постављена је и расвета, па је
шетња парком безбедна
и у вечерњим сатима.

Као што је Град Београд
и обећао, након првог
изграђеног простора за
слободно пуштање паса
у обновљеном Ташмајданском парку и други

паркови широм престонице добили су ове просторе.
„Пет зоне“ сада постоје у
Ташмајданском, Карађорђевом и Чубурском парку

ПЕТ ЗОНЕ ЗА СЛОБОДНУ ИГРУ
ВАШИХ ПАСА
и парковима - “Беле воде”,
“Милутин Миланковић”,
“Лепи изглед”. Граде се
у сарадњи са Сектором
за зоохигијену Секретаријата за комуналне и
стамбене послове, а циљ
је да их већ у овој години
буде дупло више. Прве
две нове локације већ су
одређене, па ће „пет зоне“
ускоро добити и парк
Мали Калемегдан, а биће
изграђен и на зеленoj

површини у улици Тадеуша Кошћушког.
Град и на овај начин доприноси квалитетнијем
животу свих грађана, а
власницима паса помаже
да буду одговорни власници који у шетњи парком псе воде на поводцу,
али се зато са њима слободно играју у посебним
ограђеним просторима
намењеним псима.

ни Звездара и Палилула
13 ограда. Неколико различитих типова ограда

постављено је и на јавним
зеленим површинама.

ОГРАЂИВАЊЕ ДЕЧИЈИХ И СПОРТСКИХ ТЕРЕНА

БЕЗБЕДНА ИГРА И СПОРТ
За непуних годину
дана од када је почело
ограђивање дечијих и
спортских терена ЈКП
„Зеленило Београд“ поста-вило је 58 заштитних
ограда
једноставних
конструкција, различитих типова и боја. Укупна
вредност изведених радова је око 100 милиона
динара.
Ограђивање је иницирао
Секретаријат за комунал-

не и стамбене послове
ради безбедности деце и
спортиста. Која ће дечија
игралишта и спортски терени бити ограђени договарало се са општинама,
а на одлуку су утицале и
иницијативе грађана са
целог подручја Београда.
На општинама Земун и
Нови Београд постављенe
су 34 ограде, на Раковици
3, на Врачару и Старом
граду 8 ограда, на општи-

ФИТНЕС ЦЕНТРИ НА ОТВОРЕНОМ

БЕОГРАД ДИШЕ пуним плућима
Јесен за нама протекла
је и у знаку изградње 18
фитнес паркова који су
допринос да, како и назив акције каже, „Београд
дише пуним плућима“. Са
5 оваквих паркова, које су
већ биле поставиле општине, број фитнес пар-

кова у Београду попео се
на 23, што значи да нема
општине у којој не постоји
бар један фитнес центар
на отвореном.
„Са факултетом спорта и
физичког васпитања договорили смо се да њихови
студенти у парковима

држе јавне часове. Тако
ће грађани моћи да науче
како се правилно тренира и на тај начин постићи
боље резултате, а избећи
повреде“ – рекао је
Александар Шапић, помоћник градоначелника
Београда.
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Зелени каиш ПЕРЕ
У току 2011. године ЈКП
„Зеленило Београд“ је, у
стамбеном насељу у улицама Пере Сегединца и
Земунској, реконструисало једну од највећих
међублоковских зелених
површина, која се простире на дужини од око 1,5 км
и обухвата 5 hа.
Имајући у виду да ове
површине нису озбиљно
уређиване од изградње
насеља, дакле више од
пет деценија, није тешко
замислити у каквом су
стању затечене.
О колико обимном послу се ради најбоље говори податак да је укупно урађено 20.000m²
зелених површина под
травњацима, 1600m² за-

СЕГЕДИНЦА
стора од метлисаног бетона, 2800m² од бетонских
плоча и 610m² од асфалта. Урађено је 9 богато
опремљених игралишта
са гуменом подлогом, терен за кошарку са две кош
–конструкције, терен за
мали фудбал, постављено
је 10 фитнес справа за
вежбање на отвореном,
а за најстарије суграђане
изграђен је бетонски сто
са две шах табле.
На целом овом простору сада се налази 65 клупа
са и 17 клупа без наслона, 30 храстових клупа
за седење на бетонском
зидићу и 39 ђубријера.
Постављено је и 300 заштитних стубића.

ОЖИВЉЕН ЈУЖНИ БУЛЕВАР

Данас
лева
обала
Саве представља право
уживање за шетаче.
Стандардна слика Града
са масивним и високим
зградама у окружењу
прометних саобраћајница
као да је пресликана са
простора између улица
Максима Горког, Франца
Розмана и Јужног булевара. Хуманији простор
и шарм квартова могуће
је добити само уређењем
слободних
површина.
„Зеленило Београд“ на

овом потезу уредило
је 4 оваква простора.
Обновљена су дечија
игралишта,
изграђене
су стазе, степеништа,
постављени
рукохвати и клупе. Најмлађи
су добили игралишта,
клацкалице и љуљашке.
Лајсне за седење на осмоугаоним жардињерама
омогућавају угодан предах. Новопостављени травњаци дали су овим просторима посебну драж.

ХАЛА „ПИОНИР“
У НОВОМ АМБИЈЕНТУ

ШЕТАЛИШТА
Велики број житеља новобеоградских блокова,
али и Београђана дола-зак
лепог времена искористили су за уживање у шетњи
једним од најлепших шеталишта у граду, оним уз
леву обалу Саве (блокови
44,45 и 70).
Да би ово било могуће,
ЈКП „Зеленило Београд“
радило је две године на
пројекту који је значио
претварање дугог слободног простора који је
био у лошем стању и
раздвојен, у прави рај
за шетњу и релаксацију.
Услов за то био је да се
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ДУЖ ЛЕВЕ
ОБАЛЕ САВЕ

обнови постојећа, а тамо
где је потребно, изгради нова стаза и што је
најважније да се формира
јединствена целина и при
томе онемогући кретање и
паркирање возила.
Радови су подразу-мевали изградњу и обнову стаза, израду нових
чврстих застора који
воде од стазе до врха
насипа, постављање дуплих колских ивичњака
између чврстих застора и
зелених површина, обнову
травњака, постављање заштитних металних стубића
и ђубријера и сл.

Хала „Пионир“ је већ
деценијама
синоним
за врхунска спортска
надметања у Београду
која се организују у затвореном простору. Овај,
својеврсни
„споменик
спорта“ Београда делио
је са навијачима много
радости, али некада трпео
и последице њиховог (не)
спортског беса, што је уз
зуб времена нарушило
и халу и читав амбијент
око ње. ЈКП „Зеленило
Београд“ због тога је током 2010. и 2011. године
извршило реконструкцију
целог
простора
око
Спортско рекреативног
центра „Пионир“.
Реконструкција је подразумевала
изградњу

платоа од бетонских
плоча површине 1700m²,
подизање стотина квадратних метара застора,
баштенских ивичњака,
стаза, степеница и металне ограде. Постављене су
десетине рукохвата и заштитних стубића, клупа и
ђубријера.
Цео
простор
краси и више од 10.000m²
уређеног травњака, а
засађене су и 2 липе, 17
висoких лишћара (углавном брест) и 14 средњих
лишћара (јапанске трешње, брестови, Јудино
дрво).
Изглед
целе
ове површине додатно је улепшан мањим
ружичњаком (100m²) са
400 ружа.

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ОАЗЕ ОДМОРА у свим ДЕЛОВИМА ГРАДА
Девизу

„више –боље–свуда“
ЈКП „Зеленило Београд“ оправдало је
десетином пројеката
уређења
парковских, слободних и
међублоковских површина, спортских терена и дечијих игралишта у свим деловима
града.
Београђани их најчешће
зову „паркићи“, а заправо
представљају праве зелене градске оазе које се
сада налазе у свим деловима града. Уређењем
тзв. слободних површина оивичених зградама
у насељима, улицама и
квартовима ,ЈКП „Зеленило Београд“ је обновило
омиљена места окупљања
у комшилуку, просторе за
дечију игру и најближу
рекреацију станара. На
овај начин готово сваки
београдски крај добио

је „у малом“ све оно што
краси и великe паркове – уређена шеталишта,
савремена дечија игралишта са гуменим подлогама, спортски терен или
теретану на отвореном,
степениште, мале тргове,
зеленило, дрвеће и цвеће.
Представљамо неколико
таквих места која вреди посетити чак и ако не
станујете у том делу града.

Више од 60 година након изградње ново-београдских блокова 7 и 7а
који се налазе у близини Института за мајку и
дете, извршена је потпуна реконструкција свих
6 слободних површина
између стамбених зграда у
улицама Сремских одреда,
Радоја Дакића и Похорске.
Сачувана су и заштићена
„вредна“стабла - платан
и два јавора која чине
централни део. На малим платоима од бетона постављене су клупе,

изграђено је дечије игралиште са реквизитима и
гуменом подлогом. У циљу
омогућавања прилаза из
свих праваца урађено је
више бетонских стаза, чију
естетику освежавају две
стазе прошаране бетонским плочама у црвеној
боји.
Уклоњена су сува, трула
стабла и стабала дивље
вегетације, орезане и издигнуте крошње на 15 стабала, а санирано је 1300m²
травњака.

Простор између улица
Народних хероја, Омладинских бригада и Булевара Арсенија Чарнојевића
у блоку 33 на Новом Београду добиo je сасвим
нов, лепши, изглед у току
2009. год.
Поред
постојећег,
изграђено је још једно
асфалтирано игралиште за
мали фудбал са потребном
опремом површине 150m².
Много веће игралиште
урађено је од ломљених
бетонских плоча (1300m²)
и на њему су постављени
дечји реквизити и подло-

га од заштитне гуме. Стазе
су изграђене од ломљених
бетонских плоча (1250m²)
у црвеној и белој боји, а
дуж њих постављени баштенски ивичњаци (600m).
Урађени су нови зидићи,
степеништа и више рампи за несметан приступ
и кретање инвалида.
Постављено је 29 бетонских клупа и 22 бетонске
ђубријере. Додатни шарм
дале су 2 рустик гарнитуре
типа „Карађорђе“. На површини од 4100m² обновљен
је травњак, а засађено је и
11 средњих лишћара.
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Чињеница да је Нови
Београд у последњим
годинама доживео нови
талас развоја, да је постао
нови пословни центр гра-

да и место високог квали-

Радови на уређењу

игралишта са реквизитима
испод којих је постављена
гумена подлога и права
мини теретана на отвореном за одрасле. Све
стазе (650m²) изграђене су
од бетонских плоча. Дуж
њих, али и око платана,
постављени су баштенски
ивичњаци (650m). Изврше-

слободних површина
између зграда дуж
улица Драгана Ракића
и Горњоградске у
Земуну обухватили су
површину од чак 3500m².
На 1,500m², комплетно
је обновљен травњак.
Изграђена су 2 дечија
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тета становања значила је
и рађање потребе за новим зеленим површинама.

Најпре је у октобру 2008.
године у блоку 22. на Новом Београду завршено
уређење парка, а већ
следеће су обављени и
радови на привременом
уређењу простора између
тржног центра и предшколске установе „Зека“.
Површина од око 6 000m²
до тада је била ливада без
икакве вегетације. Да би
ова површина изгубила
својеврсни „пустињски“
изглед,
обављена
је
обимна садња. Уклоњен
је
површински
слој
постојеће загађене земље
(2 000 м³), а потом је разастрта хумусна земља (1
000м³) како би се формирао травњак. Засађено је
57 високих и 6 средњих
лишћара, 117 полеглих
четинара, 20 пузавица,
на 993m² зимзелено и на
169m² листопадно жбуњe.

Изграђена је централна
стаза која иде средином
целe слободне површине и више краћих стаза којима је омогућена
комуникација са интерним саобраћа-јницама у
окружењу. Стазе су од армираног бетона, а горње
површине су премазане
специјалним бојама и
лакиране. Дуж ових стаза урађено је неколико
мањих, а у централном
делу већи мирни одмори. По њиховом ободу
изграђени су нижи бетонски зидићи са храстовим лајснама на горњим
површинама за седење,
који сада постоје и око кошаркашког терена. Дечији
реквизити постављени су
по травним површинама, а
праву атракцију чини „еко
планета“, велика декоративна жичана лопта.

на је и садња 6 средњих
лишћара – по 3 шљиве и
јабуке. Посебност на овој
локацији представља израда бетоснких прстенова
од камених плоча, око 17
платана који су издигнути
од нивоа земље за око 1520 cm са циљем да коренов систем ових стабала

не подиже околне чврсте
засторе. Постављено је
45 бетонских клупа и
15 бетонских корпи, а
на зидићима храстове
лајсне (талпе) за седење.
Израђене су рампе које
уживање у овом простору
омогућавају и инвалидима
у колицима.

Сквер између улица
Руске,
Војвођанске
и Скопљанске у Земуну, представља оазу
која у трену одводи од
уобичајеног живота велеграда у један посебан,
миран, неочекивани и
шармантан
амбијент.
Приземне кућице са
лепим двориштима и
занимљивим фасадама.
Дебела хладовина богатих крошњи стабала,
мир који прекида само
цвркут птица. Због тога је
уређење овог дела, који
деценијама није реновиран, било важно.

Слободне површине око
стамбених објеката смештених између улица Вита-

новачке, Кумодрашке
и Краље-вачке, у стамбеном насељу Браће
Јерковић уређиване су
од 2008. године, када је
почела прва фаза, а завршене 2009. године., када
је окончана и трећа фаза.
Изграђене су стазе
и платои од бетонских

Централна стаза ширине 3m потпуно је нова и
протеже се средишњим
делом.Урађена је од бетона и оивичена баштенским ивичњацима (570m)
са бордурама од жуте бетонске коцке (185m²) која
краси и платое за одмор.
Постављено је 12 клупа и
16 ђубријера. Оба дечија
игралишта су од туцаника са специјално изливено гумом испод дечијих
реквизита (110m²). На
бетонском зидићу пешчаника постављене су
лајсне за седење. И дечја

игралишта и цео парк
ограђен је металном оградом (88m). Жива ограда у
окружењу је обновљена,
а као додатна заштита,
постављени су метални стубићи.Уклоњена су
сува и дотрајала стабла,
раскрчен подраст и издигнуте крошње стабала.
Обновљен је и травњак
на 1300m², засађено је
17 виоких и 5 средњих
лишћара и 3 украсна четинара (бодљива смрча).
Вредност радова била
је 8,5 милиона динара и
завршени су у 2010. год.

плоча у црвеној и белој
боји (500m²), санација и
ограђивање терена за
мали фудбал, урађене рампе за несметано кретање
инвалида. Изграђена су
степеништа са рукохватима, постављено је 12 клупа
и 15 корпи, обновљено је
2000m² травњака.
Трећа фаза је обухватила радове на површини
од 1hа. Урађене су стазе,
застори и 70m степениш-

та, постављени баштенски
ивичњаци (1100м). Асфалтирано је и игралиште
за кошарку (320m²) са 2
конструкције за кошеве. На 9 мањих платоа
постављени су дечији
реквизити, а испод њих
изливена је специјална
гума. Постављено је још
18 клупа и 10 корпи за
отпатке.
Обновљен
је и травњак на површини
од 2500m², а засађена су 2

храста, 11 пауловнија, 3 софоре, 2 дуглазије и друго.
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ДАР ЗА БУЛЕВАР
Булевар краља Александра (дуго година Булевар
револуције) за већину
просто Булевар са великим Б, симбол је Београда
и један од најдужих булевара у региону. Његова
велика реконструкција
један је од највећих
пројеката
извршених
последњих година у главном граду, док је садња
предвиђена пројектом
један од, у стручном смислу, најзахтевнијих послова које је „Зеленило Београд“ урадило у неколико
деценија у назад.
Комплетна
садња
у Булевару краља
Александра је, са
постављањем вертикалне и хоризонталне заштите око сваке
саднице, завршена
баш онако како је то
и грађанима обећано,
за 30 дана у току јесени
2010 год.
Ова садња представила
је не само, по општој оцени, успешно реализован
пројекат већ и победу
позитивне енергије. Наиме, значај Булевара и емотивна везаност грађана за
његов дрворед платана
изазвао је у једном тренутку полемику око нуж-

не замене извесног броја
стабала платана, али је
све прерасло у једну од
најлепших друштвених
акција – „Дар за Булевар“ у
којој су својим донацијама
грађани и друштвено одговорне компаније помогли да Београд одмах
изврши садњу развијених
школованих
платана.

Најдужи
булевар у Београду данас има 484 стабла
платана,односно 61 више
него што је било у старом
дрвореду. Тиме је испуњен

ЈКП„Зеленило Београд“
Mали Калемегдан бр.8
Београд

штампа: „Цицеро принт“, Београд

еколошко-безбедносни
пројекат реконструкције
Булевара, јер су замењена
стара и болесна стабла,
која су представљала
опасност за грађане и
имовину. Обезбеђен је и
најсавременији систем
наводњавања.
Код сваког донираног
дрвета

постваљене
су
и стилизоване плочицe
на вертикалној заштити
испред садница платана са именима донатора

и њиховим порукама.
Направљене су од месинга, боје старог злата,
елипсoидног облика са
мотивима листа платана.
Прва плочица постављена
је испред саднице код
зграде броја 227 на углу
са Батутовом улицом.
Донатор ове плочице је
Енергопројект, који je и
купио највише садница
(60).
Платане у Булевару
донирало је 180 донатора - 35 физичких лица
и 145 друштвено одговорних компанија. Донатори су најчешће
поруке посвећивали
својим
ближњимародитељима, деци,
момку, девојци али
и свом граду Београду. Углавном славе
радост живљења и
исказују љубав. Неке
од њих поручују: “Кажу
да је пољубац најлепши
сусрет на свету, хајде да
се нађемо код платана!“,
„Београдском
врапцу
и голубу, баки и њеним
унуцима посветисмо ово
дрво. За гнездо, за одмор,
за љубав“, “Не идите тамо
куда вас пут нанесе.Идите
тамо где нема пута и оставите за собом траг“.

