
Континуираном модернизацијом 
до уређенијег Београда

у по сле дње  три го ди не јKП ”зе ле ни лo Бе о гра д” је 
до ста  мо де рни зо ва но  у сми слу о бно ве  и уна пре ђе
ња во зно г парка , па  је  на  та ј на чи н по ве ћа на те хни
чка и те хно ло шка е фи ка сно ст за  о ба вља ње о сно вне 
ко муна лне де ла тно сти на де се т гра дски х о пшти на.

на ба вље н је  зна ча ја н бро ј мо то рни х ко са чи ца, тра
кто ра , мо то рни х те сте ра, мо то рни х дува ча, мо то рни х 
чи ста ча и сли чно. ови уре ђа ји до при но се да зе ле не 
по врши не , парко ви и дрво ре ди у Бе о гра ду и згле
да ју ка о  у на јпо зна ти ји м е вро пски м ме тро по ла ма.

При ли ко м не да вно г о би ла ска јКП „зе ле ни ла Бе о
гра д“ гра до на че лни к Си ни ша  ма ли је и ста ка о : „у на
ба вку но ве о пре ме , у по сле дње  три го ди не „зе ле ни
ло “ је и нве сти ра ло 384,6 ми ли о на  ди на ра . то  је  и зузе
тно  ва жно  ка ко би се зе ле не по врши не о држа ва ле 
на пра ви на чи н. Би тно  је  на по ме нути да су ма ши не  
купље не  сре дстви ма  ко је је уште де ло о во Пре дузе ће 
и ја би х о во м при ли ко м да  се  за хва ли м ка ко ди ре
кто ру, та ко и за по сле ни ма у „зе ле ни лу“ је р пре да но 
ра де да на ш гра д буде  уре ђе ни ји  и ле пши , а о ве но
ве ма ши не ће и м ма ло о ла кша ти по са о “.

да  је  по са о о ла кша н, го во ри  чи ње ни ца да је на 1.000 
хе кта ра тра вна ти х по врши на  у ста мбе ни м на се љи
ма (5. и 6. ка те го ри ја ) по ве ћа на ди на ми ка о држа ва
ња за 67%. у тро го ди шње м пе ри о ду о ства ре на  је  
уште да о д 80 ми ли о на  кро з и зо ста на к а нга жо ва ња  
а ко рда на та  за  по сло ве ко ше ња (пре дузе ће све ра
ди со пстве ни м ка па ци те ти ма ).

у си сте м о држа ва ња  „зе ле ни ла “ је , по сле  не ко ли ко 
го ди на , 2014. вра ће на ада ци га нли ја са го ди шњи м 
про гра мо м ра до ва  о д 25 ми ли о на  ди на ра , чи ме је 
у зна ча јно ј ме ри ра сте ре ће но по сло ва ње јП „ада 
ци га нли ја “.

од 2015. го ди не  се , по  први  пут, до но си  по се ба н 
Про гра м ра до ва  на  о држа ва њу не уре ђе ни х по врши

на  у сво ји ни гра да , на  го ди шње м ни во у о д 40 ми
ли о на , чи ме се у о гро мно ј ме ри уна пре ђује укупа н 
ути са к и ква ли те т жи во та  у Бе о гра ду (ра ди се о по
врши на ма ко је ни су у ре до вно м про гра му о држа
ва ња  „зе ле ни ла Бе о гра д“).

„Сва ка ма ши на је ци ља но и на ме нски на ба вље на , 
је р су купље не  по сле  о зби љни х а на ли за  и све о не 
до при но се бо љи м ре зулта ти ма  Пре дузе ћа. Са д је  
по ве ћа ња н и нте зи те т ра до ва . При ме ра ра ди, ко ше
ње  ста мбе ни х на се ља  се  са да о ба вља пе т пута  у то
ку го ди не , а пре тхо дни х го ди на  ста мбе на  на се ља  
су ко ше на  три пута . за хва љуе м се  гра до на че лни ку 
и Скупшти ни гра да што су пре по зна ли на ше по тре
бе, а ми ће мо се труди ти да о пра вда мо по ве ре ње “ 
на гла си о је ге не ра лни ди ре кто р јКП „зе ле ни лo Бе
о гра д“ Сло бо да н Ста но је ви ћ.

По ве ћа н је  о би м и зво ђе ња сви х ра до ва  ко ји, о си м 
људства, за хте ва ју и упо тре бу ме ха ни за ци је. но ви м 

са вре ме ни м ко са чи ца ма  о мо гуће н је  при ла з сви м 
те ре ни ма, те  је  са да ко ше ње мно го е фи ка сни је и зво
ди , не го ра ни ји х го ди на . но ви м, ви со ко мо де рни м 
хи дра ули чни м пла тфо рма ма , о мо гуће но  је  о ре зи
ва ње гра на и се ча ста ба ла ко ја су го ди на ма че ка ла 
на и нте рве нци је усле д не при ступа чно г те ре на .

уре ђа ји за ко мпо сти ра ње до ве ли су до  то га да се 
за по чне про це с про и зво дње ко мпо ста , чи ме је први 
пут, по сле  де ве т де це ни ја ра да пре дузе ћа, о д би
о ло шко г о тпа да  до би ја  ква ли те та н и упо тре бљи в 
про и зво д.

ово м мо де рни за ци јо м ра д јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ 
је и зузе тно  уна пре ђе н, а сли ка зе ле ни х по врши на , 
ко је су у си сте му о држа ва ња  Пре дузе ћа, зна тно је 
ле пша , на  за до во љство  ка ко Бе о гра ђа на , та ко и по
се ти ла ца гра да .1
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Новo дечје игралиште и спортски тереН 
У УлиЦи 11. крајишке дивиЗије

на ста вља јући са уре ђе ње м ме
ђубло ко вски х зе ле ни х по врши на , 
„зе ле ни ло “ се труди да сугра ђа
ни ма пружи мо гућо сти за ра зно

врсну ре кре а ци ју и ра зо но ду.
у ули ци  11. Кра ји шке  ди ви зи је на 

о пшти ни ра ко ви ца, ко мпле тно је 
ре ко нструи са но де чје и гра ли ште 
и спо ртски те ре н. ову по врши ну 
о би шли  су гра дски  ме на џе р го ра н 

Ве си ћ и пре дсе дни к о пшти не ра
ко ви ца Вла да н Ко ци ћ.

„овo је  170. про сто р ко ји је уре
ђе н у по сле дње  3 го ди не . ова кви 

„урба ни џе по ви “ ко ји се на ла зе 
у ста мбе ни м на се љи ма по бо
љша ва ју ква ли те т жи во та  људи , 
то ме гра д те жи и на ста ви ће са 
о ва кво м пра ксо м.“ – и ста ка o је  
Ве си ћ.

на  де чје м и гра ли шту ко је се са
сто ји и з две о дво је не по врши
не са по дло го м о д ли ве не  гуме  
угра ђе но  је  укупно  5 ре кви зи та : 
две љуља шке на је дно м де лу и 
кла цка ли ца, њи ха ли ца и врте

шка на друго м. на  но во и згра ђе
но м и гра ли шту за  ма ли фудба л 
по ста вље на су два ма ла го ла.

По врши не  о ко  и гра ли шта  и 
спо ртско г те ре на  су уре ђе не ка
о про сто р за  о дмо р и ре ла кса
ци ју, са  ко мпле тно са ни ра ни м 

ста за ма, ви ше пла то а за се де ње 
и ша х сто ло м за  ра зо но ду ста ри
ји х сугра ђа на. По ста вље но је 23 
клупе и се да м ђубри је ра. По врши
на  по д чврсти м за сто ри ма  и зно си  
988,20 m².

тра вња к је  у по тпуно сти  о бно
вље н (1.723,80 m²) и за са ђе но је 
15 но ви х ста ба ла ли сто па дно г 
дрве ћа врста бре за , ја се н, ли кви
да мба р, со рбус и хра ст.

саНираНа међУблоковска ЗелеНа површиНа У ЗемУНУ
у оквиру стамбеног насеља између улица 

Првомајске, златиборске, милана узелца и десе 
Лежајић, на општини земун, извршени су радови на 
санацији спортског терена, дечјег игралишта и кутка 
за миран одмор. ову површину обишли су градски 
менаџер горан Весић, генерални директор јКП „зе
ленилоБеоград“ Слободан Станојевић и члан већа 
градске општине земун гаврило Ковачевић.

 „овo је  при ме р ка ко тре ба да и згле да уре ђе на зе
ле на по врши на у о кви ру ста мбе но г на се ља . на ша 
по ли ти ка је усме ре на да гра ђа ни у сво ме  ко мши луку 
и ма ју уре ђе н про сто р за  и гру де це и о дмо р ста ри
ји х сугра ђа на“ – и ста ка o је  го ра н Ве си ћ и за хва ли о 
„зе ле ни лу” на до бро  о ба вље но м по слу.  

ге не ра лни  ди ре кто р јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ Сло
бо да н Ста но је ви ћ на гла си о је да је за по сле дње три 
го ди не у пре сто ни ци уре ђе но о ко 130 сли чни х ло
ка ци ја, до к се  тре нутно и зво де ра до ви на пре ко 10 
ло ка ци ја у гра ду. он је  на ја ви о  да  ће  по сле  ре ба
ла нса  буџе та по че ти ко мпле тна ре ко нструкци ја зе
мунско г парка . 

„дра го ми је што сугра ђа ни по зи ти вно ре а гују где 
го д ви де ра дни ке „зе ле ни ла “ ко ји сво ј по са о о ба
вља ју са  ве ли ки м е ла но м и врло по све ће но и то да је 
ре зулта те.“  на гла си о је ге не ра лни ди ре кто р „зе ле
ни ла “ Сло бо да н Ста но је ви ћ.

за  на јмла ђе  сугра ђа не и з о во г де ла зе муна на јзна
ча јни је је што су до би ли  но ви про сто р за  и гру, па  ће  
и м са да вре ме ко је про во де на по љу би ти за ни мљи
ви је и и спуње ни је. 

По ста вље но је 5 но ви х ре кви зи та  за  и гру де це, и 
то : пе ња ли ца „игло“, љуља шка  са  два се ди шта, кла
цка ли ца са две руде , врте шка  и њи ха ли ца. испо д 
ре кви зи та , по ста вље на је по дло га о д ли ве не  гуме  у 

црве но ј бо ји. Сви де чи ји ре кви зи ти и спуња ва ју ва
же ће  ста нда рде у по гле ду бе збе дно сти  ко ри сни ка . 
збо г бли зи не и и нте нзи те та са о бра ћа ја је да н де о  
и гра ли шта  је  о гра ђе н у дужи ни о д 47 m.

за  љуби те ље  ко ша рке, и згра ђе н је  но ви спо ртски 
те ре н са  2 ко ша, на  а сфа лтно ј по дло зи. иза ко ша рка
шки х ко нструкци ја  по ста вље на је о гра да .

на јста ри ји сугра ђа ни сво је сло бо дно вре ме мо гу да  
про во де у де лу за  ми ра н о дмо р, на  ко је м су и згра
ђе на  2 ша х сто ла  са  клупа ма . 

це о  про сто р о бо га ће н је  сa 14 клупa са  на сло но м 
и 10 клупа бе з на сло на, а по ста вље но је и 7 бе то
нски х ђубри је ра.

обно вље на је и пе ша чка ко муни ка ци ја . Ста зе  су 
ура ђе ни су о д бе то нски х пло ча  у си во ј, та мно  си во ј 
и жуто ј бо ји.

на ко н за врше тка о ви х ра до ва , и зврше на  је  са дња  
6 ста ба ла ја во ра , ши бља  бе рбе ри с и ви нка , ка о  и 
о бно ва тра ве се тво м тра вно г се ме на  на  по врши ни  
о д 1.100 m2.
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Новo дечје игралиште У НасељУ карабУрма
де чје  и гра ли ште  у Срне ти чко ј ули ци , ко је је јКП 

„зе ле ни лo Бе о гра д“ и згра ди ло , по се ти о  је  пре дсе
дни к о пшти не Па ли лула , але кса нда р јо ви чи ћ ко ји 
је и зра зи о за до во љство збо г уре ђе ња о ве ме ђубло
ко вске по врши не .

ма ли ша ни са Ка ра бурме, ко је пре дста вља је дно о д 
на се ље ни ји х ста мбе ни х бло ко ва у гра ду, до би ли  су 
на  ко ри шће ње  мо де рно и бе збе дно и гра ли ште , ко је 
ће и м си гурно  уле пша ти  и уве се ли ти ле пе да не ко ји 
су до шли  са  про ле ће м.

укупна  по врши на  по д за
сто ри ма  је  о ко  370 ква дра та . 
испо д са вре ме ни х ре кви зи
та  по ста вље на је по дло га о д 
гуме ни х пло ча  црве не бо је. 
на  је дно м де лу и гра ли шта  
угра ђе на  је  дупла љуља шка , 
до к је  се  друго м на ла зе  јо ш 4 
ре кви зи та   дупла кла цка ли ца 
и три њи ха ли це. две по врши
не са ре кви зи ти ма за и гру де
це су по ве за не у це ли ну за сто
ро м о д жуте  бе то нске  ко цке .

не по сре дно уз и гра ли ште  по ста вље не су клупе са 
на сло но м (6 ко ма да ) на  ко ји ма  ће  пра ти о ци на јмла
ђи х мо ћи да се о дма ра ју, друже и ужи ва ју у по гле ду 
на  де чју и гру. Ка ко би се о бе збе ди ло да и гра ли ште 

уве к буде  чи сто  и уре дно по ста вље не су и 3 ка нте  
за  о тпа тке.

има јући  у ви ду да  је  чи та ва  по врши на  и згра ђе на  
на  пла то у ко ји се на ла зи на шка рпи, и гра ли ште  је  
о и ви че но  бе то нски м зи ди ће м, а на де лу ка  шка рпи 
по ста вље на је о гра да . 

уз и нте рну са о бра ћа јни цу угра ђе ни  су ме та лни 
стуби ћи ка ко би се про сто р за шти ти о о д не са ве
сни х во за ча . 

 тра вња к је  о бно вље н 
на  по врши ни  о д бли зу 
185 ква дра тни х ме та ра , 
де ло м се тво м се ме на  
тра ве , а де ло м по ста вља
ње м бусе на. за са ђе но је 
зи мзе ле но ши бље врсте 
Mahonia, чи ји та мно зе ле
ни ли сто ви и жути цве
то ви пра ве ле пу ко мби
на ци ју бо ја у про ле ће, 
а то ко м ле та о ву би љку 
кра се  ве о ма де ко ра ти
вни љуби ча сти пло до ви. 

Ка о  ко нтра ст о во ј врсти за са ђе но је и ли сто па дно 
де ко ра ти вно ши бље врсте Cornus sanguinea ‘Winter 
beauty’, ко је се и сти че сво јо м ле по то м и то ко м зи ме 
збо г ја рко црве не  бо је гра на.

саНаЦија скадарлијске чесме
Концепт санације постојећег објекта Скадарлијске 

чесме заснован је, на принципу свеобухвтаног 
уређења и ревитализације, уз највећи степен 
респектовања постојеће архитектонске и функци
оналне целине као саставног просторног елемента 
окружења у коме се налази.

Планирана интервенција обухватила је санацију 
објекта, тј. задржавање постојеће форме и за држа
вање постојеће мате ри ја ли
за ције. употребом савреме
них метода целини се вратио 
првобитни изглед.

радови на уређењу чесме, 
околног платоа и степениш
та  у Скадарској  улици су из
ведени и пре предвиђеног 
рока, који је био 60 дана, , и 
то је први део радова, док се 
други део радова односи на 
санацију калдрме, коловоза 
и тротоара које ће изводити 
јКП „Београдпут”.

Вредност изведених радова 
на санацији чесме износи 6,586.522 динара.

главни пројекат санације урађен је на основу 
усвојеног Пројектног задатка, услова издатих од 
стране надлежних институција, детаљног снимања 
постојећег стања, просторних могућности објекта 
и потенцијала савременог функционисања објекта 
ове намене. на самој чесми извршена је санација 
водоводних и канализационих цеви, као и санација 

великих и малих бронзаних медаљона (точећа ме
ста). ради замене инсталација, порушени су стари 
зидови чесме и по постављању нових инсталација 
поново су сазидани од жуте дуплопресоване машин
ске опеке, у крстастом слогу.

такође, саниране су и поклопне камене плоче , као 
и камено корито чесме. а степенице   од камених 
масива, којима се са бочне стране и са фронталне 

стране силази са горњег ни
воа Скадарске улице до ни
воа платоа испред чесме, су 
замењене новим степеници
ма од  сивог љишког пешчара. 
извршена је и санација трото
ара у непосредном окружењу 
чесме, у нивоу Скадарске ули
це, и изграђена је клупа од 
профилисаног камена, жу
тог љишког пешчара. Клупа је 
постављена на место, на ко
ме је била предвиђена, пре
ма оригиналном пројекту из 
1966. године.

Стара бетонска жардињера у централном делу пла
тоа је порушена и изграђена је нова, са телом  од бе
тона, а облогом од дрвета. у жардињери је засађена 
украснa Photinia fraseri „Little Red Robin“ – осам ко
мада. такође, и жардињере са ободних зидова су 
уколњене и постављено је нових 18, са маскама од 
дрвених храстових даски , у којима су посађене Hosta 
„First Frost“ и Iberis Sempervirens.

2 3
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још једНа Нова теретаНа За вежбање 
На отвореНом На ЗвеЗдари

у ми ли о нско м гра ду ка ка в је  Бе о гра д, жи во т се  о дви
ја  ужурба но, а вре ме на за сло бо дне а кти вно сти је 
све ма ње. Во де ћи  ра чуна о по тре ба ма са вре ме но г 

чо ве ка , јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ се труди да сугра ђа
ни ма што ви ше при бли жи са држа је ко ји ће и м о мо
гући ти  да  и спуне сло бо дно вре ме на о тво ре но м и 
по ве ду ра чуна о сво јо ј ко нди ци ји  и здра вљу, ка ко 
би мо гли спре мно да о дго во ре на и за зо ве са ко ји ма 
се сва ко дне вно сусре ћу.

у ули ци  Бо рво ја Сте ва но ви ћа на зве зда ри за врше
ни су ра до ви  на  и згра дњи  те ре та не на о тво ре но м. 
те ре та на је и згра ђе на на зе ле но ј по врши ни  ко ја се 
на ла зи уз по сто је ћи  спо ртски те ре н, ка ко би се о бје
ди ни ли са држа ји за ре кре а ци ју сугра ђа на. 

на  по врши ни  о д 250 m² по ста вље но је 5 спра ва за 
ве жба ње. По дло га је и зра ђе на о д шљунка , а гра ђа
ни ће мо ћи да ве жба ју на  сте пе ру, вра ти лу, спра ви 
за трбушња ке , ме рде ви на ма и клупи за и сте за ње.

уре ђе н је  при ла з те ре та ни, а на по врши ни уз про
сто р за  ве жба ње по ста вље не су че ти ри  клупе и је
дна ђубри је ра. По  за врше тку гра ђе ви нски х ра до ва  
о бно вље н је  о ко лни  тра вња к.

Са  и згра дњо м те ре та на у гра ду Бе о гра ду, јКП „зе
ле ни лo Бе о гра д“ је за по че ло то ко м 2011. го ди не . 
да на с, Бе о гра ђа ни  и ма ју при ли ку да  ве жба ју у 61 
те ре та ни на о тво ре но м, ко је укупно и ма ју 317 ре
кви зи та  за  ве жба ње. 

мо же мо  са  по но со м и ста ћи  да  је  ве жба ње на о тво
ре но м са да до ступно сви м сугра ђа ни ма , бе з о бзи ра  
на  то  у ко м де лу Бе о гра да жи ве и ли бо ра ве .

обНовљеН парк иЗмеђУ УлиЦа јове илића 
и бУлевара ослобођења На вождовЦУ 

новообновљена зелена површина, од 3.147,00m² , 
између ули ца јове илића и Булевара осло бођења, 
у непосредној близини Факултета организационих 
наука служи за уживање како суграђана који жи
ве у непосредној близини, тако и студената који у 
овом лепом простору праве предах од студентских 
обавеза

обновљени су чврсти застори као и дечје игралиш
те које се налази на новој позицији у парку, измеш
тено изван фреквентне пешачке зоне. 

Про сто р за  и гру де це је о гра ђе н збо г бли зи не са о
бра ћа јни ца , при че му је  о бе збе ђе н ула з са  две стра
не и гра ли шта . не по сре дно по ре д по врши не  за  и гру 
де це, и згра ђе н је  и про сто р за  бо ра ва к и о дмо р њи
хо ви х пра ти ла ца .

на  и гра ли шту је  по ста вље на по дло га о д ли ве не  гуме  
у зе ле но ј и црве но ј бо ји. По ста вље но је 7 но ви х ре
кви зи та  за  и гру де це, и то : пе ња ли ца „игло“, љуља шка  
са  два се ди шта, кла цка ли ца са две руде , врте шка , 
и три њи ха ли це. Сви де чи ји ре кви зи ти и спуња ва ју 
ва же ће  ста да рде  у по гле ду бе збе дно сти  ко ри сни ка . 

око лне ста зе су и згра ђе не  о д бе то на , са  бо рдуро м 
о д бе то нски х пло ча . на  бе то нско м пла то у су фо рми
ра не  две „шко ли це “ за и гру на јмла ђи х, о д жути х бе
то нски х пло ча . 

од мо би ли ја ра  и о пре ме на де чи је м и гра ли шту се  
по ста вље но је 15 бе то нски х клупа са на сло но м, де
ве т бе то нски х клупа бе з на сло на и 11 ђубри је ра.

оста ли де о парка та ко ђе је ре ко нструи са н. обно
вље н су пе ша чке ста зе и це нтра лни пла то . Сви чврсти 
за сто ри су о и ви че ни  и зди гнути м и уто пље ни м ба
ште нски м и ви чња ци ма . По ста вље не су клупе за се
де ње и бе то нске ђубри је ре.

у сре ди шту кружно г це нтра лно г пла то а  на ла зи  се  
зе ле на  по врши на  кружно г о бли ка  у ко ју је  за са ђе
на три ста бла ни ско г де ко ра ти вно г дрве ћа врсте 
– Malus floribunda, ка о  и по кри ва чи тла Pachysandra 
terminalis. у бли зи ни де чје г и гра ли шта  та ко ђе  је  за
са ђе но 3 ста бла ни ски х ли шћа ра  Malus floribunda. 
Са дња  о ве  де ко ра ти вне дрве на сте врсте до при не
ће о бо га ћи ва њу ко ло ри та по сто је ће г скло па ви со
ке ве ге та ци је . тра вња ци  су о бно вље ни  се тво м тра
вно г се ме на .
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потпУНо обНовљеН 
парк „ђУро стрУгар“

јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ за врши лo је  ра до ве  на  ко
мпле тно ј са на ци ји парка „ђуро Струга р“ и зме ђу ули
ца  Ча рли  Ча пли на, ја ше Про да но ви ћа, ми тро по ли та 
Пе тра и Бра ће гри м на  о пшти ни Па ли лула . 

обновљене су пешачке стазе и плато, а чврсти 
застори израђени су од гранитне коцке и заузимају 
површину од 700 m2.

де чје  и гра ли ште  ко је је по сто ја ло у о во м парку је  
по тпуно  о бно вље но  у скла ду са  са  сви м ва же ћи м 
бе збе дно сни м ста нда рди ма . испо д де чји х ре кви
зи та  и зли ве на је по дло га о д гуме  (о ко  250 m²), а ма
ли ша ни ма је на ра спо ла га њу 7 но ви х, са вре ме ни х 
ре кви зи та  за  и гру. 

од пра те ће г мо би ли ја ра  у парку је  по ста вље но 7 
ђубри је ра и 21 клупа, ка о  и две клупе ко је су мо нти
ра не  на  зи ди ћи ма.

По сто је ћи  па ви љо н у де лу парка  на ме ње но м за  ми
ра н о дмо р је  по пра вље н и о фа рба н. 

у парку су о бно вље ни  и са држа ји за ре кре а ци ју. 
По сто је ћи  ко ша ра шки  те ре н је  а сфа лти ра н и о гра
ђе н ра ди ве ће бе збе дно сти ко ри сни ка , ко ше ви  о фа
рба ни а мре жи це на њи ма за ме ње не.

тра вња к је  о бно вље н на  це ло ј по врши ни  парка  по
ста вља ње м тра вно г бусе на (1.950 m²), а ка ко би се 
о си гура о ње го в до ба р ра зво ј, по ста вље н је  а уто
ма тски за ли вни си сте м на  це ло ј по врши ни  парка .

Ве ге та ци ја  је до пуње на са дњо м три ста бла ке дра 
и де ко ра ти вно г ши бља  врсте спи ре а , ло во рви шња, 
фо ти ни ја и по ле гли х че ти на ра.

на  о пшти ни Па ли лула о д 2014. го ди не  до  са да о бно
вље но је 7 де чји х и гра ли шта , и згра ђе но  је  5 те ре та на 
за ве жба ње на о тво ре но м, је дна  пе т зо на, о бно вље
на  су два спо ртска те ре на и че ти ри скве ра.

обНављеНо дечје 
игралиште На славији

на тргу који је напрометније место у Београду и 
једно од ретких на коме се укрштају све три врсте 
јавног превозатрамваји, аутобуси и тролејбуси, као 
и аутомобили, на зеленој површина између улица 
Краља милана, Београдске и Његошеве обновљено 
је дечје игралиште.

овај простор обишла је заменица председника 
Скупштине града, андреа радуловић, заједно са 
представницима општине Врачар

“Славија се и визуелно и функционално мења, 
постаје једно од најлепших места у Београду и по 
завршетку комплетне реконструкције моћи ће да 
парира светским трговима. Поред ове промене, циљ 
града Београда јесте и да живот наших малишана 
учини лепшим и безбрижнијим, а уређена зелена 
површина служиће и старијим суграђанима за од
мор. Када радимо као тим и срцем, све може да се 
постигне – поручила је заменица председника Скуп
штине Београда андреа радуловић.

Како би се малишанима обезбедио безбедан про
стор за игру, игралиште у горњем делу површине 
ка Његошевој улици, које није обнавњано дужи низ 
година, санирано је у складу са свим безбедносним 
стандардима. Комбиновани реквизит који се налазио 
на овом месту замењен је са више нових, савремених 
реквизита за игру. игралиште сада садржи 5 рекви
зита тобоган, пењалицу, вртешку и две њихалице.

Стара подлога од ризле замењена је новом под
логом од ливене гуме која је постала стандард у 
изградњи простора за игру деце.

околне стазе, на којима је дошло оштећења плоча 
услед слегања терена су саниране на местима где 
је то било потребно, а у извршена је и комплетна 
обнова три степеништа на овој површини. Чврсти 
застори су обновљени на површини од 677,30 m².

Парковски мобилијар на овом простору је такође 
замењен. уграђено је 7 нових клупа и три ђубријере.

По завршетку грађевинских радова обновљен 
је травњак у зони интервенције на површини од 
514,70 m²

овај простор, у самом центру Београда, добио је 
изглед какав заслужује, а који са новим изгледом 
трга Славија употпуњује савремен изглед површина 
у нашој престоници.4 5
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На видиковЦУ два Нова дечја игралишта 
и теретаНа На отвореНом

у улици Патријарха јоаникија 28 извршена је ком
плетна санација дечјег игралишта и изграђена је те
ретана на отвореном. на простору дечјег игралишта, 
на подлози од гуме (105 m²), постављена су четири 
реквизита за игру деце из производног програма јКП 
„зеленило Београд“. малишани ће моћи да се играју 
на новој клацкалици, љуљашци и две њихалице.

на зидиће који окружују површину постављене 
су дрвене облоге за седење, а за старије суграђане 
направљен је сто за шах. Чистоћу игралишта ће обе
збедити 3 бетонске ђубријере. травњак је обновљен 
на површини од 700 квадратних метара.

за оне који воде рачуна о свом здрављу и кондицији, 
непосредно уз игралиште изграђена је нова теретане 
за вежбање на отвореном. Постављено је 5 справа 
на којима се могу вежбати различите групе мишића 
справа за трбушњаке, козлић, клупа за истезање, 
разбој и комбинована справа за вежбање.

у улици Патријарха јоаникија бр. 1016 такође 
је санирано дечје игралиште, које је у потпуности 
ограђено металном оградом ради безбрижније игре 
најмлађих. Подлога испод дечјих реквизита израђена 
је од гуме (195 m²) и на њој се налази 6 реквизита за 
игру деце две клацкалице, две њихалице, љуљашка 
и пењалица.

Постављено је 6 клупа за седење и 5 бетонских 
ђубријера за одлагање отпадака.

за предах и разоноду старијих суграђана постављени 
су шах столови.

травњак је обновљен на површини од 310 квадрата 
а цео простор је оплемењен садњом 4 стабла граба 
и зимзеленог шибља врсте ловорвишња.

ове међублоковске зелене површине обишли су 
градски менаџер горан Весић, председник општине 
раковица Владан Коцић и генерални директор јКП 
„зеленило Београд“ Слободан Станојевић.

„ова два игралишта су пример шта ми као град мо
жемо да урадимо по питању побољшања квалитета 
живота наших суграђана. у ових 5 солитера у насељу 
Видиковац живи преко 1.500 људи међу којима је 
много деце која до сада нису имала ни једно игра
лиште у близини. управо на иницијативу станара и 
на предлог општине раковица ми смо уредили ова 
два игралишта.“ – рекао је горан Весић, и истакао да 
су игралишта у складу са свим стандардима, безбед
на за игру деце и да је све на игралишту направило 
градско предузеће јКП „зеленило Београд“. 

„ово предузеће је у потпуности овладало техно ло
ги јом и ми смо поносни на то како раде“ нагласио 
је Весић.

игралишта су обновљена на две локације које су 
смештене између стамбених зграда у улици Па
тријарха јоаникија 28 и између бројева 1016, чи
ме је цео крај добио потпуно уређене површине.

генерални директор јКП „зеленило Београд“ Сло
бодан Станојевић рекао је да је задовољан када је 
предузеће у прилици да грађанима понуди нове 
садржаје  „Све је ово дело запослених у „зелени
лу“. у задње три године ово је 170. објекат који смо 
урадили од дечјих игралишта, преко теретана на от
вореном, спортских терена, урбаних џепова и сл. 
општине нам достављају иницијативе суграђана 
јер у непосредној интеракцији са њима најбоље 
осећају пулс грађана. и ми имамо наш центар за 
информисање који је редовно у комуникацији са 
грађанима, и ја сам сигуран да ћемо наставити у овом 
правцу на опште задовољство свих суграђана.“ ка
зао је Станојевић.

Председник општине раковица захвалио се гра
ђанима на иницијативи, а граду и „зеленилу Београд“ 
на томе што су имали слуха за предлоге и истакао да 
је ово педесета локација која је обновљена од 2012. 
године на овој општини. 6
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најЛеПШа зеЛена ПоВрШина 
оКо СтамБеног оБјеКта

1. МЕСТО - Скупштина зграде   
Акробате Алексића 66, Земун поље

Пажљивим избором и комбинацијом врста биљака, 
ова површина оплемењује и освежава цео крај.

2. МЕСТО - Скупштина зграде 
Крижанићева 34, Звездара

уредно одржавана зелена површина испред стам
бене зграде са јако лепо орезаним дрвећем.

3. МЕСТО - Скупштина зграде 
Дунавски кеј 2, Стари град

у формирање ове „зелене оазе“ засигурно се ула
же много труда.

најЛеПШи БаЛКон

1. МЕСТО - Амалија Павић, 
Мачванска 36, Врачар, 

Шармантан балкон са интересантно уклопљеним 
цвећем.

2. МЕСТО - Стојанка Станисављевић-Хоџа, 
ул. Краљице Наталије 52, Савски венац

једини балкон који освежава ову веома прометну 
и сиву улицу. 

3. МЕСТО - Милосављевић Весна, 
ул. Миладина Зарића бр. 5, Палилула

разноврсне и лепо уклопљене биљке свакоднев
но улепшавају дан свакоме ко прође овом улицом.

6 7
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најЛеПШа зеЛена ПоВрШина 
угоСтитеЉСКог оБјеКта

1. МЕСТО - Центар „Балашевић“, 
Мишка Крањца 17а, Раковица

Права зелена оаза уређена са пуно труда и укуса. 
мноштво различитог четинарског и листопадног 
шибља укопљено је са  сезонским цвећем, што чи
таву башту чини веома пријатном.

2. МЕСТО - Пивница „Beerland“, 
ул. Пожешка 138 а, Баново брдо

иако се налази у дубокој сенци, уз много труда ова 
башта је у пуном цвету.

3. МЕСТО - Кафе бар „Устаничка“, 
Устаничка бр 66, Вождовац

Савремено уређен простор угоститељског објекта 
и мирна оаза у зеленилу.

најЛеПШа зеЛена ПоВрШина 
оКо ПоСЛоВног ПроСтора

1. МЕСТО -  Energogroup d.o.o.,  
Незнаног јунака бр. 7, Савски венац

модерним решењем пејзажног уређења простора 
око пословне зграде уређене су површине на улазу 
у објекат али и простор за одмор запослених.

2. МЕСТО - Студентски дом „Слободан Пенезић” 
у улици Бана Иваниша бб, Звездара

иако се простире на великој површини, простор 
је складно уређен и добро одржаван. 

3. МЕСТО -  Sun hostel d.o.o., 
Новопазарска 25, Врачар

интересантно и маштовито уређено двориште 
ушушкано у зеленилу са уређеним простором за 
одмор.
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најЛеПШе уређено  
ШКоЛСКо дВориШте

1. МЕСТО - Пољопривредна школа ПКБ, 
улица Панчевачки пут бр. 39, Палилула

Простор испред улаза у школу је јако лепо уређен. 
Посебно је занмљиво то, што ученици у пластеницима 
сами узгајају поврће, али и целокупан расад цвећа 
који користе за озелењавање школског дворишта.

2.  МЕСТО - Двориште Техничке школе, 
ул. Југословенска 19, Железник, Чукарица, 

Школско двориште је уредно и лепо озелењено са 
одржаваним биљкама. ученици су сами направили 
посуде у које је засађено сезонско цвеће.

3. МЕСТО - ОШ „Вељко Дугошевић”,  
у улици Милана Ракића 41 , Звездара

уредно и лепо одржаван простор школског дво
ришта са свим потребним садржајима које треба да 
има школско двориште.

најЛеПШе уређено дВориШте 
ПредШКоЛСКе уСтаноВе

1. МЕСТО -  ПУ „Сретен Младеновић“, 
Вукасовићева 1а, Раковица,

Весело двориште овог вртића ће свакоме измами
ти осмех. двориште је опремљено са разноврсним  
мобилијаром који кроз игру доприноси правилном 
развоју малишана. 

2. МЕСТО - ПУ Савски венац, РЈ „Света Петка“, 
Топчидерски венац бр. 1, Савски венац

модерно уређен простор са савременим реквизи
тима за игру деце.

3. МЕСТО ОШ „НХ Душан Дугалић“, 
Ђердапска 19, Врачар

ушушкано у зеленилу и лепо двориште, где је 
уређење усклађено са дечијим потребама.

8 9
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најЛеПШа оКуЋница

1. МЕСТО - Владимир Марјановић, 
Земун, Добановачка улица 

од овог дворишта ће засигурно свакоме застати 
дах. једноставно и јако лепо озелењено. 

2. МЕСТО - Тодоровић Зорица, 
ул. Темишварска бр. 5, Савски венац

Прави пример уређене баште приватне куће у 
градској средини. Власници улажу велики труд у 
одржавање и негу биљака.

3. МЕСТО - Дејан Драгићевић, 
ул. Миле Димић 43, Раковица

јако лепо двориште приватне куће у ком се осли
кава љубав према биљкама и природи. Прави украс 
улице у којој се налази.

СПецијаЛне награде

„Саванова“ са ПРОМЕНАДОМ, Савски венац
Савремено и ефектно решено озелењавање про

стора  савске Променаде је ван сваке конкуренције. 
модерни материјали и решење простора нешто је 
што је јединствено у Београду. Променада са игра
лиштем за децу и терасама на обали реке ново су 
омиљено место суграђана.

Заједничко унутрашње двориште зграде 
– Скупштина зграде Трнска 19, Врачар

ова површина је прави пример како станари стам
бене зграде, уколико су сложни, могу заједно да учи
не много у оплемењивању свог окружења.

10
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лепши простор За игрУ и опУштање У желеЗНикУ
 у улици Стјепана Супанца број 33, у Железнику, 

на општини Чукарица, на међублоковској зеленој 
површини изведени су опсежни радови на уређењу 
зелене површине на простору од 2.095 m².

но ви м ре ше ње м, ста но вни ци о во г де ла на се ља Же
ле зни к, и ма ће на ра спо ла га њу 
но во де чје и гра ли ште , но во
про је кто ва ни  спо ртски те ре н, 
кута к за  ми ра н о дмо р, ка о  и 
о бно вље не и но ве при ступне 
ста зе и сте пе ни шта.

на  де чје м и гра ли шту, ма ли
ша ни ће мо ћи да ужи ва ју на  
че ти ри  ре кви зи та  и з про и
зво дно г про гра ма  јКП „зе ле
ни ло Бе о гра д’’, ра спо ре ђе ни х 
на  бе збе дно ј, гуме но j по дло
зи. ту су: две љуља шке са два 
се ди шта, кла цка ли ца и врте
шка . По ста вље на је и и нфо та
бла , на  ко јо ј ће  ко ри сни ци  до би ти  о сно вне по да тке 
о упо тре би ре кви зи та . 

је да н о д два по сто је ћа зи ди ћа је укло ње н ра ди по
ме ра ња спо ртско г те ре на  на  при ме ре ни је ме сто . 
Пре о ста ли  зи д је  о бна вље н и у по тпуно сти  по кри
ве н дрве ни м ла јсна ма  за  се де ње  (16 m). на  по врши
ни  су по ста вље не бе то нске клупе са и бе з на сло на 
(11 и 7 ко ма да ), ка о  и бе то нске ђубри је ре (8 ко ма да ). 

По сто је ћи  за сто ри су би ли у ве о ма ло ше м ста њу па  
и х је  би ло не о пхо дно о бно ви ти. за сто ри су о и ви че
ни  уто пље ни м ба ште нски м и ви чња ко м (387,46 m). 

Ка ко је ра спо ло жи ви про сто р на ла га о , но во  про
је кто ва ни спо ртски те ре н је  ди ме нзи ја  9×12 m, што 

о мо гућа ва и гру на  је дно м ко
шу, тзв. „street basketball“. за
сто р на  о во м те ре ну је  а сфа
лтни . ра ди бе збе дно сти ко ри
сни ка пре дме тно г про сто ра  
и уче сни ка у и гри, те ре н је 
о гра ђе н ви со ко м ти пско м 
о гра до м за  спо ртске те ре не 
ви си не 3,1 m.

По сто је ћа  ве ге та ци ја  је  ква
ли те тна и фи зи о ло шки зре
ла , па  је  ура ђе на са мо ње
на до пуна ви со ко м ве ге та
ци јо м, и то у бли зи ни де чје г 
и гра ли шта  и по ре д про сто ра  

за  ми ра н о дмо р. Све тра вна те по врши не су о бно
вље не  и то се тво м тра вно г се ме на  на  по врши ни  о д 
1.216,64 m².

у то ку 2015. го ди не , у и сто ј ули ци  ко д бро ј 30, 
и зврше на  је ре ко нструкци ја де чје г и гра ли шта, ка о  
и и згра дња кутка за ми ра н о дмо р на  ко је м су по ста
вље ни сто ло ви за ша х. 
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У блокУ 45 Нова оаЗа За Уживање свих геНераЦија
у улици јурија гагарина, између брojева 259 и 271, у 

блоку 45 на новом Београду, завршени су обимни ра
дови на уређењу међублоковске зелене површине..

за  и гру кли на ца и кли нце за и з о во г кра ја  на јва
жни је је но во и згра ђе но де чје и гра ли ште , са  при ла
зни м ста за ма. на  ра спо ла га њу и м је  пе т ре кви зи та  
ко ји су по ста вље ни на гуме но ј по дло зи. Пе ња ли ца 
„игло “, љуља шка  са  два се ди шта, кла цка ли ца са две 
руде и две њи ха ли це не стрпљи во че ка ју ра здра га
не ма ли ша не.

ре кре а ти вце и з кра ја  о че кује са ни ра н спо ртски те
ре н, са  но ви м три би на ма  ко је су и згра ђе не  уме сто 
ста ри х и о ро нули х и на ко ји ма је по ста вље но 9 клу
па за се де ње .

но ви м ре ше ње м о ва ј про сто р са да и ма два пла то а 
за ми ра н о дмо р и о пушта ње , ко ји су, на  ра до ст на
јста ри ји х ко мши ја, о бо га ће ни са 4 ша х сто ла . 

Ка ко би про сто р о ста о чи ст и уре да н, по ста вље но 
је и 8 ђубри је ра, а за о дмо р на ко н и гре и пре да х у 
при ро ди по ста вље но је ча к 32 клупе са на сло но м 
и 8 бе з на сло на.

обно вље ни пла то и и ста зе ура ђе ни су о д бе то нски х 
пло ча  у си во ј, та мно  си во ј и црве но ј бо ји.

на ко н и зве де ни х гра ђе ви нски х ра до ва  и зврше
на  је  са дња  ви со ки х ли шћа ра –  Ке сте н (Castanea 
sativa), Ко при ви ћ (Celtis australis), ја се н (Fraxinus 
angistufolia), Пла та н (Platanus x acerifolia)и Ла ли но 
дрво (Liriodendron tulipifolia), ви со ки х че ти на ра – Ке
да р (Cedrus atlantica) и дугла зи ја (Pseudotsuga taxifolia) 
ка о  и ли сто па дно г и зи мзе ле но г жбуња.

оште ће ни  тра вња к је  ре ви та ли зо ва н, а жи ва о гра
да до пуње на . 

Са да је на про сто ру о д 3.391 m² ство ре на  о а за  за  
ужи ва ње сви х ге не ра ци ја , па  је  о ва ј про сто р и де а
лно  ме сто  за  це ло дне вни бо ра ва к у при ро ди.



иЗграђеН парк За псе код хале „пиоНир“
на слободној зеленој површи

ни испред хале „Пионир“, у улици 
Чарли Чаплина изграђен је нови 
парк за псе.

на  по врши ни  о д бли зу 900 m² по
ста вље но је 5 ре кви зи та  за  дре
суру и и гру па са. це о  про сто р 
је  о гра ђе н ме та лно м за шти тно м 
о гра до м. Ве ћи де о по врши не за

узи ма тра вња к ко ји је о бно
вље н се тво м тра вно г се ме на  
на  по врши ни  о д 840 ква дра
та. за  пре да х вла сни ка  па
са угра ђе не су че ти ри  клупе, 
ка о  и две бе то нске ђубри је
ре за си та н о тпа д. 

ово је 15. по  ре ду парк за  
псе на те ри то ри ји Бе о гра да 

ко ји је и згра ди ло јКП 
„зе ле ни лo Бе о гра д“. 
„зе ле ни ло “ се труди 
да и за ђе у сусре т ве ли ко м 
бро ју за хте ва за и згра дњу 
парко ва за псе у сви м де ло
ви ма гра да , и на та ј на чи н 
по ка же  да  бри не  о по тре ба
ма Бе о гра ђа на , ка о  и да о бе
збе ђује а де ква та н и си гура н 

про сто р за  и гру па са и друже ње 
вла сни ка и кућни х љуби ма ца . Све 
о ве ме ре тре ба да до при не су бе
збе дно м жи во ту сугра ђа на, а ли  и 
ква ли те тни је м друже њу вла сни ка  
и њи хо ви х па са.

дешавања У гНеЗдУ орла белорепаНа
Сви за и нте ре со ва ни мо гли су о во г про ле ћа пра

ти ти до га ђа ња у гне зду о рла бе ло ре па на на Ве ли
ко м ра тно м о стрву. на  јутјуб ка на лу јКП „зе ле ни лo 
Бе о гра д“ ужи вo су се  мо гли  по сма тра ти мла дунци 
о рла у гне зду.

Са чува ти  о ву пти цу ко ја се на ста ни ла у срцу дво
ми ли о нскoг гра да  је  пра ви  и за зо в. јКП „зе ле ни лo 

Бе о гра д“ у са ра дњи са Се кре та ри ја то м за  за шти ту 
жи во тне сре ди не гра да Бе о гра да же ли гра ђа ни ма 
да при ка же је ди нстве ну при ро дну ре тко ст ко ју не
ма ни је дна друга пре сто ни ца у евро пи.

Са  гне жђе ње м о рло ви  за по чи њу у друго ј по ло ви ни 
ја нуа ра и ли по че тко м фе бруа ра . гне зде се на ста ри
ји м ви со ки м ста бли ма  у ли шћа рски м шума ма, на јче
шће  на  ви си ни  о д 20 до  33 ме тра . гне здо је и мпо

за нтна гра ђе ви на ши ри не ча к до  два и по ме тра . 
Же нка  по ла же  23 ја ја и на њи ма ле жи 38 да на. оба 
ро ди те ља бри ну о мла дунци ма .

Ста лни ви де о на дзо р ће  о мо гући ти  и за шти ту гне зда 
и пружи ти при ли ку сви м за и нте ре со ва ни м људи ма 
да гле да ју мла дунце и њи хо ве ро ди те ље, а да и х при 
то ме не узне ми ра ва ју.

на јве ћи о ра о евро пе, о ра о  бе ло ре па н (Haliaeetus 
albicilla), ра спо на кри ла о д 22,4  m, гне зди се 
на Ве ли ко м ра тно м о стрву, у са мо м це нтру Бе
о гра да, на  ушћу Са ве у дуна в. гне здо је уда ље
но 2,5  km о д це нтра Бе о гра да па пре дста вља је
ди нстве ну а тра кци ју за  е вро пске  ме тро по ле . 
гне зде се на ста ри ји м ви со ки м ста бли ма  у ли шћа
рски м шума ма. гне здо је и мпо за нтна гра ђе ви на ши
ри не два и по ме тра . 

нeмa при рoднe нeпри jaтeљe. Oвaj oрao je и нди
кaтoр здрaвe срeди нe и први рeaгуje нa пoвeћaњe 
зaгaђeњa у стaни шту. не га ти ва н ути ца ј чо ве ка  на  
ста ни шта  о ве  врсте ути ца о је на сма ње ње е вро пске 
по пула ци је бе ло ре па на . Стрoгo је  зaшти ћeнa врстa 
у Срби jи. Брoj гнeздeћи х пaрoвa сe крeћe oкo 90.

на јбо ља ло ка ци ја за по сма тра ње ле та о ве ве ли
ча нстве не пти це је по те з ко д ушћа  и и зме ђу ра тно г 
о стрва и спо ртско г це нтра „ми ла н га ле мушка ти
ро ви ћ“. не ка да  се  мо же ви де ти ка ко кружи ви со ко 
и зна д са мо г трга  ре публи ке.

збо г спе ци фи чне по зи ци је гне зда, ко је се на ла зи на о стрву ко је је пла вно и на ње му не ма е ле ктри чне 
е не рги је, по ста ви ти  ка ме ру за  пра ће ње а кти вно сти у гне зду би о  је  пра ви  и за зо в. Ка ме ра  је  по ста вље
на на стубу ви си не  23 ме тра , а струја ко ја на па ја це ло купну о пре му за  ви де о стри ми нг о бе збе ђе на  је  
по мо ћу со ла рни х па не ла  и ба те ри ја. При ро дно  до бро  „Ве ли ко ра тно о стрво “, за шти ће но  2005. го ди не , 
са сто ји се о д две ре чне а де Ве ли ко г и ма ло г ра тно г о стрва. укупна  по врши на  за шти ће но г при ро дно г 
до бра  и зно си  211,38 хе кта ра.

на  Ве ли ко м ра тно м о стрву и во да ма ко је га о кружују за бе ле же но  је  185 врста пти ца . на  о стрву се  гне
зди 77 врста о д ко ји х су 52 ста на ри це , а 25 се ли це . По ло жа ј о стрва је о мо гући о ве ли ку ра зно врсно ст 
пти ца  у не по сре дно ј бли зи ни це нтра Бе о гра да.
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шУма беНЦиоН бУли 
богатија За 20 Нових стабала
обе ле жа ва ње 100 го ди на  не за ви сно сти  Фи нске 

би о је по во д да  гра до на че лни к Си ни ша  ма ли, 
а мба са фо р Фи нске у Срби ји Пе рти ико не н, пре
дсе дни ца  о пшти не Са вски ве на ц ире на  Вујо ви ћ 
и ге не ра лни ди ре кто р јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ 

Сло бо да н Ста но је ви ћ за са де  20 са дни ца тре шње 
у шуми  Бе нци о н Були .

гра до на че лни к се  за хва ли о ње го во ј е ксе ле нци ји 
го спо ди ну ико не ну на  до на ци ји амба са де Фи
нске Бе о гра ду  „ово је је дна ма ла а кци ја , а ли  
сва ко  ста бло у о во м гра ду је  по је дна ко  зна ча
јно  за  ле пши , здра ви ји , зе ле ни ји гра д, за  бо љу 
и ле пшу будућно ст за  на шу де цу. ми  смо је да н 
о д ре тки х гра до ва ко ји је усво ји о Стра те ги ју по
шумља ва ња . у Ба јфо рдо во ј шуми се  тре нутно са
ди 500 ста ба ла, у зве зда рско ј шуми ће  на  је се н 
би ти за са ђе но јо ш 500, а на ме да ко ви ћу 3 се  о ве  
не де ље  са ди 60 но ви х ста ба ла. на  о ва ј на чи н по
ка зује мо да во ди мо ра чуна да на м гра д буде  зе
ле ни ји и уре ђе ни ји са што ви ше дрве ћа је р на  
кра ју кра је ва то је будућно ст на ше де це за ко ју 
се  бо ри мо “ –ре ка o је  Си ни ша  ма ли.

садња Нових стабала
у пе ри о ду ми ро ва ња ве ге та ци је – про ле ће и је се н, 

вре ме нски усло ви су по го дни за са дњу но ви х ста ба
ла. Са дња  се  о ба вља  у дрво ре ди ма, на  сло бо дни м 
зе ле ни м по врши на ма и у гра дски м шума ма. ове го
ди не је на те ри то ри ји Бе о гра да пла ни ра на са дња 
укупно 4.477 но ви х ста ба ла. де о  са дни ца са ди ће се 
то ко м про ле ћа до по че тка ве ге та ци је , а о ста та к ће  
би ти  за са ђе н у је се ње м пе ри о ду.

на  сло бо дни м ја вни м зе ле ни м по врши на ма би ће 
за са ђе но 2.695 ста ба ла, до к ће  дрво ре ди  по ста ти 
бо га ти ји за 1.088 са дни ца.

то ко м про шле (2016) го ди не  за са ђе но је 2.878 но
ви х ста ба ла.

у то ку про ле ћне  са дње , парк ма ње ж по ста о  је  бо
га ти ји за 55 ста ба ла. у пи та њу су шко ло ва не  са дни
це ви со ки х ли шћа ра.

је да н о д на јпо се ће ни ји х парко ва у Бе о гра ду, Ка ле
ме гда н бо га ти ји за но ве врсте дрве ћа. у то ку про
ле ћне  са дње у о во м парку по са ђе но је 86 ста ба ла 
ра зли чи ти х врста  ја во р, Па уло вни је, црве ни хра
ст, ди вљи  ке сте н, Ко при ви ћ, Ли кви да мба р, Ла ли но  
дрво  и Ли па.

и у о ста ли м парко ви ма  у це нтра лно м гра дско м је
згру и зврше на  је  са дња  но ви х ста ба ла. у Па нчи ће
во м парку за са ђе но је 13 шко ло ва ни х са дни ца, а у 
Па рку во јске и зврше на је са дња ве о ма де ко ра ти
вне врсте – ма гно ли је . у то ку про ле ћа Вла јко ви ће в 
парк, парк Про ле ће и Ка ле ме гда н уле пшaлo је  јо ш 
75 но ви х ста ба ла.

По ве ћа ње бро ја пла ни ра ни х ста ба ла је је сва ка ко 
јо ш је дна  по тврда  о дго во рно г о дно са  пре ма  о чува њу 
и уна пре ђе њу зе ле но г фо нда  Бе о гра да и по тре ба ма 
на ши х сугра ђа на да жи ве и бо ра ве у што здра ви јо ј 
и при ја тни јо ј сре ди ни.

Бе о гра д се  и з го ди не  у го ди ну ши ри, ра зви ја и по
ста је пра ва ви со ко урба ни зо ва на ме тро по ла . Чо ве к 
жи ве ћи  у та кво м про сто ру вре ме но м губи  ко нта
кт са  при ро до м, па  је  збо г то га урба но зе ле ни ло и 
сва ки но ви ква дра тни ме та р зе ле ни х по врши на  о д 
и зузе тно г зна ча ја.
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раме УЗ раме с мУшким колегама
уврежено је ми

шљење да при
паднице лепшег 
пола у  јКП „зе
ленило Београд“ 
обављају типично 
женске послове на 
одржавању јавних 
зелених површи
на, попут садње 
цвећа, окопавања 
ружа и чишћења 
зелених површи
на. међутим, оне 
су ангажоване и на 
другим задацима 
за које бисмо, без 
размишљања, рек
ли да су веома теш
ки и предодређени 
за њихове мушке 
колеге.

радећи свој по
сао, који је важан 
за наш град, оне 
раде нешто још важније – разбијају предрасуде и 
руше табуе.

Већина Београђана се изненади када угледа жену у 
униформи јКП „зеленилоБеоград“ како коси траву, 
вози трактор или моторним маказама орезује живу 
ограду. у оваквим пословима, оне, стоје раме уз раме 
са својим колегама, рушећи дубоко укорењене сте

реотипе о строгој 
подели послова 
на мушке и женске.

успешне у свим 
улогама које им 
је живот доде
лио, истовремено 
служе на понос 
„зеленилу  Бео
град“. оне су мајке, 
ћерке, супруге и 
домаћице, али и 
вредне раднице 
које наш град пре
дано улепшавају. 
Њихов велики 
труд, изражена 
пожртвованос т 
и преданост са 
којом приступају 
својим свакоднев
ним пословним 
обавезама које 
неретко захтевају 
и дуготрајан фи

зички напор за сваку су похвалу. 
зато желимо да им се захвалимо, покажемо да смо 

свесни њихове улоге и да ценимо њихов труд. 
драге наше колегинице, хвала вам за све што чи

ните да би Београд био лепши и уређенији град и 
што својим радом чините да „зеленило” буде једно 
од градских предузећа са највећим угледом.

ЦветНо Улепшавање града
у циљу додатног цветног оплемењивања јавних зе

лених површина и улепшавања града Београда, рад
ници јКП „зеленилоБеоград“ су завршили радове на 
изради цветне заставе републике Србије, на зеленој 
површини уз аутопут Београдниш, на искључењу ка 
насељу Бежанијска коса. 

Површина овог цветњака из
носи 7000 квадратних метара. 
Посађено је 2000 комада црве
не Винке, 2000 комада Винке бе
ле боје и 2000 комада плавог 
агератума.

овај импозантан цветњак у 
облику државног симбола ре
публике Србије улепшаваће 
улазак у град свакоме ко прође 
овом деоницом аутопута, и то је 
само прва фаза радова на цвет
ном улепшавању града.

у наредним данима радници „зеленила Београд” 
поставиће саксије са садницама украсне коприве 
(Coleus) пурпурне боје, на 120 стубова јавне расвете 
у улици Кнеза милоша. у питању је лисно декоратив
на украсна врста која ће својим изгледом улепша
ти и додатно оплеменити једну од најпрометнијих 
улица у граду.

затим висеће саксије са декоративним цветним 
засадом Винке, красиће и 27 стубова јавне расве
те на Бранковом мосту. ове висеће саксије имаће 
систем за заливање по принципу „кап по кап“, које 
ће биљкама, у сваком тренутку, омогућити довољну 

количину воде, што је посебно 
важно у топлим летњим данима.

на деоници од „Ласте“ до ае
родрома „никола тесла“ на чак 
492 стуба јавне расвете би
ти постављене по две саксије 
са садницама биљке Бербе
рис. упоредо са овим радо
вима, вршиће се и радови на 
озелењавању и улепшавању 
саобраћајних разделних трака 
на ауто путу. Листопадно жбуње 
тамарикс биће посађено на ду
жини од 18 километара. ова 

декоративна врста цвета у пролеће, а цвет јој је 
љубичасте боје. 

цветни симболи града Београда на јавним зеленим 
површинама, осим визуелног ефекта, постали су 
итекако препознатљив симбол, који се сада може 
пронаћи и на сувенирима које посетиоци Београда 
односе са собом као успомену на посету нашем граду. 
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са ја м хо рти кУлтУре 
JКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ и о ве го ди не тра ди ци о на

лно је уче ство ва ло на 22. Са јму хо рти културе  у Бе
о гра ду. 

Шта нд „зе ле ни ла Бе о гра д“ би o је  уре ђе н у скла
ду са  те мо м „зе ле ни лo у урба но м про сто ру“ (Urban 
landscape). на  шта нду је  би о  при ка за н де о  на дле жно
сти  јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ – по ди за ње и о држа ва
ње ја вни х зе ле ни х по врши на , кро з те му и зла ска и з 
парко вски х по врши на  (уз при ка з де ла би љно г а со
рти ма на  на ше г Пре дузе ћа, мо би ли ја ра  и бе то нске 
га ла нте ри је ) на  ули цу, где се фо рми ра ју зе ле не  о а зе  
и дрво ре ди . је дни м де ло м шта нда би о је по ста вље н 
и зе ле ни зи д, ви д ве рти ка лно г о зе ле ња ва ња  ко је 
„зе ле ни ло “ та ко ђе при ме њује у си сте му о зе ле ња
ва ња  ја вни х по врши на.

гра ђа ни ко ји су по се ти ли шта нд јКП „зе ле ни лo Бе
о гра д“ то ко м тра ја ња са јма , мо гли  су и да се упо
зна ју са  де ла тно сти ма  ко ји ма  се  ба ви на ша фи рма 
о д про је кто ва ња , и зво ђе ња ра до ва на по ди за њу и 
о држа ва њу зе ле ни х по врши на , про и зво дње са дно г 
ма те ри ја ла  до  ста ра ња о за шти ће ни м при ро дни м 
до бри ма Бе о гра да.

на  пла то у, и спре д ха ле 3, Бе о гра дско г са јма  би ла 
је и зло же на ме ха ни за ци ја : „Кубо та м 8560“ са а е ри
фи ка то ро м, ко муна лно во зи ло за о дво з о тпа да  – ма
ла пре са и хи дра ули чна згло бно те ле ско пи ра јућа  
пла тфо рма ХзтП 35 м, ко ју јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ 
ко ри си у о ба вља њу по сло ва на о држа ва њу ја вни х 
зе ле ни х по врши на .

јкп „ЗелеНилo београд“ 
И ове годиНе На 

сајмУ трећег доба
јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ је и о ве го ди не узе ло уче

шће на Са јму тре ће г до ба ко ји је о држа н на  Бе о гра
дско м са јму у ма ју ме се цу.

ова је ди нстве на ма ни фе ста ци ја , ко ји до при но си 
ква ли те тни је м жи во ту у тре ће м до бу, о купи ла је се
ни о ре – ко ри сни ке на јра зли чи ти ји х услуга  на ме ње
ни х њи ма и по ро ди ца ма , ка о  и о не ко ји и ма ју шта да 
и м по нуде. је да н о д сло га на ма ни фе ста ци је – „до ђи те 
да за је дно за ко ра чи мо у другу мла до ст“, по тпуно  се  
укла па у бро јне а кти вно сти у о кви ру ко нце пта  а кти
вно г ста ре ња. у Бе о гра ду тре нутно ра ди 25 клубо ва  
за  ста ре , а до кра ја го ди не ће би ти о тво ре но на јма
ње јо ш два клуба.

ра ди о Ни Ца За  де ЦУ На  
са јмУ хо рти кУлтУре 

у са ра дњи са „Бе о гра дски м са јмо м“ и удруже
ње м гра ђа на „ма ли кува ри “, јКП „зе ле ни лo Бе о
гра д“ о рга ни зо ва ло је то ко м Са јма  хо рти културе  
кре а ти вну е ко ло шку ра ди о ни цу за  де цу „Про ле
ћна ре ви ја мо де “ 

ци љ ра ди о ни це је би о да се де ци, на  кре а ти ва н 
и за ни мљи в на чи н, при бли жи  при ро да и о сно
вна на че ла за шти те жи во тне сре ди не.

Стручња ци  и з јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“ су за је
дно са де цо м пра ви ли ра зли чи те а ра нжма не о д 
цве ћа .

де ца су до не ла  ста ре  ци пе ле  и и ско ри шће ну 
Пе т а мба ла жу ка ко би на пра ви ли о д њи х по суде 
у ко ји ма  су за са ди ли цве ће и та ко по сла ли е ко
ло шку по руку о ре ци кла жи .

ово је јо ш је дна  о д а кти вно сти ко је јКП „зе ле
ни лo Бе о гра д“ спро во ди ка ко би по ди гло све ст 
сугра ђа на о по тре би о чува ња о круже ња у ко ме 
жи ви мо . ова кви м ра ди о ни ца ма  „зе ле ни ло “ же ли 
да на јмла ђи ма при бли жи би љке и по ка же и м да  
и гра у при ро ди, са  при ро дни м ма те ри ја ли ма мо
же би ти и сто то ли ко за ни мљи ва , ко ли ко  и о на у 
и гра о ни ца ма . на  о ва ј на чи н, о бра зујући  на јмла
ђе , труди мо  се  да  са чува мо  жи во тну сре ди ну и 
уре ђе не зе ле не по врши не за сугра ђа не и здра в 
Бе о гра д за  ге не ра ци је  ко је до ла зе .
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обележавање даНа Заштите биодиверЗитета
гра до на че лни к Бе о гра да Си ни ша ма ли и генерални 

ди ре кто р „зе ле ни ла Бе о гра д“ Слободан Станојевић 
по се ти ли су, по во до м да на за шти те би о ди ве рзи те
та , пре да ва ње  за  уче ни ке ге о де тске шко ле на те му 
„Пти це Ба јфо рдо ве шуме ” ко је је о рга ни зо ва ло јКП 
„зе ле ни лo Бе о гра д”.

на ко н пре да ва ња , ко је у при ро дно м а мфи те а тру 
о држа о  би о ло г Же љко  Ста ни ми ро ви ћ, гра до на че

лни к је  за је дно са уче ни ци ма по ста ви о кући це за 
пти це на уна пре д пре дви ђе на ме ста , а сви по се ти о ци 

Ба јфо рдо ве шуме и ма ли су при ли ку да  се  на  ви ше 
ло ка ци ја, путе м по ста вље ни х и нфо та бли, упо зна ју 

са  спи ско м пти ца  чи је је ста ни ште Ба њи чка шума .
По дручје Ба јфо рдо ве шуме је први пут ста вље но  

по д за шти ту ка о  Спо ме ни к при ро де „Ба њи чка шума “ 
ре ше ње м Скупшти не  гра да  Бе о гра да 1993. го ди не , а 
15. се пте мбра 2015. го ди не  је  до не то  ре ше ње  о про
гла ше њу за шти те Спо ме ни ка при ро де „Ба јфо рдо ва 
шума “ и сврста ва се у III ка те го ри ју ка о  за шти ће но  
по дручје ло ка лно г зна ча ја и ка о та кво по ве ре но је 
на упра вља ње јКП „зе ле ни лo Бе о гра д“.

У паркУ калемегдаН обележеН европски даН паркова
јКП „зеленило Београд“, шеснаесту годину заре

дом обележава европски дан паркова. ове године, 
дан паркова обележен је на општини Стари град , 
у сарадњи са запосленима и волонтерима UNDPa 
(United Nations Development Programme). 

у акцији постављања нових, поправке и фарбања 
старих клупа у Калемегдан
ском парку, пред радника 
зеленила Београд учество
вали су и заменика градона
челника Београда андреје 
младеновића, присуствовали 
су и представници амбасаде 
јапана, Стелиана недера, за
меница сталне представни
це Програма уна за развој, 
Бојан Стевић, државни секре

тар министарства државне управе и локалне само
управе, иван гергинов, помоћник комесара за из
беглице и миграције републике Србије и др ненад 
иванишевић, државни секретар министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

овом приликом, заменик градоначелника андреја 
младеновић захвалио се у 
име града Београда свим 
учесницима у заједничкој 
волонтерској акцији поводом 
обележавања овог значајног 
дана, нагласивши да град Бе
оград и јКП „зеленило Бео
град“ свакодневно брину о 
уређењу 63 парка, који се 
простиру на површини већој 
од 3,000.000 m².

јкп “ЗелеНило београд” обележило 
даН Заштите животНе средиНе

акцијом чишћења Великог ратног острва, ове 
године, обележен је дан заштите животне сре
дине

Више од 50 волонтера чистило је пет амбалажу и 
остали отпад са Великог ратног острва, који је нане
ла река. Волонтери који су се укључили у ову акцију 
су из Београдске еко асоцијације, организације еко
стар парк, зеленог развојног центра, као и студен
ти географског факултета, Факултета организацио
них наука, Шумарског, Билошког, технолошкоме
талуршког факултета, факултета “Футура” и Високе 
туристичке школе.

немачко министарство за економску сарадњу и 
развој (Бмз) имплементирано од стране немачке 
организације за међународну сарадњу (гиз), се ове 
године прикључило обележавању дана заштите 
животне средине манифестацијом која је симбо
лично названа „не коцкај се са природом“. циљ 
ове манифестације је да промовише непходност 
заштите животне средине и одрживе потрошње 
природних ресурса. током обиласка заштићеног 
природног добра Велико ратно острво, стручњаци 
јКП “зеленило Београд” су учесницима указали на 
значај и улогу овог екосистема за град Београд.


