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ВОДЕ БРИГУ О БЛИЗУ 5000 ДЕЧЈИХ
РЕКВИЗИТА НА 1308 ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА
Дилеме ко је крив за повреду деце прилком коришћења
дечјих реквизита у парковима и дечјим игралиштима биће
сведена на минимум. Томе ће највише допринети две ново
формиране организационе целине - Служба за одржавање
и поравку реквизита, у оквиру Сектора за одржавање, и као
самостална, Служба за атестирање и контролу реквизита,
које су почеле са радом почетком марта месеца.
Ретки али, нажалост присутни случајеви повређивања,
само су убрзали опредељење, произашло из искуства са
терена, за систематско, континуирано и ефикасно вођење
бриге о исправности дечјих реквизита који су у надлежности ЈКП „Зеленило-Београд“. Наравно са основним циљем
да се створе услови за њихово безбедно коришћење.
Последњег дана месеца априла, на делу смо видели запослене који су порављали мултифункционални реквизит
- „ЂЕПЕТО“ на Малом Ташмајдану, а у другој половини
маја љуљашке у парку Ташмајдан. Ову прилику смо искористили да од Горана Буре, руководиоца Службе, нешто
више сазнамо о самој Служби, а пре свега, садржају њеног
рада. Већ из назива Службе, се јасно сагледава суштина
њиховог задатка - најбржа могућа поправка дечјих реквизита али и видљиво истицање упозорења до довођења
у функционално стање.
Систематизацијом радних места је предвиђено деветоро
запослених и руководилац. Унутрашњом организацијом
планиране су три интервентне екипе са по три радника.

За сада су активне две екипе. Чине их бравар, вариоц и НК
радник. Док се не набави потребан алат - апарат за варење,
брусилица, тестера и сл., помоћ се добија од запослених у
браварској и столарској радионици.
Начин функционисања Службе је једноставан. Сваког
јутра се из организационих јединица са терена добијау
подаци о оштећењу дечјих реквизита, њиховој врсти и
локацији. У зависности од броја неопходних интервенција,
прави се распоред одлазака екипа на лице места ради
сагледавања проблема. Уколико има више таквих случајева,
што је сасвим могуће обзиром да ЈКП „Зеленило-Београд“
одржава 4974 реквизита на 1308 дечјих игралишта, праве се
приоритети. Уколико је могуће кварови се одмах отклањају.
У супротном постављају се видљиви знакови упозорења.
Досадашње искуство говори да се углавном већ у следећем
дану реализују све пријављене поправке.
Сваки дечји реквизит спреман је за коришћење када то
одобри посебна Служба за атестирање и контролу реквизита, која се врши по европским критеријумима и нормативима. При томе, рад ове Службе проверавају надлежне
институције.
Нема сумње да ће рад Службе, али и оне која тај рад контролише, у многоме допринети повећању безбедности
деце. Сувишно је говорити од каквог је то значаја, не само
за сигурну игру деце, већ и за континуирано коришћење
дечјих реквизита.
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ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА ОБЕЛЕЖЕН
У ЗЕМУНСКОМ ПАРКУ
Ученици Музичке школе „Коста Манојловић“, представници Завода за заштиту природе Србије и ЈКП „Зеленило
Београд“ у Градском парку у Земуну обележили су у петак
24. маја., Европски дан паркова. Овим поводом, земунцима
је предат на коришћење фитнес парк са шест справа за
вежбање. У овој манифестацији нарочитио су уживали малишани који су учествовали у Еколошкој радионици „Mој
музички парк“. Спој пририоде и музике показао је да је то
најбољи начин да паркови, поред места за одмор и уживање,
постану праве културне цене на отвореном.
Обележавању „Дана европских паркова“ поред председника Скупштине града Београда, Александра Антића присуствовали су, између осталих и Ненад Боровчанин, државни
секретар за спорт и омладину, Никола Никодијевић, члан
Градског већа и Тамара Благојевић, директорка градске
Канцеларије за младе. На почетку присутнима се обратио Владимир Богићевић, в.д. генералног директора ЈКП
„Зеленило Београд“:

Европски дан паркова прогласила је Федерација националних паркова Европе, с циљем да скрене пажњу
јавности на значај зелених површина. Овај датум је
одабран као сећање на проглашење првих европских
националних паркова - девет националних паркова у
Шведској, 24. маја 1909. године.
Први пут је „Дан паркова“ обележен широм Европе
1999. године, а у Србији се обележава од 2001. године.
„Ми се трудимо да се на прави начин опходимо према
свим Београдским парковима јер су они „плућа Београда“
и заслужују посебан третман.“
Доктор Драгана Остојић, Начелница одељења за предеоне вредности Завода за заштиту природе Србије, истакла
је да је за прославу овог дана одабран Земунски парк зато
што представља једну од најстаријих живих зелених оаза
града Београда.
- Богатство и пејзажна атрактивност Земунског парка,
употпуњени су, преко 200 година старим, представницима

дрвенастих врста које је Завод за заштиту природе Србије
пре 30 година заштитио као споменике природе ботаничког карактера. Отуда с правом можемо рећи да Земунски
парк представља живи архив под отвореним небом.“ нагласила је она.

Обиласком парка, Александар Антић, председник Скупштине града Београда, захвалио се ЈКП „Зеленилу-Београд“
и Канцеларији за младе који су Земуну подарили теретану
на отвореном, и истакао је да су овакви садржаји изузетно
важни јер остављају могућност да се млади широм града
бесплатно баве спортом.
-Земунски парк је један од најлепших у Београду, који по
својој лепоти у рангу паркова у Европским метрополама.
Из тог разлога, са директором „Зеленила Београд“ сам се

Земунски парк или како га Земунци радије зову – Градски
парк, налази се у старом језгру Земуна и део је зашти
ћене природно - културне целине. Површина парка је
7,72 хектара, од чега је око 2000 квадрата под цветним засадима, а 7000 квадрата под шибљем. У парку
се налази око 1.300 стабала лишћарског и четинарског дрвећа, од којих девет имају статус заштићеног
природног добра споменика природе ботаничког карактера, и то су:
 4 групације кавкаске птерокарије и
 5 стабала тисе
договорио да се до краја ове године уради пројекат, да се
одобре средства и да се следеће, 2014. године уради детаљна
реконструкција која би подразумевала замену свих пешачких стаза, као и нови мобилијар - посебно је нагласио Антић.
Ненад Боровчанин, државни секретар за спорт и омладину,
изразио је задовољство због постављана фитнес справа у
Земунском парку јер оне значе могућност за здравији стил
живота како Земунаца тако и свих Београђана.
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АКЦИЈА
„ЗА ЗЕЛЕНИЈИ
БЕОГРАД“
Акција „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“,
у организацији ЈКП „Зеленило-Бе
оград“, траје већ једанаест година
и постала је традиционална. Једа
наест година за редом, друже се нај
непосредније грађани Београда и „Зеленило“. Циљ ове Акције, по замисли
њеног аутора, Драгане Туцовић Баранац је управо тај леп, позитиван однос
према зеленилу и цвећу код грађана,
који их мотивише у позитивној конку
рeнцији за избор најлепших зелених
простора у њиховом окружењу, у пет
категорија:

Предшколска установа

Најлепша зелена површина око
стамбене зграде где се удруживањем
станара праве дивне зелене оазе, затим;
Најлепши балкон, где сваки станар
исказујући и уживајући у свом микро простору истовремено доприноси укупној лепоти зграде, улице
па на крају и Града; Најлепша зелена површина испред пословних
објеката, доприноси укупној лепоти
Града, али и сама компанија има засигурно много позитивних поена од посетилаца, корисника услуга;
Најлепше школско двориште има
искључиво за циљ едукацију деце од
школског узраста да науче колико им
„зелени свет“ значи за укупан живот
и да улажући свој труд у озелењавање
касније умеју да цене јавне зелене
површине свог града, и на крају;
Најлеше зеленило око предшколске установе, где и сасвим мала деца
треба да спознају природу која их
Школско двориште
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САРАДЊА СА ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС“

Блоковско зеленило

окружује и науче од одраслих да је
то нешто веома важно за њихов живот.
Ова лепа и корисна идеја коју је
спроводи ЈКП „Зеленило-Београд“, уз
подршку Скупштине Града и његових
Секретаријата за комунално-стамбене
послове, Секретаријата за заштиту животне средине, као и Градске службе
БЕОКОМ, у свом развојном току је
од релативно скромне Акције са три
категорије и много мањим бројем
учесника прерасло у заиста завидну
Акцију, коју су са годинама преузимали и други градови Србије.
Десет градских општина од почетка
даје веома значајан допринос, јер се
избор врши прво у њима да би се на
крају, у завршној свечаности која се
традицонално одржава на Малом Калемегдану, везана за 5 јуни – Светски
Дан заштите животне средине, изабрали најлепши од најлепших у општинама.

Уређење паркинг простора широм
Београда, које изводи наше Предузеће
је једaн од показатеља успшене
сарадње Комуналних предузећа. И
она траје већ неколико година. Тачније
од 2010. године, када је потписан
Уговор о сарадњи. Oд тада, Анексима
уговора утврђују се локације и врсте
радова за сваку годину. До сада су,
поред осталог уређени и простори у
Пожаревачкој и Вишеградској улици,
гража у Милешевској улици, паркинг
код „Политике“ и Општине Нови
Београд, итд.
Ова сарадња је настављенa и у овој
години. До сада су завршени радови
на четири локацијe. Једна од њих je и
она у Црнотравској улици, односно,
на пaркингу у оквиру комплeкса ВМА.
Уклоњена су 33 стабла са одвозом
грањевине, извршено је иверање 14
пањева и прореда крошње на два

Специјална награда

КОМИСИЈА која бира најлепше,
сатављена је од стручњака-пејзажних
архитеката, од којих су двоје из „Зеленила Београд“ и један члан из
БЕОКОМ-а. Избор се врши између
оних који су у свим категоријама заузели једно од први два места на нивоу
општина. Победници добијају и прикладне поклоне уз захвалницу.
Због „кашњења“ пролећа ове године,
Акција је започета 6. маја на ДАН
ЕКОЛОГА СРБИЈЕ, а проглашење
победника заказано је за 14. јун на
ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

стабла. Истовремено је засађено 14
стабала и анкеровање са по два анкера.
На Ади Циганлији, уклоњена су само
два стабла и исто толико пањева
иверано, као и прореда круне стабала.
На паркингу Старо сајмиште, уређен
је травњак на површини од 65 m2 и
засађено је 120 комада зимзеленог
шибља.
На Обилићевом венцу, где смо
били на лицу места, на горњем улазу
са шибљем, сезонским цвећем и
перенама попуњено је 35 жардињера.
Са доње стране, обновљен је травњак
травним семеном на површини од
75 m2.
До краја године планирано је да
се одраде још неке локације овог
комуналног предузећа.
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ГРАДЕ СЕ СТАЗЕ
У ПАРКУ НА
БАНОВОМ БРДУ
Грађани који живе на просторима где
доминирају стамбени објекти имају
сталну жељу да су им у близини зелене
површине. Парк у Пожешкој улици,
на Бановом брду, је прави пример
за то. Налази се у делу општине Чукарица који носи епитет „централне
зоне“. Управо због тога његов изглед,
уређеност и функционалност су
предмет сталне и посебне бриге. Нарочито од тренутка када је завршена
реконструкција улице.
Од тада је много тога у парку
урађено: део стаза је обновљен, а
површине дуж саме улице су саниране.
У току 2011. године, изграђени су и
дечје игралиште и простор са справама за вежбање на отвореном .
Крајем новембра прошле године,
започети су радови на радикалној
реконструкцији главних стаза у парку
од којих једна води ка пијаци, а друга
према самој Пожешкој улици. Због
специфичности терена који карактерише велики пад (12,5%), на стазама

је предвиђен велики број степенишних силаза и скалинада. Рампе за инвалиде биће такође изграђене тамо где је
то, због већ поменуте конфигурације
терена могуће.
Обе стазе биће урађене од метлисаног бетона. Она у јужном делу парка,
која се простире паралелно са улицом Мирослава Влајића и води до
улице Пере Тодоровића, као и она
на североистоку која се простире до
улице Жарка Пуцара. Укупна површина стаза је 3.800 m2. Дуж стаза
се постављају бетонски ивичњаци
(2.000 m), а дуж степеништа метални
рукохвати. У различитим деловима

Сам парк на Бановом брду добио је назив, као и цео тај део
општине Чукарице, по нашем
познатом књижевнику Матија
Бану, где је окупљао ондашње
књижевнике у свом летњиковцу.
Читаво ово насеље је добило назив „Бановом брдо“ почетком 20
века. Површина парка припада
ободу Кошутњака, а као парк је
после стамбене изградње на
овим површинама формиран
80-их година овога века.
стаза биће монтирано 28 клупа без наслона. Радови треба да буду, у зависности од временских прилика, завршени до почетка месеца септембра.

НОВИ РЕКВИЗИТИ У ПАРКУ У УЛИЦИ МИХАЈЛА ПУПИНА
Парк у Булевару Михајла Пупина,
испред зграда од броја 201 до 207,
изграђен је пре више од тридесетпет година. Сам проток времена,
али и његово „коришћење“, учинили
су своје. Парк је драстично запуштен и значајно руиниран. То је наметало потребу његове радикaлне
реконструкције.
Радници ЈКП „Зеленило-Београд“ су
радове на његовој санацији започели
почетком априла месеца. Ситуација
на терену захтевала је да се прво, у
оквиру припремних радова, приступи демонтажи и уклањању свега
постојећег: бетонских зидова за
седење са темељима; застора од бетонских плоча на бетонској подлози; онога што је остало од старих
ивичњака; дечјих реквизита итд. Томе
треба додати и обележавање терена у
складу са пројектним задатком.
Иначе, површина на којој се изводе
радови простире се на 1.950 m2. Само
дечје игралиште је површине 370 m2.
Оно је цело под специјалном гумом,
дебљине 6 cm у црвеној (180 m2) и
зеленој боји (188 m2). Предвиђено
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је монтирање укупно 11 реквизита.
Сви реквизити су урађени у нашим
радионицама, и то у оквиру новог
програма који подразумева лепши
дизајн и бољи квалитет. Деца ће
моћи да користе: вртешке са седиштима; вртешке са подијумом; клацкалице; дупле пењалице; љуљашке са
корпом; два типа тобогана-обичан и
са ваљцима и две њихалице.
Стазе (380 m2) су од бетонских
плоча, у сивој (30×30 cm) и у белој
(10×10 cm) боји, на подлози од туцаника и ризле. Постављањем различитих димензија и боја бетонских плоча
формираће мозаик, који треба да допринесе лепшем изгледу. Око игралишта монтираће се метална ограда

(80 m), висине 90 cm. Унутар игралишта стазе ће бити оивичене баштенским (390 m2), а површине према
тротоару и улици дуплим ивичњцима
(80 m).
У оквиру дечјег игралишта и дуж
стаза, поставиће се укупно 38 бетонских клупа са лајснама, жуте боје и то
23 без и 15 са наслоном. Предвиђено
је и 18 ђубријера са металним улошцима, као и две корпе за хигијену паса,
типа „Гизел“.
Новину представљају табле, које ће
бити постављене на металној огради
са информацијама, о томе које реквизите могу деца користити, у зависности од узраста.
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УРЕЂУЈЕ СЕ
СПОМЕН ПРОСТОР
У КАКАЊСКОЈ УЛИЦИ
Један мали кутак у Какањској улици, у Општини Раковица,
добиће потпуно нови и лепши изглед. Изглед какав и заслужује
обзиром да је у питању спомен простор Споменик и Спомен
чесма, као успомена на наше храбре претке пале у борбама током Првог и Другог светског рата.
Стање које је затечено ни изблиза није било адекватно заслугама људи које су дали свој животе за слободу отаџбине. Зато је
почетак радова захтевао радикално рушење свега постојећег
од застора од ломљених плоча површина (80 m2) преко ископа
(300 m3) до уклањања два стара канделабра. Оба платоа, онај
поред споменика и онај испред Спомен чесме, су од бетона са
бордурама од бетонских коцки жуте боје (46 m2). И две стазерампе од којих је једна нова, а једна са степенишним силазом су,
такође, од бетона. Дуж њих су монтирани рукохвати и служе за
кретање инвалида у колицима. Платои око споменика и Спомен чесме су повезани бетонским степеништем. Око споменика је постављено естетско осветљење. Поред тога на целој
површини уместо два, поставиће се пет канделабара. Квалитету целог простора допринеће и 12 клупа типа „Стара Београдска“ као и 6 ђубријера.
Уз све то, се размишљало и о најмлађима. За њих ће на изливеној
гуми (41 m2) бити монтирана два дечја реквизита-вртешка
„Јелена“, и љуљашка „Орлово гнездо“. За одвођење воде, урађене
су две бетонске риголе. Две гранитне плоче укопане у земљу
враћају се на своје старо место.
Обнова трвањака биће урађена на површини од 1.175 m2. На
околним шкарпама постављају се пластични растери у циљу заштите од ерозије. Када за то буде време посадиће се и ниски
лишћари (три саднице), листопадно (37 m2) и зимзелено шибље
(33 m2) и 35 m живе ограде. Цветњак од перена на површини
7,5 m2 не само да ће улепшати, него ће целом простору дати дозу
свечаног који и заслужује.

ЦВЕТНИ ГРБ ГРАДА БЕОГРАДА
Сви градови света, посебно они већи и главни, имају нешото по чему се препознају и по чему остају у сећању.
Могуће је да то буде истовремено, различито и посебно али
и лепо и занимљиво. Такви детаљи често су боља реклама и
од, по много чему, значајнијих и вреднијих знаменитости.
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Најновији цветни назив града са његовим грбом на прилазима из оба смера Београду, дуж аутопута, можда ће
управо бити то нешто по чему ће се сећати и о чему ће
другима причати сви они који посете Београд. Њега је
немогуће не применити. Леп, занимљив и интересантан
„цветни Београд са логотипом“. Иначе цео посао, од идеје
до реализације урађен је у ЈКП „Зеленило-Београд“.
Први, који се види када се долази од правца
Аеродрома, који је урађен од цвећа, налази
се дуж шкарпе код Студентског града. У
њега је уграђено око 3.000 сезонског цвећаагератум (Ageratum), салвиа (Salvia), тагетес
(Tagetes), алисум (Alysum). Боје су усклађене
са званичним бојама грба. Када смо га средином маја снимили заиста је деловао импресивно.
Друга локација, из правца Ниша, се налази код Аутокоманде. Због стрмог терена и немогућности одржавања
цветног материјала, цео назив Београда на овом месту
биће урађен од беле ризле, с тим што ће сам грб бити
урађен у одговарајућим бојама. Његово извођење очекује
нас у наредном периоду.
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САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“
У оквиру нове уређивачке политике предвиђено је да у
сваком броју „Зеленог информатора“ једна од осам страна
буде резервисана за активност синдикалних организација.
И то, пре свега оних који у оквиру ЈКП „Зеленило Београд“
имају статус репрезентативног синдиката.
Да би реализовали ову обавезу, за почетак, у сваком од
следећих бројева представићемо по једну синдикалну
организацију. Прва међу њима је Савез самосталних синдиката Србије-Синдикална организација ЈКП „Зеленило Београд“. Иначе ССС је заправо наследник једине организације
синдиката у неким ранијим временима. Организован је као

сти. У складу са тим се реализује програм активности рада
који обухвата:
- Израду, праћење, примену и поог
уговора (код послодавца);
- Преговарање, усаглашавање, договарање око
зарада и услова рада, који се регулишу Посебним
и Појединачним колективним уговором;
- Организовањем штрајка, протестом и бојкотом
Одлука и акција које угрожавају интересе
и права запослених у комунално-стамбеној
делатности, а све у складу са Законом;

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“
Председник : Александар Вулетић
Потпредседник: Сања Вељковић
Секретар : Мирко Костадиновић
Благајник: Драгана Симић
Надзорни одбор: Дијана Марчета, Срђан Савић,
Мирко Костадиновић, Благоје Голубовић и Оливера Шапоњић.
Председништво: Александар Вулетић, Сања Вељковић,
Радомир Дамјановић и Горица Петровић.
Комисија за доделу солидарне новчане помоћи: Фадиља Аљадини,
Мирко Костадиновић, Бранислав Павловић и Драгана Симић.
Комисија за набавке: Драгивој Љубичић, Дијана Марчета
и Саша Гвозденовић.

независна и самостална организација, са препознатљивим
приступом и утицајем, која ће квалитетном и развијеном
структуром, и снажним чланицама бити равноправан партнер послодавцу у решавању проблема радника. У свом
раду, коришћењем свих ресурса и иновативности, кроз
посвећен, предан и искрен рад, инсистираће се на доследној
примени колективних уговора, остваривању равноправности, праведној заштити и унапређењу радничких права.
Самостална синдикална организација ЈКП „Зеленило Београд“ је уписана у регистар синдикалних организација
23.05.1991. године, као ДП „Зеленило Београд“. Постала
је пуноправни члан Савеза самосталних синдиката Србије,
Синдиката комуналаца Србије и Синдиката комуналаца
Београда, репрезентативне, а уједно и највеће синдикалне
централе у Србији.
Самостална синдикална организација ЈКП „Зеленило Београд“ је организована у оквиру целог предузећа кроз синдикалне подружнице. Синдикалне подружнице, којих укупно
има 15, имају своје представнике у Извршном одбору синдиката. У оквиру синдикалне организације је Надзорни одбор и Председништво, као и низ оформљених комисија.
Број чланова је у различитим временским периодима био
променљив. У овом тренутку броји око 650 чланова. Како
нам је рекао наш саговорник Александар Вулетић, председник, радује чињеница да је у последње време све више заинтересованих да се учлане у нашу Синдикалну организацију.
То је охрабрујуће с обзиром да је у претходном раздобљу
дошло до осипања чланства због реализације Социјалног
програма и напуштања Предузећа по том основу.
Поверење радника остварено је јер се основни принцип рада заснива на поштовању права запослених, солидарности, јавности рада, одговорности, стручности, масовности, политичкој, националној и верској неутралноЗелени ИНФОРМАТОР 80

- Стварање услова за учешће синдиката
у управљању Предузећа;
- Ангажовање у области рада и радних односа,
материјално-социјалног положаја запослених;
- Заштита права запослених у оквиру организационих,
техничко-технолошких и власничких промена;
- Обезбеђењу услова за рад и заштиту на раду;
- Пружању правне помоћи;
- Пружању материјалне помоћи болесним и угроженим
члановима као и њиховим породицама (сходно
усвојеном критеријуму Извршног одбора).

БОЖИДАР БЈЕЛИЋ НАЈБОЉИ
РАДНИК У 2012. ГОДИНИ
Вероватно су наши читаоци већ приметили да је један кутак у „Информатору“ посвећен појединцима-запосленима у
„Зеленилу“. То је , између осталог, свакако начин да се боље
упознамо. И то, пре свега, са онима који својим способностима и умећима –вредан радник, квалитетан мајстор,
одличан стручњак, лице које у свом приватном животу
остварује запажене резултате у неким другим областима
и сл., то и заслужују.
Особа која добије прзинање најбољи радник године, које
се иначе додељује поводом дана предузећа ЈКП „Зеленило
Београд“ свакако припада тој групи. И свакако је оправдано и заслужено.
Управо због тога у овом тексту и пишемо о Божидару
Бјелићу добитнику „титуле“ у прошлој години. Не само
по мишљењу својих руководиоца, него и својих колега са
којима ради.
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Уређује се стамбено насеље у Банијској улици
Пролеће је за већину људи најлепше годишње доба. За
запослене у „Зеленилу“, посебно оне на терену, осећања
су помешана. С једне стране и они се радују почетку новог живота које ово годишње доба симболизује, а са друге
стране стрепе од великих обавеза које их, баш у овом периоду године, сваки пут чекају.
После нешто мирнијег зимског периода крећу најра
зноврснији радови на целокупном зеленилу које је обу
хваћено редовним Програмом одржавања. А са почетком
„сезоне“ кошења траве, интензитет радова достиже максимум и захтева ванредне напоре и труд радника како би
све обавезе и задатке реализовали квалитетно и ефикасно.

Уосталом, у то се није тешко уверити. Довољно је прошетати зеленим површинама града. Скоро да нема оне где
нема радника „Зеленила“. На осталим или су били, или ће
ускоро стићи.
Такву, радну атмосферу, затекли смо и у стамбеном насељу
у Банијској улици у Земуну између зграда од броја 2 до 30.
На дечјем игралишту и око самих стамбених зграда велики број радника нешто ради. Неки од њих риљају, плеве
и окопавају живу ограду, други фарбају дечије реквизите
и клупе, трећи постављају лајсне за седење по зидићима,
четврти обележавају спортске терене итд.
У оквиру радова офарбано је 15 клупа без наслона, 6 клупа
са наслоном, постојеће ђубријере, 96 m клупа по зидићима,
15 дечијих реквизита, кош конструкција и сл. Поред тога
Затекли смо га на једном од многобројних градилишта
широм Града на којима радове изводе наши радници. Као
и обично како изводи одређене грађевинске послове. Подразумева се изузетно квалитетно. Иако је још давне 1978.
године, у Загребу завршио за грађевинског пословођу, и
годинама само надгледао извођење радова других, живот
га је натерао да и сам почне да их ради. А животни пут
му је заједничи са десетинама других сународника који
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офарбане су и справе за вежбање које су грађани сами поставили. Риљано је и орезивано шибље, издигнуте крошње
на 22 стабала и уклоњено је 6 сувих стабала. Покошен је
травњак, изграбуљан и однешена кошевина.
Сређен је и постојећи пешчаник, тако што је одвежен
постојећи и донет и разастрт нови песак. Постављена је
и још једна ђубријера. На крају радова монтирано је 22
дужна метра нових лајсни за седење по зидићима.
Најбоља потврда колико све то значи станарима околних зграда, понајвише оним најмлађим је њихово велико
присуство у току извођења самих радова.
За оне који изводе радове ово је само једна епизода. Чим
заврше на овој, крећу на друге локације. И опет исти или
слични послови.

су добијали отказе тамо где су радили и због тога морали
да напусте Хрватску и дођу у Србију. А са тиме и све оно
што су тамо радом стекли. За Божидара, то значи све оно
што је за девет година у Загребу, а остало време у Шибенику, као запослени у ГП „Изградња“ из Шибеника стекао,
морао је 1991. године, да остави како би сачувао и главе
својих најмилијих. Али и обезбедио егзистенцију. У „Зеленилу“ се запослио 1995. године. Првих седам година, радио је у Сектору одржавања, а потом је прешао у Сектор
изградње. Без обзира где је радио, увек је имао изузетан
однос са својим колегама. Захваљујући својој стручности,
дугогодишњем искуству и вредноћи, свуда је био омиљен
и стекао је поврење и ауторитет.
Такав је и у приватном животу. Уосталом због таквих особина је после више година подстанарског статуса успео да
купи стан. Живи са женом, ћерком, која је завршила медицину и сином студентом Економског факултета.
Признање које је добио чини га веома задовољним и поносним. Божидар Бјелић је између 1.300 запослених, био
изабран за најбољег радника у 2012. години.
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ЈКП „Зеленило-Београд“ је додељен сертификат Српске филмске асоцијације
У хотелу „Метропол“ у Београду, 10.
маја., Српска филмска асоцијација
доделила је првих 12 сертификата
градовима, општинама и јавним
предузећима који су увели процедуре и стандарде за издавање дозвола за снимање и пружање професионалних услуга и подршке филмској
и телевизијској индустрији.
Захваљујући вишегодишњем раду
СФА, држава Србија је препознала
значај и економски потенцијал филмских и телевизијских пројеката и Законом (Закон о кинематографији, Служ-

бени гласник РС, број 99/11) прописала увођење “подстицајних мера” за
привлачење страних и копродукционих пројеката у нашу земљу. У процесу је доношење подзаконског акта
којим ће се детаљно уредити ове мере.
Захваљујући таквом стратешком
приступу у позиционирању Србије
очекује се значајно повећање броја
и обима пројеката.
Српска филмска асоцијација која
је носилац овог пројекта, већ четири године веома активно ради на
промоцији наше земље у свету, као

атрактивне филмске локације. Истовремено, унутар земље, чини све да она
буде што више отворена да удоми и
најзахтевније филмске и телевизијске
пројекте из читавог света.
Током две године, СФА је комуницирала са бројним општинама, државним органима и јавним предузећима,
сакупљала информације, вршила обуке и креирала комплетан програм
и критеријуме за сертификацију.
Комисија је коначно проценила да је
за сертификацију услове за сада испунило 1 министарство, 11 општина
и 1 јавно предузеће: Министарство
унутрашњих послова, Савски Венац,
Врачар, Сомбор, Суботица, Ваљево,
Крагујевац, Смедерево, Панчево, Топола и Пожаревац.
За нас је најважније што је у првом
циклусу додељивања сертификација
оно припало и нашем Предузећу. У
име ЈКП “Зеленило-Београд” ово
признање је примила колегеница
Витослава Марковић, руководилац
Службе техничке припреме Сектора
одржавања јавних зелених површина.

КАЛЕНДАР РАДОВА ЗА ЈУН
У овом периоду је последњи тренутак за успешну садњу
перена и цвећа на балконима.
Већ посађене биљке, које су се привикле на новонастале
услове прихрањујемо ђубривом најбоље течним-фолијарно
или заливањем. Мушкатле не треба прихрањивати у великој
мери јер ће образовати превише лисне масе, а то ће се одразити на слабије цветање.
Руже треба прихранити, и редовно орезивати прецветале цветове. Гране ружа пузавица везивати што је више
могуће у хоризонталан положај , што ће поспешити раст
бочних избојака и образовање већег броја цветова. На ружама се у овом периоду појављују лисне ваши, које треба
уништавати прскањем инсектицидима, а уколико су падавине учестале, може се јавити и црна пегавост листова руже
која се може држати под контролом, поред прскања фунгицидима, и редовним сакупљањем и уништавањем опалих и заражених листова.
Леје са цвећем можемо малчирати у циљу заштите од
корова и заштите од претераног исушивања земљишта.
Малч може бити од коре четинара који се у продаји
може наћи у различитим бојама, крупнији или ситнији.
За малчирање леја са цвећем и шибљем може послужити
различит материјал-пиљевина, струготина, ризла, борове
иглице, покошена трава, чак и иситњене шишарке, а ваш

избор зависи од ефекта који желите постићи, доступности материјала и количине новца коју желите утрошити
на овај посао.
Посебну пажњу треба обратити на заливање травњака у
толим периодима и наравно на редовно кошење.
Пролећне луковице су до сада имале довољно времена
да се развију после цветања, и у јуну месецу можете уклонити лишће са њих. Многе врсте луковичастог цвећа ће
опстати иако остану у земљи током лета. Важно је да водите рачуна при садњи новог сезонског цвећа да не оштетите луковице које се већ налазе у земљи.
M.Sc. Ана Малетић
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