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„ЗЕЛЕНИЛО” ОСВОЈИЛО НОВИ ПРОИЗВОДНИ
ПРОГРАМ ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА
Нова дечја игралишта у Београду од сада ће бити
опремљена савременим и бољим дечјим реквизитима
из производне линије ЈКП „Зеленило – Београд”, а прво
такво игралиште биће на међублоковској зеленој површини у Новом Београду, у Булевару Михајла Пупина.
Нови производни програм рађен је по идеји пројектаната
из Пројектног бироа, а реквизити су израђени у Столарскобраварској радионици.
Вршилац дужности генералног директора ЈКП „Зеленило
– Београд”, Владимир Богићевић је приликом предствљања
реквизита рекао да су нови производи рађени по европским стандардима, као и да су у потпуности пројектовани
и произведени у нашем предузећу:
– Идеја је била да имамо игралиште са домаћим реквизитима, што смо и постигли. Задовољан сам и темпом којим
је све ово урађено, а остварене су и знатне уштеде. Сада
имамо линију од десет типских реквизита који су атестирани на Машинском факултету. Сви имају српска имена па
је тако на пример љуљашка за мању децу добила име „Милица”. Ово ће бити право освежење за Београд, а жеља нам
је да се, осим Београда, позиционирамо и у Србији, јер су
производни капацитети браварско-столарске радионице
на завидном нивоу – истакао је Богићевић.
Подстичући домаћу производњу, ЈКП „Зеленило Београд“
на најбољи начин одговара новим изазовима, а све у циљу
квалитетнијег живота Београђана.
Пројектант ЈКП „Зеле
нило – Београд“ Радмила
Вукадиновић нагласила је
да је производни програм
урађен на основу нових
стандарда који прописују
безбедносне захтеве у
погледу пројектовања,
уградње и коришћења
реквизита:
– Новина је то што су
реквизити подељени по
узрасним групама: од
две до пет и од пет до 12
година, а имамо и два који
су прилагођени деци са
посебним потребама.
На тај начин „Зеленило”

покушава да модернизује игралишта, тако да ће она бити
и функционалнија и безбеднија, али и естетски побољшана.
За сада су осавремењени реквизити, који се најчешће
користе: вртешке, љуљашке, клацкалице, њихалице, тобоган,
а планирамо и проширење производног програма. На
игралиштима ће бити постављене табле на којима ће писати
који реквизит је намењен ком узрасту. Дуготрајност ових
производа зависи од њиховог правилног коришћења –
прецизирала је она.
На јавним зеленим површинама у граду има око 1.080
дечјих игралишта, са преко 6.000 различитих реквизита.
Материјали од којих израђени поседују атесте о квалитету,
чиме се гарантије дуг век коришћења. Коришћени су челик, дрво (храстовина), алуминијум, полипропилен, полиетилен. Основна конструкција реквизита је од челичних профила, а уграђују се према пројектима статике, који
су у оквиру усвојених стандарда. Сви реквизити поседују
извештај о испитивању опреме и њеној усаглашености са
усвојеним стандардима.
Према усвојеним стандардима SRPS EN 1177, уграђиваће
се и одговарајућа подлога, која ће задовољавати све
критеријуме прописане овим стандардом безбедности.
Модеран дизајн реквизита прати савремене трендове
у области производње дечјих реквизита, а квалитет
материјала, израде и уградње одезбеђује дуготрајност
производа и безбедност проликом коришћења.
Дечја игралишта, као резултат свих делатности ЈКП
„Зеленило – Београд”, биће безбеднија и функционалнија
за коришћење, побољшана визуелно и естетски, што ће
допринети побољшању квалитета простора за игру деце.
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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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ОБНОВЉЕНЕ СТАЗЕ
И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
КОД ЦВЕТКОВЕ ПИЈАЦЕ
Пијаце и простори око пијаца су, сасвим сигурно, места где
су откуцаји срца урбаних средина међу најинтензивнијим. То
су неке врсте «црних рупа», у које се свакодневно улива велики број грађана са циљем обезбеђења континуитета своје
биолошке егзистенције. Управо, и баш због тога, то су истовремено и погодне локације за трговину свим и свачим, што неминовно ружи и ове просторе, а тиме и Град у целини.
Цветкова пијаца са својим окружењем, смештена између
улица Булевар Краља Александра, Вјекослава Ковача и Тихомира Вишњевца, пример је који у целини потврђује оно што
је претходно речено.
Изградњи нових стаза претходило је рашчишћавање терена и
рушење старих и дотрајалих стаза. На овој површини урађене
су 3 стазе, између којих се налази мали плато (15 m2). Око платоа и стаза постављени су бетонски ивичњаци, у дужини од
200 m. Укупна површина нових стаза износи 150 m2. Око платоа постављене су 3 клупе са наслоном и две ђубријере. У самој
близини платоа и солитера изграђене су скалинете са рукохватом, које воде до стамбене зграде.
Плато са клупама је осветљен канделабрима.

На једном делу површине, изводени су радови за одводњавање,
као додатни.
Обнова травњака извршена је на површини од 700 m2 , сетвом
травног семена. На зеленој површини предвиђена је и садња
дрвећа и то: 2 саднице липе (Tilia tomentosa) и 2 саднице брезе
(Betula аlba). Од декоративног шибља биће засађени јоргован
(Syringa vulgaris) и бели бисерак (Symphoricarpus allbus).
На делу где је потребно, површина је заштићена оградом дужине 20 m, а у делу ка улици је постављено и 15 заштитних
стубића, као заштита од аутомобила.
Радови на уређењу слободних површина око ове пијаце
представљају наставак уређења, које је започето још септембра 2006. године.
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Уређене зелене површине
око обновљене
фонтане „Младост”
Председник Скупштине града Београда Александар Антић пустио је данас у рад фонтану „Младост”
испред Музеја историје Југославије. Отварању
обновљене 38. београдске фонтане присуствовали
су градски секретар за комуналне и стамбене послове Предраг Петровић и председник општине
Савски венац Душан Динчић.
Фонтана обновљена на предлог општине и
грађана Савског венца, јер је то омиљено шеталиште, али и место које посети највише страних
туриста.
Поводом почетка рада једне од најлепших градских фонтана деца из вртића и ученици основних и средњих школа Савског венца приредили
су разноврстан културно-уметнички програм.
У њему су наступили деца из предшколске установе „Пчелица”, бендови „Мале школе рокенрола”,
ученик Спортске гимназије Вук Матовић и ученица средње уметничке школе „Арт медиа” Маша
Ђорђевић.
– Ово је и једно од значајних историјских места Савског венца, која поштују и грађани и општина. Обнова фонтане је трајала скоро годину
дана, при чему је замењена комплетна водоводна инсталација. У сарадњи са Музејом историје
Југославије општина Савски венац ово место користи за „Умбриа џез фестивал” и Регионални
књижевно-музички фестивал „Крокодил”, а сада
очекујемо да ће амфитеатар са фонтаном која опет
ради бити још значајније место – рекао је Динчић.
Радови су обухватили комплетну архитектонскограђевинску санацију објекта, замену постојећих
инсталација водовода и канализације и хидромашинске опреме, електричних инсталација и
осветљење фонтане. Досадашња сива боја базена замењена је нијансама плаве и зелене, а водена фигура, коју је до сада чинило девет прелива
распоређених по ободу позорнице, обогаћена је
постављањем вертикалних млазева у самом базену, који прате линију позорнице са обе стране.
Досадашње осветљење обогаћено је постављањем
додатних рефлектора, којима су наглашене све водене фигуре.
Значајан допринос новом изгледу простора као
и увек у таквим случајевима дало је ЈКП „Зеленило
Београд“. Уосталом, тешко је и замислити уређење
оваквог објекта без уређења зеленила у његовом
окружењу. У ту сврху уређено је близу 51 000 m2
травњака, уклоњено сувих грана са око тридесетак
стабала, раскрчено одраста са 80 m2. Поред тога
засађено је цвеће на површини од 263 m2 од чега је
око саме фонтане на 61 m2. Простор око и уз саму
фонтану сада улепшавају розе бегоније (Begonia
semperflorens), плави агератуми (Ageratum mexi
canum) и жуте кадифе (Tagetes erecta).
Зелени ИНФОРМАТОР 81

КОШЕЊЕ ТРАВЕ
ЈЕ У ПУНОМ ЈЕКУ

УРЕЂУЈЕ СЕ СКВЕР У
МЕКЕНЗИЈЕВОЈ УЛИЦИ

Травњак често чини основну компоненту озелењавања јавних површина, у
чему се огледа његов естетски значај. Он
може апсолутно доминирати простором,
без обзира на величину парцеле. Поред
естетског, не смe се занемарити његова
фитосанитарна и еколошка функција.
Највећи део укупног „зеленог света“
Београда припада травњацима. Површина на којој се простиру, а о којој
бригу води ЈКП „Зеленило Београд“, износи 1834,3 хектара. Због тога је кошење
траве најобимнији посао током године,
у овој делатности . Уосталом, када дође
пролеће, односно, крене вегетација, аутоматски се у нашем Предузећу проглашава
„ванредно стање“. Ако су при томе и временске прилике такве да убрзавају бујање
траве онда је то и буквално изузетно тежак испит за „Зеленило“, а пре свега, Сектора одржавања јавних зелених површина.
Са кошењем се почиње од прве
категорије. Припадност свакој категорији
подразумева и одређени број кошења
који је различит за сваку годину. У првој
категорији предвиђено је да се коси од
10-28 пута (најзначајни паркови и партери). Другој и трећој категорији, где је
предвиђено кошење 7 до 9 пута припадају
такође парковске површине ширег центра Београда. Скверови и зеленило у
саобраћајницама, што је 4 категорија,
коси се 7 пута годишње. Ова врста
интервенције најређа је на површинама
које су сврстане у 5 и 6 категорију (коси
се 4 пута годишње), а то су површине које
припадају стамбеним насељима и површине које нису приведене намени, односно нису уређене. У просеку је на овим
пословима ангажовано око 300 радника
на близу 100 локација и то свакога дана.
Разлика постоји и у погледу достигнуте
висине траве када се приступа кошењу.
Код прве четири категорије та висина износи до 10 cm, а код осталих, где је учесталост кошења ређа, преко 10 cm.
Захваљујући све бољој техничкој опре
мљености кошење се, пре свега, обавља
машинским путем - косачицама и тримерима. Када је реч о тешко доступним или
површинама чија је конфигурација терена
неповољна, онда се коси и ручно.
И ове године, као и прошле, кошење је отежано због велике влажности земљишта.
И поред тога, као и огромних површина
на којима се коси, великим залагањем запослених, реализују се постављени задаци.

Сквер на углу улица Борислава Пекића и Мекензијеве налази се на општини Врачар. Овај податак истичемо с обзиром да на овој општини има најмање зелених површина
како укупно тако и по броју становника- само 3,01 по m2.
Уређење и најмањег кутка зато има додатни значај. И то без
обзира што се ради о релативно малој површини (700 m2).
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Радовима је заправо обухваћена санација дечјег игралишта са обновом постојећег зеленила. Почетним радовима уклоњени су стари и дотрајали садржаји-застори,
ивичњаци, дечји реквизити, зеленило итд. Нови застор биће под асфалтом. У једном његовом делу, оивичена баштенским ивичњацима, површина ће бити прекривена специјалном гумом. На њој ће бити монтирани
дечји реквизити-вртешка, клацкалица, љуаљашка. Нови
ивичњаци су уграђени и дуж зелених површина које се
граниче са платоом (300 m). Цела површина биће ограђена
оградом висине 1,70 m типа „Стара београдска“. Улаз ће
бити омогућен из сва четири правца изградњом исто толико капија од којих ће једна, највећа, служити за улазак
интервентних возила. Метални стубићи се постављају као
заштита травњака дуж мањег паркинг простора.
Укупна површина травњака, који ће бити урађен од
травног тепиха је 300 m2. Када су у питању радови на зеленилу треба рећи и то да је извршено издизање крошњи
постојећих стабала а уклониће се четири -два физиолошки
презрела и два дивља. На месту једног од њих засадиће се
платан. Окружен бетоном, асфалтом и челиком овај простор ће представљати у правом смислу малу оазу за игру
и одмор, посебно, житеља зграда у окружењу.
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ЗИМСКА
СЛУЖБА
Са првим снежним падавинама радници „Зеленила“ одмах реагују у складу са својим обавезама приступајући
извршавању утврђених задатака, уколико дође до неприлика. Задаци су одређени Одлуком Града и Оперативним
планом ЈКП „Зеленило Београд“. Претходно се изврше
припреме у Предузећу за обављање овог посла и формира
Главни штаб, на чијем челу је Владимир Богићевић в.д. генералног директора.
Као што је познато, „Зеленило“ има обавезу чишћења снега
са 494.114 m2 површина, у и око паркова. Томе треба додати
и површине које се чисте на основу налога Градског штаба, а
односе се на 136 стајалишта јавног превоза, поједине тачно
утврђене објекте Владе Републике Србије, као и тротоаре
и степеништа на свих 10 општина са уже територије града
које нису предвиђене редовним програмом.
У току ове зиме,у просеку је на терену било 456 радника.
Томе треба додати и ангажовање омладинаца. Од крупне
механизације коришћено је од 16 до 20 путара, 12 до 13
кипера, 3 камиона ФАП-а, 1 трактор ИМТ са емулзијом,
8 МУЛТИКАР-а и 4 ВИЛИ-ја. Томе треба додати и ситну
механизацију коју су чинили углавном трактори и то: 1
РОНДО, 2 ПРИМА, 13 АГТ-а и 5-8 МАЕСТРАЛ-а.
Чишћење снега подразумева и посипање индустријске
соли, емулзије и гранулата.
Имајући у виду временске прилике, тачније неприлике,
није тешко замислити о каквим условима рада је реч. Ако
се у тешким приликама, када је температура испод нула степени Ц, остаје на отвореном десет и више сати, онда је то
готово подвиг који је итекако вредан пажње. Додамо ли
томе и дане када је, поред свега, дувао и снажан ветар, онда
никако не смемо, а да и на овај начин , не одамо поштовање
свим онима који су у томе учествовали.
Запослени у нашем Предузећу, пре свега, они на терену,
још једном су потврдили своју високу свест када је у питању
реализација, безобзира на изузетно тешке услове рада, оба-
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ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ У АКЦИЈИ
Акција „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“ , у организацији ЈКП
„Зеленило Београд“, траје већ једанаест година и постала
је традиционалана. Једанаест година за редом, друже се
најнепосредније 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 конкурацији за
избор најлепших зелених простора у њиховом окружењу,
у пет категорија:
Најлепша зелена површина око стамбене зграде
Најлепши балкон
Најлепша зелена површина испред
пословних објеката
Најлепше школско двориште
Најлеше зеленило око предшколске установе

Ова лепа и корисна идеја коју спроводи ЈКП“Зеленило
Београд“, уз подршку Скупштине Града и његових
Секретаријата за комунално-стамбене послове, Секре
таријата 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.
На почетку Акције, такмичење је спроведено на нивоу општина, које су изабрале по троје најбољих, у
свим категоријама. Они су тиме стекли право учешћа
на такмичењу на нивоу Града. Комисија, коју чине дипл.
инж. пејз. архитектуре, у саставу: Ана Штаљонић, председник и Наташа Раденковић (представнице „Зеленила“)
и Марија Стојановић (представник градске службе БЕОКОМ), обишла је освајаче првих места по општинама и
након тога изабрала најбоље, на нивоу Града.
Победници су:
У КАТЕГОРИЈИ НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
1. МЕСТО - Требевићка бр.25, Чукарица
2. МЕСТО - Акробате Алексића бб, Земун
3. МЕСТО - Јурија Гагарина 173, Нови Београд

У КАТЕГОРИЈИ
НАЈЛЕПШИ БАЛКОН
1. МЕСТО - Ул.Миладина Зарића бр.5
-власник Далиборка Мишић, Палилула
2. МЕСТО - Милан Кокир, Сремских бораца 2г, Земун
3. МЕСТО - породица Лукић-Стојановић
Петроградска 1, Врачар

У КАТЕГОРИЈИ НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА ОКО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. МЕСТО - Brankow Bar, Црногорска 12,Савски венац
2. МЕСТО -„BENEFIT CAFFE“-Ратка
Митровића 126-а, Чукарица
3. МЕСТО - Предузеће „Кокир градња“, Земун
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“ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“
У КАТЕГОРИЈИ НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО
ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ
1.МЕСТО - Основна школа „Вељко Дугошевић”,
Улица Милана Ракића 41, Звездара
2. МЕСТО- Дневни боравак за децу са
аутизмом, Ул. Диљска 12, Палилула
3. МЕСТО- ОШ „НХ Душан Дугалић“
Ђердапска 19, Врачар

У КАТЕГОРИЈИ НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО
ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
1. МЕСТО- Двориште вртића „Горица“,
Томаса Едисона бр. 1, Чукарица
2. МЕСТО- Вртић ,,ПИОНИР“,
Ул.Далматинска 45, Палилула
3. МЕСТО- Дечји центар „Звездани гај”,
улица Вељка Дугошевића 48, Звездара

У КАТЕГОРИЈИ
СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА
1. Боса Марјановић, ул. Милана Јовановића 10,
Жарково, за лепо уређен балкон, Чукарица
2. Једнак Злата, Водоводска 145, насеље Беле
воде - лепо уређена окућница, Чукарица

Учесници који су награђени посебни су, не само по вештини са којом уређују своје баште и балконе, већ и због
чињенице да другим Београђанима улепшавају живот. Иако
то није обавезан рад, они ипак улажу труд да свој град и
живот учине бољим. Њихов пример треба да следе сви, а
ЈКП „Зеленило Београд” овом акцијом жели да мотивише
и оне који се до сада нису бавили уређењем својих балкона, башти и пословних простора.
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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 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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Запослени
у компанији
„Wrigley’s“фарбали
клупе и дечије
реквизите на
Вождовцу

ЗАПОЧЕТИ СУ РАДОВИ
НА СКВЕРУ ВОЗАРЕВ КРСТ

Иако више нису необичне добро
вољне акције појединих компанија,
које учествују у уређењу зелених
површина , тоје нешто што нас сваки
пут обрадује. Последња у низу је она
на општини Вождовац у којој су учествовали запослени у светски познатој
компанији „Wриглеy’с“ чији су нам
неки од производа-жваке Орбит итекако познате.

На скверу „Возарев крст“, иначе
много познатијем као „Црвени крст“,
који је смештен између улица Војводе
Шупљикца и Милешевске, у току су
радови на обнови зелене површине.
Нови плато ће бити урађен од
бетонских плоча теракот црвене и
песак жуте боје са бордуром од сивих
бетонских плоча. Површина платоа
износиће око 330 m2, а око платоа ће
бити постављен бетонски ивичњак.
На скверу је предвиђено довољно
места за кратак предах наших
суграђана. Клупе ће бити постављене
на бетонским носачима, а њихова
укупна дужина износиће 29 m. За
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Тридесет запослених су у суботу 25.
маја, у Вождовачком и парку у Ул. Јове
Илића офарбали 50 клупа и 9 дечијих
реквизита. У односу на близу 16 000
различитих врста клупа и 5 000 дечјих
реквизита у парковима и на дечјим
игралиштима, о којима бригу води
наше Предузеће то свакако није много,
али значај оваквих акција се не мери
само бројевима већ, пре свега, израженом жељом да се личним примером
да допринос лепшем изгледу зелених
површина града. Зато је и наша захвалност увек упућена свима онима, који
на овај начин исказују своју љубав, али
и значај сваколиког зеленог света, посебно оног у урбаним срединама.

обезбеђивање чистоће планирано
је постављање три корпе за отпатке.
Заштита зелене површине од ау
томобила биће извршена уград
њом ограде у дужини од 140 m и по
стављањем 59 металних стубића.
Уместо травњака, због услова
средине, биће засађен покривач тла
Pachysandra terminalis на површини
од 130 m2. На делу површине, око
самог споменика, предвиђена је
садња жбуња са веома декоративним
цветовима (Hydrangea arborescens). Као
контраст , на другом делу површине
биће засађен Руј (Cotinus coggygria)
који има тамноцрвену боју листова
и цветова.

Име сквера „Возарев крст“ потиче од споменика који се на њему налази. Београдски штампар и књижар Глигорије Возаревић је 1847. године, на својој њиви, подигао дрвени крст украшен иконама, јер се веровало да су баш на том месту спаљене мошти Светог Саве. Овај споменик се сматра једним од првих споменика у Београду. Дрвени крст којег
је нагризао зуб времена је 1933. године, београдска општина заменила
крстом од вештачког црвеног камена који и данас стоји на овом месту.
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ОСМИ МАРТ НА
ЦВЕТНОМ ТРГУ
Наше предузеће jе 8. март - Међународног дана жена обележило, као и претходних година, на нама својствен начин.
И овога пута, желели смо да афирмишемо наше колегинице из комуналних система које раде послове од изузетног значаја за град Београд, а који нису уобичајени за припаднице нежнијег пола.
Овог 8. марта, цвећем из нашег расадника, обрадовали
смо 18 колегиница из ЈКП „Паркинг сервис“, које врше
наплату и контролу паркирања, на јавним паркиралиштина у Београду.

Владимир Богићевић, в.д. генералног директора ЈКП
„Зеленило Београд“ нагласио је да је 8. март дан када са
посебном пажњом треба да се осврнемо на наше колегинице и да их наградимо за то што свој посао обављају савесно и одговорно:
„Знамо да њихов посао није увек лак, јер рад на терену, поред константне физичке активности и директне
комуникације са грађанима подразумева и рад у лошим

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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временским условима“, нагласио је господин Богићевић и
додао да паркинг контролорке обављају свој посао једнако
квалитетно као и њихове колеге.
Од укупно 650 запослених, у ЈКП „Паркинг сервис“ ради
180 жена, док у „Зеленилу Београд”, од 1174 запослених, 455
чине жене, од којих су многе на руководећим позицијама.
Директор ЈКП „Паркинг сервис“, Бобан Ковачевић се
захвалио ЈКП „Зеленилу Београд“ на пажњи коју је указао дамама из „Паркинг сервиса“.
„Заједно са „Зеленилом“ радимо на томе да Београд буде
бољи и лепши, и надам се да се то и види“ истакао је господин Ковачевић.
Женама су на овај дан, осмехе измамили и најмлађи Врачарци. Наиме, деца из вртића „Бисер“ припремила су посебне осмомартовске честитке које су делили суграђнкама
које су се у то време затекле на Цветном тргу.
Ова акција полако прераста у лепу традицију. Пре две
године, 8. март смо улепшали комуналним полицајкама, а
прошле године цвећу су се радовале жене возачи трамваја
у Градском саобраћајном предузећу.
Међународни дан жена празнује се као симбол победе
жена у борби за економску, политичку и социјану равноправност, чему се придружује и ЈКП „Зеленило Београд“.

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 цвећа-агератум
(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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ОТВОРЕН ПАРК КОД
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
У петак 7. децембра отвoрен је реконструисани парк код
Економског факултета који носи име Луке Ћеловића, једног
од највећих београдских задужбинара.
Радници ЈКП „Зеленило Београд“ у мају месецу започели
су радове на санацији парка „Луке Ћеловића“, познатијег
као парка код Економског факултета. Овај парк простире се
на површини од 6.669 m2, и налази се између улица Гаврила
Принципа, Личке, Каменичке, амфитеатара Економског факултета и монтажно-демонтажне гараже у Карађорђевој
улици.
Основни концепт санације овог парка је модернизација
и унапређење зелене површине као дела амбијенталне целине „Стари Београд“ заштићене Заводом за заштиту споменика културе града Београда.
Пројектом санације површина парка остала је иста али
је промењен однос зелених површина (1.891 m2) према
чврстим засторима (1.778 m2) и то у корист зеленила. Са
постојећим зеленим површинама њихова укупна површина је 4.679 m2. У циљу заштите око парка постављено
је 160 металних стубића.
Због велике фреквенције људи извршена је замена
постојећих чврстих застора, трајним материјалом. Уместо
бетонских плоча урађен је штампани бетон. Сви постојећи
садржаји парка су задржани-пешачке комуникације, клупе
за седење, чесме, осветљење и зеленило.
Постојећа чесма зидана од струганичког камена је санирана у мањем обиму, заменом пар камених плоча. Око ње
је направљена пјацета, за миран одмор корисника парка.
Клупе тип „Београд“, замењене су, а на њихово место су
постављене 38 специјално пројектованих клупа без на-

слона, 12 са наслоном, као и 20 ђубријера тип „Стара београдска“.
Светиљке су замењене новим, на истим стубовима чиме
се знатно побољшао квалитет осветљења парка.
У парку је обновљен травњак и извршена је садња седам
високих садница јавора, 16 средњих украсних садница
црвене шљиве, као и 2.120 садница украсног жбуња.
„Људи када дођу у Београд прво што виде је парк, и нама
је врло важно што је он сада уређен и што изгледа као један
мали градски трг. Међутим, не треба заборавити да је ово
место централно језгро града и да је сада једна мала зелена
оаза за људе који овде живе. Верујем да ће њима много значити место где ће моћи да се прошетају и да се мало опусте. На овакакв начин свакако се побољшава квалитет живота“ истакао је Душан Динчић, председник општине Савски венац.
Вршилац дужности генералног директора ЈКП „Зеленило Београд“ Владимир Богићевић је указао на то да је
идеја санације парка била, да се од једне површине која је
била прилично мрачна и вегетацијом затворена, и која је
имала негативан имиџ међу Београђанима, уреди нова и
да се парк просветли.

ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ У ЗЕМУНСКОМ ПАРКУ
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Новина која је почела да се у Београду реализује у другој половини 2011. године, и одмах
постала прaви хит, је изградња теретана на отвореном. Са завршетком првих оваквих вежбаоница, и то углавном, у оквиру или уз саме паркове и дечја игралишта, великом брзином
су се умножавали захтеви и молбе за њиховом изградњом широм Града. Само у прошлој години никло је 13 оваквих садржаја, са укупно 65 справа, различитих типова.
Најновији простор који ће постати богатији за једну овакву теретану је и Земунски парк.
Наиме, радници „Зеленила“ су у среду, 8. маја, започели радовe, како би наши суграђани, у
овом делу Земуна имали могућност за физичко вежбање на отвореном простору.
Теретана се налази скоро у самом центру парка, нешто ближе Вртларској улици. Заузима
укупну површину од 111 m2. Део на коме се поставља укупно 6 фитнес справа је од специјалних
гумених плоча правоугаоног облика и дебљине од 4,6-6 цм, у зависности од врсте справе.
Предвиђени су: разбој и разбој са хватаљкама, равна и коса клупа за трбушњаке, вратило,
пењалица и комбиновано вратило.
Све справе су изграђене у нашим
радионицама. Између справа, односно гумених подлога, површине су
урађене од армираног метлисаног
бетона. Прилазна стаза, такође од
армирaног метлисаног бетона, дужине 11 и ширине 1,2 m повезује
теретану са постојећом стазом у
парку. У кругу теретане предвиђене
су две бетонске клупе без наслона.
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САДЊА НОВИХ МАЛИХ
„ФАБРИКА КИСЕОНИКА“

Акција „Љубав је
и одговорност“

Зелени свет је једини продуктиван на
овој планети. Из ове чињенице произилази и његов значај за опстанак свих
живих бића. Истовремено, то одређује
обавезу специјалног, континуираног
и одговороног односа према овом
„божјем дару“. Обавезу да га чуавмо
и унапређујемо као егзистенцијалну
потребу, али и као услов за лепши,
хуманији, здравији и квалитетнији живот. Посебно у урбаним срединама, где
доминирају бетон, асфалт и челик.
Београд је , без сумње, високо урбанизован простор. Сваки нови квадратни метар укупног зелениа је од изузетног значаја. Посебно место у том
контексту припада садњи дрвећа. Уосталом, познато је да је свако стабло „мала фабрика кисеоника“. Испод
његових крошњи, али и у близини, има више кисеоника, мање прашине,
буке итд. Томе треба додати и њихову хигијенску, естетску и психолошку
функцију.
Брига о зеленилу, том услову за постојање живота, у Београду у највећем
обиму припада нашем Предузећу. Не само очувати и одржавати постојеће
„зелене ресурсе“ већ и унапређивати и повећавати њихов обим и квалитет је истовремено и одговоран и сложен задатак. Посебно последњих
година од када „логика профита“ (зидање и градња на уштрб зелених
површина и зеленила уопште) доминирају у понашањима и поступцима
појединаца, али и уз толерантан однос друштва.
И поред свега, „Зеленило“ овај задатак успешно обавља. Подаци о броју
засађених стабала најбоље то потврђују. У току прошле године, у 731
дрвореда је засађено 2056 садница. Од око 50 различитих врста и 28
различитих родова највише су заступљени јасен, јавор, липа ,платан итд.
Ако овом броју додамо и засађена стабла на осталим зеленим површинама и шумама Града као и 8478 у реализацији Стратегије пошумљавања
Града онда добијамо цифру од око 12000 нових садница. Најважније у
свему томе је да се сваке године засади скоро двоструко више садница
него што се из различитих разлога (стамбена градња, физичка оштећена,
физиолошка старост итд) уклони.
Неписаним законима природе, период мировања вегетације (јесен –
зима) је раздобље предвиђено за садњу. Због тога су многобројне садње
у том раздобљу по зеленим површинама и дрворедима, нешто сасвим
уобичајно . Тако је било и у периоду октобар-новембар прошле и од почетка ове године, пред почетак вегетационог периода. Када је у питању
2013., настављено је са интезивном
садњом. До почетка јуна месеца, у
дрворедима је засађено 1390 садница, а на осталим зеленим површинама 778. Овом броју треба додати садњу у оквиру већ поменуте
Стратегије пошумљавања Града
Београа, садњу на приобаљима
река Дунава и Саве, и газдинским
јединицама „Велико ратно острво“,
„Бежанијска коса“ и „Звездарска
шума“.

Дајући пример и скрећући пажњу на потребу одговорног понашања свих, па и власника кућних љубимаца, Секретаријат за комуналне и стамбене послове је иницирао
акцију „Љубав је и одговорност“. У акцији
која траје од 27. маја до 10. јуна, учествују
ЈКП „Зеленило Београд“, „Градска чистоћа“,
„Ветерина Београд“ и Комунална полиција,
који ће заједничким деловањем на свих 10 централних градских општина обавити детаљно
пролећно чишћење и дезинфекцију паркова и
ПЕТ зона, али и подсећати власнике кућних
љубимаца на правила која прописује Одлука
о држању кућних љубимаца.
Наши суграђани а, пре свега, власници
кућних љубимаца треба да знају да је после
10. јуна поново на снази кажњавање по основу
Одлуке о држању кућних љубимаца, која,
између осталог, предвиђа обавезу чишћења
за кућним љубимцем, забрану чешљања и

четкања кућних љубимаца на јавним површинама, вођење паса на повоцу, као и обавезу да
пси буду чиповани и вакцинисани.
Неке од казнених одредби прописују да
ће се физичко лице – власник пса, казнити
за прекршај новчаном казном у износу од
5.000,00 динара ако: изводи пса на јавну
површину без поводника; пушта пса са поводника да се слободно креће у парку и на
другој јавној зеленој површини ван времена
од 22.00 сата до 09.00 сати следећег дана, у периоду летњег рачунања времена, односно, у
времену од 20.00 сати до 10.00 сати следећег
дана, у периоду зимског рачунања времена, као
и у непосредној близини школа од 22.00 сата
до 7.30 сати следећег дана.
Казну ће платити и лице које пушта пса са
поводника да се слободно креће у делу парка
и друге јавне зелене површине, у којем се налази уређено дечје игралиште или површина
под цветним засадом, као и ако власник или
неко други који изводи пса или мачку не очисти испрљану јавну површину.

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“ Мали Калемегдан бр. 8 • В. Д. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР – Владимир Богићевић – тел.: 2606-126
НОВИНАР УРЕДНИК – Радан Вујадиновић – тел.: 2630-506 • ШТАМПА – „Цицеро принт“ – тел.: 011/3188-616

Зелени ИНФОРМАТОР 81

12

