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Пејзажно уређење зелених површина дуж саобраћајнице Булевара Европе у 

Новом Саду  

 

Резиме 

Зелене површине у градским срединама повезују урбани биодиверзитет са околним, 

тиме пружају еколошку равнотежу и оптималне услове за живот људи. Током 

процеса ширења градова, долази до деградације зелених површина и њихову улогу 

преузимају површине других намена. Како би зеленило око улица и булевара могло 

да задовољи потребе корисника, потребно је да елемeнти зелених површина буду 

добре виталности и да имају задовољавајуће естетске вредности. С обзиром на то да 

је зеленило урбаних површина изложено неповољним условима средине, потребна је 

посебна пажња приликом одабира биљних врста које су отпорне на градске услове, 

као и одговарајућа нега и праћење стања. Анализом постојеће дендрофлоре, 

идентификоване су дрвенасте врсте са највећим биоеколошким вредностима и 

њихова прилагођеност условима средине, које се могу применити приликом 

ревитализације. Резултат мастер рада је дефинисање одговарајућег идејног решења 

које ће обезбедити бољу функционалност простора зелених површина око Булевара 

Европе, унапредити његове естетске вредности, побољшати еколошке услове у 

урбаној средини и урбани биодиверзитет. 

 

Кључне речи: зелена површина, дендрофлора, Булевар Европе, реконструкција  

 

 

Landscaping of green areas along the road of the Boulevard of Europe in Novi Sad 

 

Summary  

Green areas in urban environment connect urban biodiversity with the surrounding one, 

thus provide ecological balance and optimal living conditions for people. During the 

process of urban expansion, green areas are degraded and their role is taken over by areas 

of other purposes. In order for the greenery around the streets and boulevards to be able to 

satisfy the needs of the users, it is necessary for the elements of the green areas to be of a 

good vitality and to have satisfactory aesthetic values. Since the greenery of the urban 

areas is exposed to unfavorable environmental conditions, special care is needed when 

selecting plant species that should be resistant to urban conditions, as well as the 

maintainace and monitoring. The analysis of the existing dendroflora identified 

dendrological species with the highest bioecological values and their adaptation to 

environmental conditions, which can be applied during revitalization. Тhe result of the 

master's thesis is defining an appropriate conceptual plan that will provide better 

functionality of green spaces around the boulevard of Europe, improve their aesthetic 

values, as well as environmental conditions and urban biodiversity. 

 

Key words: green area, dendroflora, Bulevard of Europe, reconstruction  
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1. УВОД 

1.1. ГРАД У ВЕЗИ СА ЕКОЛОШКИМ ЈЕДИНСТВОМ 

Град је сложен организационо-технолошки систем састављен од више међусобно 

повезаних компатабилних елемената, способан да производи нове друштвене 

вредности (културне, материјалне и сл.), које се из њега шире и временом постају 

стандард целог друштва. 

На почетку развоја урбаног друштва јавио се политички град, за њим се јавља 

трговачки, па затим га у модерном времену смењује индустријски и после тога 

постиндустријски град, урбани простор или савремени град. 

Савремени град је сложени комплекс објеката различите намене, повезана целина 

која стално расте и развија се. Ипак, основни услов његовог нормалног 

функционисања је еколошко јединство. Савремена насеља треба да су органски 

повезана са природом која га окружује и да сачувају еколошку равнотежу која је 

постојала на подручју пре него то су настали. Најзначајнији урбани елементи 

градова су центри и путеви (Norberg-Schulz, 2006)  

Проучавајући генезу природног предела у атару града кроз разне друштвене 

стадијуме његовог развоја, запажа се да су највеће промене наступиле у периоду 

капиталистичког развоја, када је урбанизација узела маха, при чему је посебно 

угрожавала околну природу знатно је деградирајући и загађујући.  

Подизање и одржавање зелених површина у градској средини је један од начина 

побољшања животне средине и хигијенско-санитарних услова града. Зелене 

површине имају велики мелиоративни значај, пре свега јер утичу на састав и 

чистоћу ваздуха, изграђене као систем побољшавају микроклиму насеља, у великој 

мери смањују непријатан утицај јаких ветрова, користе се у борби против јаке 

градске буке, за уређење градске територије и за њену урбанистичку организацију 

(Табела 1). 
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Питање планирања зелених површина је од посебног значаја за нашу земљу, у којој 

су ове површине најчешће, стихијски нестајале, али не у довољној мери да би 

пратиле нагли раст градова и њиховог становништва (Вујковић, 2003). 

Савремена пејзажна архитекура се развија у правцу стварања система зеленила 

који својим распоредом омогућавају становницима града одмор и рекреацију као и 

извор свежине и бољег здравља. Природа чини јединство са човеком и како 

Вилијем Шекспир каже: ,,Један додир природе цели свет учини рођацима”. 

Зелени засади су плућа градова, обзиром да чине градски амбијент свежијим, 

здравијим, живописнијим, а самим тим и повољнијим за становање (Вујковић, 

2003). 

Табела 1. Значај и функција зелених површина у стамбеним блоковима 

Социјалне функције Економске функције 

• Повезивање људи са местом 

становања 

• Допринос развоју заједнице 

• Обезбеђују место културних и 

социјалних дешавања 

• Играју кључну улогу у 

рекреацији и промовисању 

здравог живота 

• Омогућују заштиту природних 

ресурса 

• Обезбеђују заштиту биотопа и 

позитивно утичу на биодиверзитет  

• Позитивно утичу на микроклиму 

насеља 

• Утичу на састав и чистоћу ваздуха 

• Смањују градску буку 

• Контролишу ерозивне процесе 

Економски допринос Естетске функције 

• Подижу цене некретнина у 

околини 

• Повећавају привлачност 

инвестирања у градску средину 

• Подижу привлачност 

туристичке понуде града 

• Доприносе идентитету градског 

насеља 

• Доприносе естетском квалитету 

зграда и других објеката 

• Уређује градску територију и њену 

урбанистичку организацију 

• Урамљује поједине елементе 

• Визуелна баријера за изолацију и 

маскирање нежељених елемната и 

неугледних места 
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Едукација Здравље 

• Подизање свести о заштити 

животне средине 

• Ботаничке баште и парковски 

постори као образовни објекти 

за све узрасте 

• Помажу у ослобађању свакодневног 

стреса 

• Пружају мотивацију за бављење 

рекреативним и спортским 

активностима 

• Повољно утичу на ментално 

здравље људи 

• Смањење загађености ваздуха, буке, 

температуре, повећавање влаге и 

задржавање прашине 

(извор: Вујковић и сар., 2003) 

1.2. УЛИЦА И УЛИЧНО ЗЕЛЕНИЛО 

У урбаним срединама присутно је неколико категорија зелених простора: паркови 

и јавни вртови, зелене површине у оквиру простора специјалне намене, зеленило уз 

саобраћајнице, зелени простори у зони становања, зелене површине од културно-

историјског значаја, зелене површине уз водене токове, зелене површине око 

јавних обејакта, заштитно зеленило. 

Улица је, осим трга и блока, један од основних елемената структуре сваког насеља 

(Вукајлов, 2015). Поред тога, она обједињује читав низ догађаја и заједно са 

другим улицама формира уличну мрежу. Карактер улица одређује се системима 

изградње градских зона (стамбена, рекреативна, социјална и сл.) и интензивношћу 

саобраћаја. У физичком смислу, улице чине саобраћајне површине и делови 

територија са обе стране. Што значи да се улица састоји од коловоза, тротоара и 

парцела (објеката и дворишта), уз саобраћајну површину, као и зелених површина.  

Категорија зеленила уз саобраћајнице може се поделити у следеће категорије: 

сквер, трг, пешачке улице, градске саобраћајнице, булевари, магистралне 

саобраћајнице, паркинг простори, бициклистичке стазе и железнички коридори 

(Хиел и сар., 2015). Зеленило улица, припада категорији опште намене. Основна 

функција зеленила у улици је да одвоји пешачке зоне и објекте од улице и тиме 

побољша санитарно-хигијенске услове, створи повољнију микроклиму, смањи 
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аерозагађење, смањи буку од саобраћаја и допринесе естетком квалитету саме 

улице.  

1.3. ИЗБОР ВРСТА ЗА ГРАДСКЕ ДРВОРЕДЕ 

Дрвореди, као доминантан елемент уличног зеленила, осим повољног утицаја на 

услове животне средине, има важну улогу у формирању визуелног идентитета улице. 

Дрвореди по структури садње могу бити једнострани или обострани, једноредни, 

дворедни, троредни  и вишередни. Дрвореди и улично зеленило формирају зелене 

трасе у граду, које заједно граде мрежу зеленила и повезују урбани биодиверзитет са 

околним. Зато је важно да дрвореди имају добру виталност и естетске вредности, 

како би могле да испуне захтеве закона природе и визуелног квалитета (Вујковић и 

сар., 2003). 

Људи су навикли да се о стресу прича као о болести савременог човека, али такво 

стање се јавља и код осталих организама. Биљке такође болују од стреса, 

проузрокованим неповољним условима животне средине, погрешног одабира 

биљних врста приликом подизања зелених површина и погрешне употребе средстава 

која се данас користе у одржавању зелених површина, погрешног орезивања и 

других поступака приликом одржавања. Како би биљка живела са што мање стреса и 

правилно се развијала, потребно је да се одржи еколошки и физиолошки оптимум 

(Анастасијевић, 2002). 

Приликом пројектовања зелених површина, потребно је пажљиво изабрати биљне 

врсте, које у односу на услове подручја, имају највећу отпорност на стрес, који 

узрокују неповољни услови животне средине. Избор адекватне врсте, у односу на 

услове животне средине, смањује трошкове подизања и одржавања зелених 

површина. Одабир биљних врста се заснива на истраживању утицаја услова средине 

на постојеће генотипове подручја, приликом чега се даје на значају врстама са 

добром кондицијом и естетским вредностима. Истраживања су показала да је у 

земљама средње Европе распрострањен широк спектар биљних врста које су 

заступљене на зеленим површинама, а које одликује добра виталност и адаптираност 

на услове животне средине који владају тим подручјем (Табела 2.) (Konijnendijk et 

al., 2005).  
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Табела 2. Најзаступљеније дрвенасте врсте у југоисточној Европи 

 

(извор: Konijnendijk et al., 2005) 

Избор генотипа који је отпоран на граске услове, у великој мери утиче на смањење 

трошкова подизања зелене површине, као и каснијег одржавања. Током последњих 

деценија, виталност уличног дрвећа је драстично опала (Bradshaw et al., 1995). 

Процењенo је да je просечан животни век новозасађеног уличног зеленила 10–15 

година (Moll, 1989). На основу ове чињенице, приликом подизања зелених површина 

Редни 

бр. 

Фамилија Врста 

1 Aceraceae Acer sp. 

2 Spindaceae Koeleuteria paniculatа Laxm. 

3 Meliaceae Melia azderach L. 

4 Moraceae Morus alba 'Pendula'  

5 Oleaceae Olea europea L. 

6 Pinaceae Pinus halapensis Mill. 

7 Platanaceae Platanus x acerifolia (Aiton) Willd 

8  

Salicaceae 

 

Populus alba 'Nivea' 

9 Populus nigra 'Italica' 

10 Populus canadensis Moench 

11 Rosaceae Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 

12  

Fabaceae 

 

Robinia speudoacacia L. 

13 Sophora japonica L. 

14 Ceratonia siliqua L. 

15 Gleditsia triacanthos L. 

16  

Malvaceae 

Tilia spp.  

17 Brachychiton diversifolius R.Br. 

18 Bracychiton acerifolius F.Muell. 

19 Ulmaceae Ulmus sp. 

20 Celtis australis L. 

21  

Arecaceae 

 

Washingtonia robusta H.Wendl. 

22 Washingtonia filifera H.Wendl. 

23 Phoenix canariensis Chabaud 

24 Phoenix dactylifera  L. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wendland
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wendland
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дуж булевара, потребно је планирати животни век јединки на краћи рок, 20-30 

година. Како би дрвенасте врсте на зеленим површинама урбаних средина имале 

дужи животни век, приликом подизања зелених површина, потребан је адекватан 

избор биљних врста како би се избегао или бар ублажио физиолошки стрес јединки.  

Различити делови града, пружају различите услове животне средине. Најповољније 

услове за раст и развој дрвенастих јединки представљају паркови, док су подручја са 

најнеповољнијим условима зелене површине у околини коловоза.  

1.3.1. Утицај абиотичких фактора на дрворедне саднице 

Абиотички чиниоци су сви утицаји спољашње средине који формирају услове 

живота и омогућавају опстанак биљним врстама. Најзначајнији абиотички чиниоци 

су: климатски (светлост, температура, влага, ваздух), орографски (рељеф, разуђеност 

терена, надморска висина, експозиција, нагиб) и едафски чиниоци (физичко-

хемијска својства земљишта) (Лакићевић, 2018). 

1.3.1.1. Утицај климатских услова на дрворедне саднице 

Отпорност дрвенастих јединки на временске услове карактерише минимална и 

максимална температура, приликом које јединка задржава витално стање. Ова 

карактеристика је индиректна адаптација на температурне услове на месту порекла 

биљке. Током времена долази до глобалних климатских промена, чији утицај се 

одражава и на опстанак биљног материјала, зато је важно одржавати велику генетску 

разноликост, како би се вегетациони покривач током времена могао лакше 

прилагодити. 

Велики утицај на дрвенасте јединке имају и микроклиматски услови различитих 

делова града, као што су микроклиматски услови у парковима, који су по 

карактеристикама повољнији од микроклиматских услова на улицама, булеварима, 

индустријским зонама и сл. Дрворедне саднице улица и булевара, у близини 

коловоза и тротоара, окружене су материјалима који, у односу на зелене површине, 

знатно више абсорбују сунчеве зраке и емитују топлоту. Тиме стварају неповољне 

микроклиматске услове, који утичу на раст и развој дрворедних садница у урбаним 

срединама. 
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1.3.1.2. Утицај водног дефицита на дрворедне саднице 

Материјали који се користе у изградњи градова абсорбују сунчеве зраке и знатно 

повећавају температуру током топлих летњих периода, тиме град чине као топлотно 

острво у односу на околну природу. Током сушних летњих дана, микроклима 

градске средине је знатно неповољнија од микроклиме њене околине. Услед 

повишених температура и недостатка падавина, долази до водног стреса, који се 

јавља када је одавање воде веће од усвајања. Отпорност или толеранција водног 

стреса се огледа у функционисању стомалног отвора дрвећа, као и карактеристике 

кореновог система (Вратуша, 2005).  

Дрворедне саднице на улицама и булеварима имају мањи животни простор у односу 

на дрворедне саднице које се развијају на већим зеленим површинама. Величина 

садне јаме је од великог значаја, јер одређују количину падавина коју ће земљиште 

абсорбовати, а самим тим и коренов систем. Приликом подизања дрвореда, потребно 

изабрати врсте које су отпорне на сушу, а које су од великог значаја за зеленило 

урбаних површина. 

1.3.1.3. Утицај земљишта на развој дрворедних садница 

Иако су дрвенасте врсте прилагођене различитим условима земљишта, у урбаним 

срединама је земљишни покривач у великој мери деградиран и карактерише га 

велика сабијеност. Осим нарушене структуре земљишта, у урбаним срединама, 

нарочито поред саобраћајница, заступљен је неповољан хемијски састав земљишног 

покривача. Током зимских дана, хемијски састав земљишта карактерише посолица, 

од соли која се користи за спречавање мраза на коловозу.  

Приликом подизања дрвореда у близини саобраћајница, потребно је изабрати врсте 

које су отпорне на посолицу и градске услове. Током целе године постоји ризик од 

загађења земљишта нафтом, остацима гуме и штетним гасовима. 

1.3.1.4. Утицај архитектуре булевара на дрворедне саднице 

Архитектура у великој мери утиче на структуру дрвореда, зато је важан одабир врста 

у односу на профил булевара. Улога дрвореда у улицама је раздвајање саобраћајнице 

од пешачких стаза и објеката. Објекти који су увучени у односу на регулациону 

линију, са широким пешачким стазама дају боље услове за развој дрвореда, у односу 
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на улице чији су објекти изграђени на регулационој линији, тиме стварају сенку и 

неповољне микроклиматске услове и мањи простор за раст и развој крошње. 

Одабир дрвенастих врста у урбаним срединама, потребно је прилагодити 

архитектури улице. У уским улицама и на разделним линијама коловоза, потребно је 

изабрати дрвенасте врсте са уском крошњом које карактерише већа висина, или 

патуљасте форме, како не би негативно утицале на безбедност у саобраћају, као и 

због правилог развоја крошње. За уличне дрвореде је потребно користити 

генотипове који немају плитак коренов систем, како не би приликом развоја 

кореновог система деградирали засторе.  

1.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ БУЛЕВАРА КАО ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Реч булевар је француског порекла и означава широку, лепу улицу, шеталиште. 

Осим дрвореда, вегетацију булевара чине жбунасте врсте, травнате површине, 

групације цвећа, живе ограде и разне друге биљне групе. Зелене површине на 

булеварима позитивно делују на сaнитарно-хигијенске услове, стварају повољнију 

микроклиму, естетским вредностима стварају визуелни идентитет. Наведене 

функције се могу остварити само правилним избором врста (Анастасијевић, 2002). 

Основни задатак зелених површина дуж булевара је одвајање коловоза од 

пешачких и бициклистичких стаза, као и од стамбених и објеката других намена. 

Зелене површине дуж булевара повезују остале категорије зеленила и тиме граде 

систем зелених простора који је повезан са околним биодиверзитетом. 

Приликом пројектовања овакве врсте зелених површина, наопходно је узети у 

обзир еколошке услове у којима ће се нови засад развијати и живети. На подручју 

булевара, у близини саобраћајница владају изузетно неповољни услови за будућа 

стабла у виду штетних гасова, прашине, честица метала и гуме, мањка воде, 

сабијеност земљишта, зимска посолица, загађење нафтом и др. Према томе, 

потребно је изабрати биљне врсте које су отпорне на услове градске средине, 

брзорастуће врсте са густом разгранатом крошњом и што отпорније на болести и 

инсекте. 

При избору саднице важно је да старост јединке буде што већа (више од 12 година 

је најповољније), јер колико год врста била отпорна на тешке градске услове, што 

је јединка млађа, мање је функционална и има мање шансе за опстанком (Слика 1). 
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Потребно је изабрати саднице чије корење продире у дубину, јер површински 

коренов систем прети да деформише застор и тиме наруши његову функцију и 

естетику. Површину око садне јаме треба оставити непокривену (најмање 120 cm у 

пречнику) како би се омогућило проветравање и заливање земљишта око саме 

биљке (Анастасијевић, 2002). Такође је потребно водити рачуна о простору који је 

потребан за нормалан развој крошње, што се постиже одговарајућим размаком 

садње између појединих стабала, а зависи од катактеристика врсте, као и 

удаљености од објеката и инфраструктурних водова. 

 

 

Слика 1. Младе дрворедне саднице у на новоизграђеном паркинг простору 

(извор: Милица Граховац, 2021) 

Да би дрвеће у дрворедима могло да испуњавала максимум својих еколошких, 

санитарно-хигијенских и других функција, мора да буде у врло добром 

здравственом стању и прихватљивом естетском статусу. То се постиже 

правовременим и адекватним одржавањем. 

1.5. РАЗВОЈ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ 

Булевар Европе се протеже од Булевара цара Лазара (Лиман 4) до прикључења на 

ауто-пут Београд-Суботица. Булевар Европе пролази кроз Адамовићево насеље, дели 

Ново Насеље од Сајмишта и Детелинаре, Југовићево од Авијатичарског насеља. 

Изградња Булевара Европе је почела од Лимана 4, када је носио назив Суботички 

булевар. На траси некадашње Суботичке пруге, 2006. године изграђена је једна 

саобраћајна трака будућег Булевара Европе, на деоници од Футошке до Улице Браће 

Груловић, а та деоница булевара је проширена 2010. године изградњом друге 

саобраћајне траке (Слика 2). Током 2009. године грађена је саобраћајна површина од 
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Футошке улице до Улице Корнелија Станковића дужине 1420 m, док је 2010. године 

настављена изградња од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута у дужини 

од 1800 m. То је укупно око 3963 m од Булевара цара Лазара до Руменачког пута. 

Радови на изградњи моста преко Канала ДТД започети 30. децембра 2011. године, 

представљали су почетак реализације 4. деонице Булевара Европе. Поред 

планираног моста дугачког 176 m, наставак радова на траси Булевара Европе, на 

његовој четвртој деоници, обухвата потез од Руменачког пута до ауто-пута, у 

укупној дужини од око 3100 m. Тиме Булевар Европе постаје северни крак излаза на 

ауто-пут, што је уједно и једна од његових најзначајнијих карактеристика. Веза са 

Сремом биће успостављена булеваром када буде изграђен нови мост на Дунаву 

према Петроварадинској тврђави.  

 

Слика 2. Детелинара, пре изградње Булевара Европе 

(извор: https://www.google.com/search?q=detelinara+stare+slike) 

1.5.1. Археолошко налазиште 

Први становници Новог Сада подизали су своје земунице и тиме започели историју 

града. Приликом изградње последње деонице булевара Европе, откривено је 

археолошко налазиште величине 20 hа, које представља ободе насеља из бакарног 

доба. Приликом ископа, на свега 80 cm од површине тла, пронађени су остаци 

земуница, претежно шесточланих или осмочланих породица, као и бунар. Осим 

непокретних грађевина, пронађене су кости, предмети и украшене посуде.  Овај 

локалитет је од великог значаја за културно-историјску ризницу Новог Сада и у 

будућности ће представљати једну од туристичких атракција градa. 

 

https://www.google.com/search?q=detelinara+stare+slike
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1.5.2. ,,Brownfield’’ архитектура 

,,Brownfield’’ архитектура представља део земљишта на којем је у прошлости била 

развијена некаква инфраструктура, а која је сада напуштена. Чињеница је да 

напуштени објекти стварају погубне економске, еколошке и околинске ефекте међу 

које првенствено треба убројати губитак економске вредности земљишта и 

пропуштене економске ефекте локације у центру града. Пренамена оваквих простора 

сматра се да може да помогне у стварању одрживог урбаног амбијента, помогне код 

спречавања ширења градова и емиграције урбаног подручја. Обзиром на 

конгломерацију и неконтролисани раст градова, јавила се потреба за 

интензивирањем изградње у оквиру ,,brownfield" локација, а све у циљу што 

економичнијег коришћења расположивих просторних капацитета. Могућност 

изградње у оквиру ,,brownfield’’ локација, представља јединствену прилику за 

реализацију простора на одговарајући начин, што уједно може да резултира 

повећањем квалитета живота не само корисника овог простора већ и становника 

његове уже околине, па и целог града. Веома је значајно питање начина и 

инструмената за подстицање инвеститора да улажу у рециклирање урбаног 

земљишта. Према овој формули ,,brownfield'' локације се класификују у три групе: на 

оне у централним деловима града где је вредност далеко већа од нуле, те се 

инвеститори највише за њих и интересују, затим локације у напуштеним 

индустријским зонама где је вредност локације око нуле, а профит инвеститора под 

знаком питања, па је нужно учешће јавног сектора (саобраћај, инфраструктура, 

промена урбанистичких правила, подршка у финансирању) и локације ванградских и 

сеоских подручја где је вредност свакако испод нуле и где је учешће јавног сектора 

најбитније, кроз пореске олакшице, финансирање из буџета и друго. На подручју 

Булевара Европе, постоје две ,,brownfield’’ локације, Ранжирна станица и касарна 

,,Југовићево''. 

1.5.2.1. Ранжирна станица 

Ранжирна станица је изграђена када је град Нови Сад као део Аустроугарске донео 

одлуку о изградњи железнице 1872. године. Дакле и пре него што је на Берлинском 

конгресу 1878. године донета одлука да се Европа преко, тада нове и независне 

државе Србије, повеже са земљама истока. Међутим, пруга и железничка станица на 

месту данашње Лиманске пијаце, почела је да саобраћа тек 1883. године, односно 
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годину дана пре Београда. Када је почетком 20. века, из Новог Сада било преко 50 

полазака и 50 долазака дневно, такозваних 100 парова примања, отпремања и 

опслуживања, на некадашњем Суботичком, данас Булевару Европе. Ранжирна 

железничка станица у Новом Саду, изграђена је 1911. године, настала по нацртима и 

пројекту чувеног француског инжењера и градитеља Густава Ајфела.  

Ова ранжирна железничка станица у којој се састављају и растављају теретни 

возови, налази се на данашњем Булевару Европе и представља важан и јединствен 

споменик индустријског развоја Новог Сада и целог региона. Стара ранжирна 

станица може, по узору на сличне локације у Европи, обогатити туристичку и 

културну понуду Новог Сада, уколико се буде радило на њеном очувању и истицању 

њених историјских вредности, тиме би овај локалитет постао самоодржив. Станица 

је тренутно сврстана у Програм заштите споменика културе, што значи да се не сме 

ништа мењати, преправљати, нити рушити. Ова станица служила је и као депо 

истрошеног железничког возног парка. Станица је данас пуна старих локомотива и 

вагона, од којих неки имају музејску вредност (Слика 3). Опремљена је посебном 

групом колосека, који су служили за опремање и маневрисање возова, што има 

велики историјски значај за железнички саобраћај. Комплекс индустријског наслеђа 

пример јединственог система који у себи обједињује све типове наслеђа: 

материјално непокретно и покретно наслеђе, као и нематеријално.  

 

Слика 3. Стара ранжирна станица 

(извор: https://nsuzivo.rs/novi-sad/gustav-ajfel-u-novom-sadu-novosadska-ranzirna-stanica-video) 

 

https://nsuzivo.rs/novi-sad/gustav-ajfel-u-novom-sadu-novosadska-ranzirna-stanica-video
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1.5.2.2. Касарна ,,Југовићево'' 

Касарна ,,Југовићево'' (некадашња Мајевица), се налази у северозападном делу 

града, уз Булевар Европе и Булевар војводе Степе и зузима већи део насеља 

Југовићево. Насеље је добило име по војном аеродрому, који се на том подручју 

налазио од 1913. године, а уjедно је у вези са првим писаним трагом о овом насељу 

које је основано након Првог светког рата. Војни комплекс је изграђен 1916. 

године за потребе аеродрома, у то време највећег у Краљевини СХС. Касарна није 

претрпела штету, све до бомбардовања 1999. године. 

У објекту касарне се одржавају Војне манифестације, док је у делу војног полигона 

извршена пренамена простора, на коме је у изградњи стамбени комплекс објеката 

вишепородичног становања. У плану је пренамена простора објекта касарне.  

 

 

Слика 4. Касарна ,,Југовићево'' 

(извор: https://www.mojnovisad.com/vesti/upoznajte-detelinaru-od-radnickog-do-robne-kuce-i-unaokolo-

u-slici-i-reci-id23668.html) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mojnovisad.com/vesti/upoznajte-detelinaru-od-radnickog-do-robne-kuce-i-unaokolo-u-slici-i-reci-id23668.html
https://www.mojnovisad.com/vesti/upoznajte-detelinaru-od-radnickog-do-robne-kuce-i-unaokolo-u-slici-i-reci-id23668.html
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2. ЦИЉ И ЗАДАТАК РАДА 

Задатак рада је истраживање изабраног подручја, у циљу адекватног уређења 

уличног зеленила и увођење нових садржаја у складу са резултатима анализа и 

потребама корисника. Да би зелени простори били прихваћени од стране грађана, 

захтевају унапређење функционалности простора и одржавање виталности 

биодиверзитета. Уређење зелених површина дуж булевара Европе у Новом Саду, 

има за циљ креирање атрактивног амбијента за пешаке, бицилисте и становнике 

околних блокова. Саобраћајна вредности овог Булевара се огледа у његовој 

мултифункционалности и зато његов значај у градској средини захтева да се сачува 

и унапреди његова функционалност и естетика.  

Приликом анализе постојећег стања дрвенастих врста, које су саставни део зелених 

површина дуж Булевара Европе, потребно је извести закључке о виталности и 

прилагођености врста, како би се извршио адекватан избор јединки током израде 

концептуалног решења. У односу на резултате анализа, потребно је и предложити 

и мере неге зелених површина. Задатак рада је и анализа структуре и профила 

булевара, ради усклађивања са предвиђеним садржајем и дизајном.  

Остваривање циља се постиже израдом биоеколошке основе, анализом постојећег 

стања, услова животне средине и анализом урбане структуре подручја. На основу 

добијених резултата биоеколошке основе, потребно је предложити мере неге које 

ће допринети решавању уочених проблема, унапређењу и побољшању квалитета 

зелених површина истраживаног подручја. Осим анализе вегетације, потребно је 

извршити и анализу функционалних целина осталих делова Булевара Европе, како 

би новопројектовано идејно решење било интегрисано у амбијенталну целину 

целог потеза истраживаног подрчја.  

Циљ рада је израда идејног решења за уређење дела булевара Европе у пределу 

Авијатичарског насеља, који је тренутно неуређен и без садржаја који би 

задовољили потребе корисника. Тиме би се унапредила функционалност зеленог 

простора поменутог сегмента, унапредили микроклиматски и санитарно-

хигијенски услови. Израдом идејног решења је потребно унапредити естетске 
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вредности простора, а становницима омогућити нови садржаји у складу са 

њиховим потребама и оплемењен простор за социјализацију, одмор и рекреацију. 

Залену површину која се налази између Булевара Европе и Улице Веселина 

Маслеше је потребно повезати са стамбеним блоком и његоим становницима, који 

би били већински корисници овог простора. Предлогом концептуалног решења, 

потребно је предвидети одрживи амбијент, који ће остварити визуелни идентитет 

Булевара Европе.  
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3. МЕТОД РАДА 

Рад се базира на прикупљању података постојеће вегетације, што подразумева 

додељивање катастарских бројева за свако појединачно стабло и сваку појединачну 

жбунасту форму. Затим се сакупљени подаци уносе на катастарске подлоге у 

програму AutoCAD 2019 и Microsoft excel Professional Plus 2019. 

Метод рада се састојао из теоријског и практичног истраживања. Прикупљање 

потребне литературе и адекватно информисање представљали су основ за извођење 

практичног дела истраживања. Практични део је подразумевао израду биоеколошке 

основе по Анастасијевићу (2002) и анализе урбаних карактеристика подручја, у виду 

анализе планиметрије, анализе саобраћаја и анализе намене површина. Биоеколошка 

основа се одређује према методологији Анастасијевића (2002). Табела биоеколошке 

основе код реконструкције постојеће зелене површине садржи: 

- редни број (катастарски број врсте),  

- врсту (детерминацију јединке),  

- висину стабла  

Висина стабла се одређује једноставном и доста прецизном методом. На деблу 

стабла се одреди 1 m висине. Лењир са центиметарском поделом се са удаљене тачке 

постави тако да један центиметар показује измерени метар на деблу. Висина се 

одређује мерењем центиметара укупне висине стабла. Број центиметара представља 

број метара висине стабла.  

- дебла чистог до првих грана  

Мерење висине дебла до првих грана је извршено пантљиком. 

- прсни пречник дебла  

Прсни пречник дебла се утврђује на висини од 1,3 m. 

- ширина крошње  
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Врши се на основу мерења пројекције крошње на земљи уз израчунавање средње 

вредности два међусобно управна пречника пројекције круне дрвета. Приближна 

величина је утолико мање прецизна, уколико је облик пројекције мање правилан. 

- трулежи дебла и дебљих грана  

Приказана интензитетом ове појаве: јака трулеж +++, средња трулеж ++ и слаба 

трулеж +. 

-  механичка оштећења дебла 

Приказана интензитетом: суво стабло +++, неколико сувих грана ++ и једна сува 

грана +. 

- фитопатолошка и ентомолошка оболења 

Приказана интензитетом: велика оштећења +++, средње оштећење ++ и слабо 

оштећење +. 

- оцену виталности и естетике 

Оцене виталности и естетике су приказане градацијом од 1-слаба до 5-одлична. 

Приликом рада коришћена је пантљика, фотоапарат и сантиметарски лењир. Од 

софтверских програма за израду биоеколошке основе и анализе урбане структуре 

Булевара Европе, коришћени су програми: AutoCAD 2019 и Microsoft excel 

Professional Plus 2019, Photoshop CS6, Corel Draw 12. 
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4. АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА 

4.1. УСЛОВИ СРЕДИНЕ ИСТРАЖИВАНОГ ПОДРУЧЈА 

Животну средину у којој биодиверзитет расте и развија се, чини жива нежива 

природа. У наредном поглављу ће бити описани основни чиниоци животне средине 

подручја. 

4.1.1. Услови земљишта истраживаног подручја 

На подручју Булевара Европе установљен је чернозем на алувијалном наносу 

карбонатни у јужном делу и чернозем на алувијалном наносу алкализовани, ког 

карактерише велика плодност, богатство хумусом, због чега осим велике плодности 

одликује и добру структуру земљишта и повољним водно ваздушним режимом 

(Слика 5). У погледу физичких особина у себи садржи песковите честице помешане 

са глином, мрвичасто-орашасте структуре. Спада у типска, развијена земљишта и у 

њој је живот веома интензиван. 

 

 

Слика 5. Педолошка карта анализираног подручја  

(извор: Завод за урбанизам, Нови Сад, 2009) 
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Земљишни покривач поред саобраћајнице булевара је изложен утицају штетних 

гасова, ризику од загађења остацима гуме и изливањем нафте. Поред добрих 

карактеристика земљишта на коме се налази подручје, земљиште које окружује 

коловоз карактерише велика сабијеност, која представља отежане услове раста и 

развоја дрвенастих јединки. Током зимских периода, земљиште око саобраћајнице и 

на разделној линији коловоза, бива изложено посолици услед сољења путева ради 

спречавања мраза.  

Током реконтрукције дела улице Веселина Маслеше, услед коришћења тешке 

механизације, дошло је до наручавања природне структуре земљишта. Осим 

сабијања дубљих слојева земљишта, деградирана је структура површинског слоја 

(Слика 6).  

 

Слика 6. Деградација земљишног покривача у делу Булевара Европе  

(извор: Милица Граховац, 2021) 

4.1.2. Услови климе 

Географско-физичко подручје Новог Сада налази се у веома повољним климатско-

еколошким условима умерене континенталне климе. Основне одлике ове климатске 

категорије су велике температурне разлике током године, кишовита пролећа, сува и топла 

лета и хладне зиме са мало снега. Хладна половина године распоређена је у периоду од 

новембра до марта. Најхладнији месец у години је јануар са просечном температуром 

0.2Co, а најтоплији јул са просечном температуром 21,9 Co. Доминантни ветрови су 

кошава (из југоисточног правца) и горњак (из северозападног правца). Кошава се јавља од 
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децембра до марта, а горњак од јуна до септембра. Истраживано подручје се пружа у 

правцу доминантних ветрова. 

4.1.3. Падавине 

Просечне годишње падавине у Новом Саду износе 647,3 mm, али су неправилно 

распоређене, тако да у сушном делу године мора бити испланирано допунско 

наводњавање (Табела 3). Распоређене су у топлијим месецима од априла до октобра. 

Најкишовитији месец је јун са 86 mm падавина а најсушнији септембар са 40 mm 

падавина. Лети су могуће кратке олује праћене грмљавином. 

 Табела 3. Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1981-2010. године 

(извор: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13168) 

 

4.1.4. Влажност ваздуха 

Просечна релативна влажност ваздуха је 76%. Meсец с највишом релативном 

влажношћу ваздуха је децембар (83%), а најнижом април, мај и јул (69%). Влажност 

ваздуха потиче од падавина и као таква утиче на биљни свет. Тако, чак и ако се 

наводњавањем обезбеди потребна количина воде за биљку путем земљишта, 

негативан утицај сувог ваздуха ће и даље бити присутан. У оквиру истраживаног 

подручја је уочљив проблем тог типа, због релативно мале површине под дрвећем 

колебање влаге је увећано. 
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4.1.5. Степен угрожености подручја 

Степен угрожености подручја се утврђује стањем појединачних фактора који утичу 

на квалитет животне средине. У даљим поглављима ће бити представљен степен 

угрожености подручја, на основу негативних резултата појединих фактора животне 

средине. 

4.1.5.1. Загађење ваздуха 

Једни од главних загађивача ваздуха у урбаним срединама су моторна возила, што 

доводи до закључка да су највећа загађења ваздуха око великих саобраћајница. На 

ублажавање загађења ваздуха око саобраћајница утиче заступљеност зеленила и 

пружање правца саобраћајнице у односу на правац дувања ветрова. 

2019. године је извршено испитивање квалитета ваздуха, на целом подручју града 

Новог Сада, од стране Градске управе за заштиту животне средине. Приликом 

мерења суспендоване су PM10 честицe, које су саставни део прашине и мање су од 10 

микрометара и представљају смешу дима, чађи и киселине, уз тешке метале попут 

олова, кадмијума, никла и арсена, а настају као последица комбинованог утицаја 

грејања, саобраћаја и индустрије (Слика 7). Према подацима мерне станице на углу 

Руменачке и Булевара Јаше Томића, у суспендованим PM10 честицама, 

концентрација олова током 2019. године није прекорачила граничне вредности ни у 

једном од укупно 325 контролисаних дана. 

 

 

Слика 7. Дневне варијације концентрација олова утврђених у суспендованим 

честицама PM10 у ваздуху на мерном месту угао Руменачке и Булевара Јаше Томић, 

Нови Сад током 2019. године  

(извор: Градска управа за заштиту животне средине, 2019) 
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4.1.5.2. Бука на анализираном подручју 

Највећи проузроковачи буке у урбаним површинама су моторна возила, док су 

подручја са највећим нивоом буке најферквентније саобраћајнице у градској 

средини. Звучну изолацију између саобраћајница и објеката које је окружују стварају 

заштитне звучне баријере које могу бити изграђене од вештачких материјала или 

вегетације. На подручијима булевара, највећи изолатори буке су дрвореди.  

Мерење нивоа буке у граду Новом Саду, извршено је 2015. године (Слика 8). Према 

подацима из Одлуке у уређивању акустичних зона на територији града Новог Сада 

(Службени лист града Новог Сада, бр. 54), на анализираном подручју су 

евидентиране четири зоне нивоа буке. На подручју саобраћајнице Булевара Европе, 

током дневних периода измерено је 65 dB, а 55 dB током ноћи и припада петој зони. 

Док је у стамбеним деловима, у непосредној близини Булевара Европе измерена 

знатно мања бука, 55 dB током дана и 50 dB током ноћног периода и припада трећој 

зони. Највећа бука, измерена је на подручју старе ранжирне станице и припада 

шестој зони, док је најмања бука измерена на неизграђеном делу Булевара Европе. 

Бука измерена на саобраћајници прелази границу дозвољене буке за 15 dB током 

дана и 15 dB током ноћи, што објашњава чињеница да је Булевар Европе изузетно 

прометна саобраћајница.  

 

 

Слика 8. Ниво буке истраживаног подручја за дневни период 

(извор: Сл. лист града Новог Сада, 9.11.2015, број 54, Графички приказ) 
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4.2. АНАЛИЗА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И ПОВЕЗАНОСТ СА 

ОКОЛИНОМ 

Булевар Европе се налази у Новом Саду и представља границу 7 градских насеља, 

Авијатичарског насеља, Југовићевог насеља, Детелинаре, Сајмишта, Бистрице, 

Адамовићевог насеља и Телепа и тиме представља главну комуникацију поменутих 

насеља. Булевар Европе, је најдужи булевар у Новом Саду и дужине је 7,26 km. 

Булевар је повезан са осталим гардским саобраћајницама и тиме чини једну од 

главних елемената мреже саобраћаја Новог Сада (Слика 9). Поред повезаности са 

градским насељима, Булевар Европе представља северни крак излаза на ауто-пут 

Београд-Суботуца и тиме чини главну комуникацију Новог Сада и целе Европе.  

 

 

Слика 9. Булевар Европе у делу насеља Детелинара 

(извор: https://www.flickr.com/photos/aleksandarm021/42145601430) 

Осим моторног саобраћаја, делом Булевара Европе који се пружа кроз урбану 

средину, изгађене су и бициклистичке стазе, које граде градску мрежу 

бициклистичког саобраћаја, а тиме ће у будућности бити прикључени на европску 

мрежу бициклистичких стаза Еуро-Вело 6. Граски саобраћајни превоз, Булеваром 

Европе повезује градска насеља која тангира са осталим деловима града. Северни 

део Булевара повезује Индустријску зону Север, са градским насељем, тиме 

олакшава транзит радницима, као и транспорт робе и материјала. Булевар има везу 

са речним саобраћајем, каналом Дунав-Тиса-Дунав, као и железничким саобраћајем, 

који га пресеца у делу насеља Детелинара.  

 

https://www.flickr.com/photos/aleksandarm021/42145601430
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4.3. ПЛАНИМЕТРИЈА 

Пратећи историјске токове, градове настале у старијим епохама и цивилизације и 

токове које су их створили, можемо увидети античке, грчке градове у којима су 

архитектонски објекти били најважнији елемент обликовања (Узуновић, 2009) У 

савременим градовима се може констатовати, да су основне физичке структуре 

градова свакако архитектонски објекти, али као посебне морфолошке и типолошке 

целине су слободни, неизграђени простори изузетних вредних карактеристика. 

Планиметрија представља однос између изграђеног и неизграђеног простора. 

Анализа планиметрије је извршена на нивоу Булевара Европе са околним 

изграђеним површинама које му не припадају, али великим делом утичу на стварање 

комплетне слике о уделу изграђености истраживаног подручја (Прилог бр. 1). 

Укупна површина истраживаног подручја износи 82,4 ha (72,1%), док удео 

изграђеног дела површине износи 23ha (27,9%) (Графикон 1).  

 

 

Графикон 1. Удео изграђених и неизграђених површина  

(извор: Милица Граховац, 2021) 

 

Изграђени део подручја може да се подели у две целине. Прва целина од Лимана до 

Футошког пута има неповољан однос између изграђених (72%) и неизграђених 

површина (28%), док друга целина, коју обухватају изграђене површине око 

Булевара Европе од Футошког пута до краја Авијатичарског насеља, има знатно 

повољнији однос између изграђених (39%) и неизграђених површина (61%). 

Основна разлика изграђеног дела прве и друге целине јесте у односу објеката и 

Изграђене 

површине

27,9%

Неизграђене 

површине

72,1%

Укупна изграђеност површине



25 
 

парцеле. У првој целини, објекти су изграђени као слободностојећи, један уз други 

уз регулациону линију, док су у другој целини објекти на регулационој линији улице 

Веселина Маслеше, која је паралелна са Булеваром Европе. Објекти 

вишепородичног становања, су у делу насеља Детелинара, изграђени један уз други, 

док су у делу Авијатичарког насеља грађени као слободностојећи објекти. На 

графичком приказу планиметрије се јасно чита да објекти вишепородичног 

становања на подручју Детелинаре формирају стамбене блокове затвореног типа. 

Паралелно са саобраћајницом Булевара Европе, до улице Веселина Маслеше, кроз 

деоницу Детелинаре и Авијатичарског насеља протеже се неизграђена површина у 

виду ,,зеленог појаса'', ширине 20 m. Северни део Булевара Европе, у делу 

Индутријеске зоне Север, који води ка ауто-путу и западни део око Ранжирне 

станице и касарне ,,Југовићево'', карактерише мала изграђеност слободних површина 

око саобраћајнице. 

4.4. АНАЛИЗА САОБРАЋАЈА 

Услед централизације долази до великог ширења градова, у којима саобраћај почиње 

да представља проблем. Гужве на саобраћајницама и паркинг простори који не 

задовољавају капацитете града су само неки од глобалних проблема великих 

градова. Будућност града је у порасту урбане мобилности, која доприноси квалитету 

живота грађана и индексу хуманог развоја града. Решење за универзални проблем 

урбане мобилности је јачање система јавног саобраћаја кроз бициклизам и пешачење 

као важне инструменте одрживости, као и фунционалну повезаност града мрежом 

пешачких и бициклистичких стаза. Како би становницима приближили урбану 

мобилност, потребно је креирати атркативна шеталишта и бициклистичке стазе.  

Булевар Европе је саобраћајница првог реда, која спаја град са ауто-путем Београд-

Суботица и тиме доприноси развоју града (Слика 10). Истраживано подручје пресеца 

и неколико важних саобраћајница првог реда, као што су: Футошки пут, Булевар 

војводе Степе и Руменачки пут. Тиме представља део мреже главних саобраћајница 

у Новом Саду (Прилог 2). Део Булевара Европе који се пружа кроз насеље 

Детелинару, Бистрицу и Адамовићево насеље, представља једну од најатрактивнијих 

шеталишта урбаног језгра Новог Сада, са мноштвом садржаја, који привлаче 

посетиоце.  
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Слика 10. Северни крак излаза на ауто-пут, Булевар Европе  

(извор: https://www.srbijadanas.com/clanak/novi-sad-bulevar-evrope-u-punom-kapacitetu-pusten-u-

saobracaj-foto-23-01-2016) 

 

Поред моторног саобраћаја, на Булевар Европе је развијен бициклистички саобраћај, 

док је у делу Авијатичарског насеља заступљен и железнички саобраћај. 

Билицклистичке стазе се пружају делом булевара који пролази кроз урбано језгро, од 

Лимана до Руменачког пута, са обе стране саобраћајнице и чине једну од главних 

сегмената мреже бициклистичких стаза у Новом Саду. У делу Детелинаре су 

окружене младим дрворедним садницама храста лужњака (Quercus robur L.), што 

овај предео чини пријатним за вожњу бицикла. 

Стамбена изградња је променила интензитет саобраћаја Булевара Европе, а самим 

тим потребу за паркинг просторима. Паркинг простори су најзаступљенији у делу 

Булевара Европе од Лимана до Футошког пута, док је у делу Детелинаре тек ове 

године изграђено 181 паркинг место, у делу између коловоза и бициклистичке стазе 

(Слика 11). 

 

 

Слика 11. Приказ новоизграђеног паркинг простора  

(извор: https://novisad.com/vesti/na-bulevaru-evrope-izgradjeno-49-parking-mesta-uskoro-jos-132-7626) 

https://www.srbijadanas.com/clanak/novi-sad-bulevar-evrope-u-punom-kapacitetu-pusten-u-saobracaj-foto-23-01-2016
https://www.srbijadanas.com/clanak/novi-sad-bulevar-evrope-u-punom-kapacitetu-pusten-u-saobracaj-foto-23-01-2016
https://novisad.com/vesti/na-bulevaru-evrope-izgradjeno-49-parking-mesta-uskoro-jos-132-7626
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4.5. НАМЕНА ПОВРШИНА 

Анализом намене површина, утврђено је да је Булевар Европе подељен у више 

сегмената. Претежна намена површине, потеза од Лимана до краја Авијатичарког 

насеља је вишепородично становање, док се у сегменту западног дела јавља 

културно-историјска и војна намена површине. Северни део Булевара Европе, ка 

излазу на ауто-пут, има индустријску намену површине, са сегментом 

једнопородичног становања у источном делу (Прилог 3).  

Анализом подручја установљено је да се на потезу Булевара Европе, где 

морфологија градње дозвољава, налази велики број садржаја различитих намена. У 

делу Детелинаре налази већи број игралишта за децу, прилагођеним различитим 

узрастима (Слике 12 и 13). Осим игралишта за децу, налазе се зоне рекреације, на 

којима су спортски терени и теретане на отвореном, што задовољава потребе 

становника и посетилаца млађих генерација. У близини спортских терена се налазе и 

ограђени делови за истрчавање паса. 

 

      

Слика 12. Игралиште за децу мањег 

узраста         

Слика 13. Игралиште за децу већег                                            

узраста 

(извор: извор: Милица Граховац, 2021) (извор: извор: Милица Граховац, 2021) 
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5. РЕЗУЛТАТИ РАДА 

5.1. СТРУКТУРА САДЊЕ 

Структура садње на зеленим површинама Булевара Европе је усклађена са профилом 

булевара (Слика 14). Део Булевара Европе који се пружа од Лимана 4 до Футошке 

улице, има оскудан вегетациони покривач, јер се објекти вишепородичног становања 

налазе уз регулациону линију, као и паркинг простори. Око пешачких стаза, 

дрвенасте врсте су сађене као солитерна стабла, једнострани дрвореди на паркинг 

просторима и мање групације. На разделној линији саобраћајнице су присутне 

линарне групације дрвенастих лишћарских врста са ускопирамидалном крошњом, 

без жбунастих форми.  

 

 

Слика 14. Приказ структуре садње  

(извор: https://www.flickr.com/photos/aleksandarm021/50859461327) 

Део Булевара Европе од Футошке улице, услед мањег удела изграђености слободних 

површина и слободних зелених површина од саобраћајнице до улице Веселина 

Маслеше, пружа и већи простор за вегетациони повривач. Овај део Булевара 

https://www.flickr.com/photos/aleksandarm021/50859461327
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карактерише дворедни двострани дрворед. Дрвореди се пружају са обе стране 

пашачке стазе, а у појединим деловима се јавља и троредни дрворед, који се осим 

поред пешачке и бициклистичке стазе пружа и на паркинг просторима (Слика 15). 

Разделну линију саобраћајнице, овог дела Булевара Европе, карактерише шири 

спектар дрвенастих и жбунастих врста. Дрвенасте врсте различитих врста и форми 

се смењују са жбунастим врстама и тиме стварају динамику простора и доприносе 

естетском квалитету саобраћајнице током сва четири годишња доба.  

 

 

Слика 15. Двоструки дрворед у делу Булевара Европе  

(извор: Милица Граховац, 2021) 

На кружним токовима се налази разноврстан садржај биљног материјала. Централни 

део композиције чине групације дрвећа или солитерна стабла, различитих форми и 

врста, док се на ободима налазе ниже жбунасте форме, како не би нарушавале 

безбедност у саобраћају.  

Северни део Булевара Европе, који се пружа кроз Индустријску зону север, до излаза 

на ауто-пут, чине неуређене зелене површине ниског растиња, на којима се у 

појединим деловима налазе групације високе вегетације велике старости, слабе 

кондиције и ниских естетских вредности. Неуређене површине представљају претњу 

подручја Булевара Европе, због присуства инвазивних врста, са тенденцијом 

ширења. 
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5.2. БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА 

На анализираној локацији евидентирана је 729 индивидуа дрвенастих врста, од чега 

је заступљеност лишћарских јединки 76%, док је заступљеност четинара 24% 

(Графикон бр. 2). Жбунасте форме су најзаступљеније на разделним линијама и 

композицијама на кружним токовима.  

 

 

Графикон 2. Удео лишћара и четинара 

- (извор: Милица Граховац, 2021) 

Пешачке и бициклистичке стазе красе двотруки дрворедни засади храста лужњака 

(Quercus robur L), док се на разделним линијама налазе пирамидалне форме крошње 

храста лужњака (Quercus robur 'Fastigiata'), прунус (Prunis cerasifera Ehrh.), 

патуљасти брест (Ulmus glabra 'Pendula') и багрем (Robinia pseudoacacia L.).  

Просечна оцена виталности за све дрвенасте врсте је  4,32 што указује на веома 

добро стање индивидуа, а просечна оцена за декоративност је 4,65. Присутан је 

мањи број жбунастих форми и неодржаваних травнатих површина.   

Механичка оштећења се јављају у виду сломљених грана и сувих дебљих грана које 

нису благовремено уклоњене. Младе дрворедне саднице, у близини саобраћајнице, 

имају отежане услове животне средине, што се одразило на њихово успевање. Младе 

јединке храста близини саобраћајнице су потпуно суве и потребно их је уклонити 

(Слика 16) 

Лишћари
76%

Четинари
24%

Удео лишћара и четинара
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Слика 16. Суве јединке храста лужњака (Quercus robur L.) 

(извор: Милица Граховац, 2021) 

 

Фитопатолошкa обољења се јављају на јединкама храста (Слика 17), док се трулеж 

налази на већини старијих индивидуа, у делу Авијатичарског насеља. Трулеж на 

гранама се јавља услед повреда које најчешће настају приликом неправилног 

орезивања. Неправилно орезивање подразумева грешке као што су превршавање 

грана великог пречника, прављење хоризонталних резова или недезинфиковани 

пресек. Оваквим орезивањем стварају се услови повољни за проузроковача трулежи. 

 

 

Слика 17. Фитопатолошка обољења на листовима храста 

(извор: Милица Граховац, 2021) 

 

Жбунасте форме на Булевару Европе су заступљене у виду живих ограда на 

разделним линијама и где преовладава црна удика и берберис. На терену је 
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примећено да су жбунасте врсте у доброј кондицији и да се на разделним линијама 

редовно врши орезивање, како се не би угрожавала безбедност у саобраћају. 

Фитопатолошка обољења на жбунастим формама су примећена, обољење се јавља у 

виду пепелнице на црној удики (Viburnum opulus L.) (Слика 18.). 

 

 

Слика 18. Пепелница на Viburnum opulus L. 

(извор: Милица Граховац, 2021) 

Најзаступљеније врсте дрвореда на Булевару Европе су Quercus robur L. (храст 

лужњак), док су на разделним линијама коловоза најзаступљеније врстe, Prunus 

cerasifera Ehrh. и Robinia pseudoacacia L (Табела 4.). 

 

Табела 4. Просечне вредности мерних параметара најзаступљенијих врста на 

Булевару Европе 

Врста Просечна 

висина 

(m) 

Просечна 

ширина 

крошње 

(m) 

Просечна 

оцена 

виталности 

Просечна оцена 

декоративности 

Quercus robur L. 6,92 5,6 4,3 4,6 

Tilia tomentosa L. 7,6 7,5 5 5 

Robinia pseudoacacia 

L. 

5,2 1,7 4 4 
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Prunus cerasifera Ehrh 5,4 4,1 5 5 

Aesculus 

hippocastanum L. 

18,4 12,3 4,1 4,5 

Sorbus aucuparia L. 9,1 7,2 4 4 

Thuja orientalis L. 7,8 4,3 3,1 3,5 

Taxus baccata L. 2,6 2,7 2 1 

Prunus cerasifera 

Ehrh. 

7,2 9,3 3 3 

Celtis occidentalis L. 5,6 4,8 4 5 

Acer negundo L. 16,7 15,8 3,6 4,1 

Ulmus minor Mill. 15,2 7,4 3,8 4 

Platanus x acerifolia 

(Ait.) Wild. 

27,8 9,1 5 5 

Fraxinus ornus L. 3,4 1,6 5 5 

Fraxinus excelsior L. 3,7 1,5 5 5 

(извор: Милица Граховац, 2021) 

5.3. ПРЕДЛОЗИ ЗА МЕРЕ НЕГЕ 

Дефинисањем проблема и болести који се испољавају на посматраном дрвећу и 

жбуњу, може се приступити одређивању мера за ревитализацију и одржавање 

виталних јединки.  

Поступци које је потребно применити при санацији трулежи дебла и дебљих грана 

су одстрањивање трулежи и дезинфекација ране. Приликом одстрањивања трулежи 

и чишћења ране потребно је место очистити од трулежи до здравог дела дрвета. 

Након чишћења, рану је неопходно дезинфиковати и заштитити. Такође, ако постоје 

мање ране на којима трулеж још није присутна потребно је само дезинфиковати и 

премазати заштитним средством.  

Орезивање крошњи дрвећа на зеленим површима, има можда највећи значај за раст и 

правилан развој стабла. Правилно и стручно орезивање обезбеђује стаблима високу 

кондицију, одличну естетику и санитарну функционалност. Орезивање крошње 

представља интервенцију којом се знатно утиче на продужење животног века 

јединке. Услед погрешног извођења и шаблонске примене, готово да нема поступка 
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који изазива тако тешке последице, доприносећи превременом пропадању стабла 

више од свих или скоро свих негативних чинилаца загађења градске или 

индустријске средине и то узетих заједно (Анастасијевић, 2002). 

Јединке на којима постоје фитопатолошка и ентомолошка обољења потребно је 

третирати одговарајућим средствима. 

Дрвореди храста у делу Булевара Европе имају изведен заливни систем. Систем у 

појединим деловима није у функцији (Слика 19). Заливни систем је потребно 

одржавати и по потреби вршити поправке, како би континуитет заливања био 

уједначен. Потребно је проширење заливног система како би и нови засад имао 

одговарајућу негу. Заливни систем на Булевару Европе је од великог значаја, 

обзиром на отежане услове животне средине у коме расту и развијају се дрворедне 

саднице. 

 

    

Слика 19. Неисправан заливни систем 

(извор: Милица Граховац, 2021) 

5.4. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА РЕШЕЊА 

Приликом увида на терену примећено је да су на неуређеним деловима Булевара 

Европе, који се пружа Авијатичарским насељем, становници околних блокова 

већином припадници трећег доба. У комуникацији са њима, установљено је да за 

стара лица нема довољно садржаја који би задовољили њихове потребе. Припадници 

мушког пола су се изјаснили да су им потребни садржаји активне и пасивне игре, 

како не би морали да иду у друге делове града како би играли боћање или неку од 
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стоних игара, док су припаднице женског пола изразиле жељу за баштенским 

активностима (садња цвећа и ароматичног биља). 

Идеја водиља за предлог решења уређења истраживаног подручја била је обезбедити 

становницима и посетиоцима садржаје у складу са њиховим потребама. Почетна 

анализа указује да неуређени део карактерише зелени појас у виду травнате 

површине и да је од стамбеног блока одвојен Улицом Веселина Маслеше, која у 

овом делу, због препрека пруге, води само до паркинг простора. Такође, током 

анализе је установљено да се у овом делу булевара налазе биљне врсте са добрим 

оценама виталности и да постоји мањак жбунастих врста. На целом локалитету 

недостаје мобилијар. Примећени су празни неискоришћени простори и одсеченост 

од урбаног фрагмента. Уз уклањање биљних врста које не задовољавају критеријуме 

виталности и декоративности, дизајну се приступило кроз креирање простора за 

свакодневне људске активности. 

Концептуализацији решења се приступило одређивањем функционалне шеме, у којој 

су одређене главне зоне: зона пасивне игре, зона активне игре, зона одморишта за 

бициклисте и зона урбане баште. У зони пасивне игре, предвиђена је поставка 

пергола испод којих се налазе столови за пасивне игре. Осим столова за игру, 

предвиђене су и клупе за посматраче, приликом организовања турнира. Зона активне 

игре је креирана у виду терена за боћање, као једне од најзаступљенијих активних 

игара трећег доба. Поред терена, предвиђене су и клупе са жардињерама, за 

гледаоце. Бициклистичка стаза која тангира реконструисани део, има потенцијал да 

привуче велики број посетилаца, зато је потребно креирати прилагођене садржаје. 

Зона одморишта за бициклисте садржи клупе са паркингом за бицикле, као и клупе 

са соларним панелима за напајање мобилних телефона. У оквиру зоне се налазе 

платои са чесмама за пијаћу воду и прање бициклова са словником и упојним 

бунаром. У зони урбане баште се налазе леје са плодним земљиштем у којима ће 

становници блока моћи самоиницијативно да саде биљне врсте по сопственом 

избору и одржавају урбану башту. 

Повезаност предела са железничким саобраћајем, кроз историју, а и данас, намеће 

пругу као главни мотив подручја. Празан простор између елемената је једнако 

вредна компонента у и дизајну простора као и сами елементи (Хиел и сар., 2018). 

Празан простор између елемената и елементи, представљају стилизовани ритам 
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пруге, која представља главну форму простора. Све зоне су прилагођене 

универзалном дизајну, како би посетиоци могли бити и особе са инвалидитетом.  

Улица Веселина Маслеше која раздваја зелени појас и стамбени блок, слабијег је 

интензитета саобраћаја, тиме је створена могућност да се приликом реконструкције 

креира као ,,Woonerf'' улица. Карактеристика ,,Woonerf'' улице је успоравање 

саобраћаја, што је у новопројектованом решењу изведено измештањем садних јама и 

жардињерама на руб саобраћајнице. Aутор Бен Јозеф (Ben-Joseph, 1995), дефинише 

интегрисане улице као коридоре на којима се пешачке активности и колска кретања 

одвијају на истој површини.  

Поред задржаних врста, у пројекат су унете нове саднице. Уклоњене су јединке које 

не задовољавају критеријуме виталности и декоративности. 

Поред санитарно хигијенске функције, овај простор повезује становнике са местом 

становања, доприноси социјализацији становника и посетилаца, помаже у 

ослобођавању од свакодневног стреса и доприноси естетском квалитету блока и 

околних објеката.  
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6. ЗАКЉУЧАК  

Зелене површине Булевара Европе повезују урбани биодиверзитет са околином, 

тиме пружају еколошку равнотежу и оптималне услове за живот људи. Зато је важно 

да зелене површине одржимо виталним. Анализом постојеће дендрофлоре, 

идентификоване су дрвенасте врсте са највећим биоеколошким вредностима и 

њихова прилагођеност условима средине, које које су примењене приликом 

ревитализације. Тиме је обезбеђена боља функционалност зелених површина 

Булевара Европе, унапређене његове естетске вредности, побољшани еколошки 

услови и урбани биодиверзитет. Булевари можда најбоље говоре о проблему 

изгубљене функције и идентитета јавних градских простора. Било да су у питању 

сметње у виду мирујућег или  активног саобраћаја, неуређеност простора или 

недостатак садржаја, чињенинца је да су људске активности на свим просторима све 

мање. Из потребе да се булеварима врати изгубљени идентитет, али и да се укаже на 

њихов потенцијал, урађена је анализа постојећег стања Булевара Европе, на основу 

којег је формирано идејно решење простора, тако да се да предност пешацима и 

њиховим активностима, али да се не угрози саобраћај. Током израде идејног решења 

водило се рачуна о потребана корисника простора, као и да се постигне већа 

посећеност и квалитетнији јавни простор. На основу анализе намене површина, 

утврђени су постојећи садржаји и функционалне целине целог подручја, како би се 

новопројектовано решење уклопило у амбијенталну целину. Осим нових садржаја, 

идејним решењем је успорен саобраћај дела улице који раздваја зелене површине и 

урбани блок и тиме је овај простор враћен примарним корисницима. Не сме се 

заборавити чињеница да хумане средине подразумевају градове који предност дају 

пешаку. 
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