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Стандард Уређење и озелењавање у области пејзажне архитектуре спада у групу 
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уређења у условима и средини типичним за поднебље Републике Србије.  
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Графички прилози, шаблони, инструкције и каталози; ступили на снагу са доношењем овог стандарда: 

Графички прилози: 

ред. 

бр. 
прилог назив 

1. ГПС:01.00.03-001 Заштита постојећег дрвећа унутар градилишта, током извођења радова – детаљ 1 

2. ГПС:01.00.03-002 Заштита постојећег дрвећа унутар градилишта, током извођења радова – детаљ 2 

3. ГПС:01.00.03-003 Изградња усека и насипа у близини постојећих стабала – детаљ 3 

4. ГПС:01.00.03-004 Садња садница листопадног дрвећа – детаљ 4 

5. ГПС:01.00.03-005 Садња садница листопадног дрвећа са више избојака  – детаљ 5 

6. ГПС:01.00.03-006 Садња типичног четинарског дрвећа (стабала до 2 m висине и нижих) – детаљ 6 

7. ГПС:01.00.03-007 Пример дендролошког плана са легендом садног материјала – детаљ 7 

8. ГПС:01.00.03-008 Типични примери садње жбунастих врста и пузавица  – детаљ 8 

9. ГПС:01.00.03-009 Типична садња луковица – детаљ 9 

10. ГПС:01.00.03-010 Садња дрвећа на изграђеним површинама – детаљ 10 
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1. Намена и циљ документа 

 

Стандард Удружењa пејзажних архитеката Србије (УПАС) Уређење и озелењавање у 
области пејзажне архитектуре (у даљем тексту: Стандард) спада у групу докумената из 

области пејзажног уређења којима се ближе дефинишу основни захтеви у погледу 
планирања, заштите постојећег растиња, процеса садње и заштите и неге након садње. 

Стандард утврђује јединствене захтеве у вези са уређењем и озелењавањем у 
области пејзажне архитектуре кроз системе управљања и примене мера, проистеклих из 
постојећих стандарда земаља ЕУ, нормативних аката и најбоље светске праксе, путем 
остваривања следећих циљева:  

- заштита предела и природних ресурса, 

- заштита животне средине,  

- очување културне баштине и пејзажних вредности простора, 

- планирање и уређивање предела, рекреативних подручја, урбаних и отворених 

простора, 

- унапређење делатности пејзажног инжењеринга и менаџмента,  

- афирмација савремених практичних и теоријских достигнућа струке итд. 

  

2. Подручје примене 

  Овај стандард је донет у складу са важећом законодавном регулативом Републике 

Србије, стандардима и нормативним актима прихваћеним у земљама чланицама Европске 

уније и најбољом светском праксом. 

  Захтевима овог стандарда нити се мењају нити укидају захтеви постојећих прописа 

Републике Србије. 

  Одредбе овог стандарда обавезне су за све чланове УПАС-а, а његову примену могу 

захтевати органи локалне самоуправе надлежни за послове пејзажног уређења и 

озелењавања, инвеститори и друге заинтересоване институције, правна и физичка лица. 

 

3. Веза са другим документима 

1) Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 

– одлука УС и 24/2011); 

2) Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – 

др. закон и 72/2009 – др. закон); 

3) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС", бр. 16/1997 – испр., 42/1998); 

4) Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године; 

5) Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС", бр. 

7/2010); 

6) Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник 

РС", бр. 31/2010 и 69/2010 – испр., 16/2011). 

 



СУ-01.00.03 

Страна 5 од 51 

4. Дефиниције, ознаке и скраћенице 

У овом стандарду и документима везаним за њега користе се следеће дефиниције, 
ознаке и скраћенице: 
 
Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС) – национално независно удружење 

стручног, професионалног и друштвеног карактера у области пејзажне архитектуре. 

European Federation for Landscape Architecture (EFLA) – Европска федерација за пејзажну 

архитектуру (ЕФЛА). 

Зелена површина – уређен или неуређен део отвореног простора града у којем су присутни 

природни елементи (биљке, вода и земљиште) и који заједно са грађевинским елементима, 

опремом и инсталацијама чине физичку, техничко-технолошку и биотехничку целину, а 

налази се на административном подручју јединице локалне самоуправе, града, односно града 

Београда. Зелена површина представља простор за станиште флоре и фауне, у коме се 

одвијају рекреативне активности грађана, и чије присуство утиче на квалитет животне 

средине. 

 Систем зелених површина – представља просторну и функционалну интеграцију 

различитих типова зелених површина у јединствен систем, као и интеграцију са изграђеном 

структуром града; обједињујући еколошке, рекреационе и културно-едукативне функције. 

Зелени прстен – јесте више километара широко отворено подручје рубне зоне града, које се 

састоји од зелених и пољопривредних површина, шума, рекреационих терена, водених 

токова и површина. Оно се изузима од изградње у оквиру дугорочног планирања града са 

циљем унапређења урбане климе и омогућавања директног приступа зонама за рекреацију. 

Јавна зелена површина – јесте простор од јавног интереса, који се утврђује урбанистичким 

планом јединице локалне самоуправе града, односно града Београда, у државној је својини 

или својини јединице локалне самоуправе, доступан свима под једнаким условима. Његово 

очување, коришћење, планирање, подизање и одржавање од општег су значаја. 

Остале зелене површине – јесу уређени или неуређени зелени простори, утврђени 

урбанистичким планом јединице локалне самоуправе града, односно града Београда, као 

обавезан садржај у оквиру одређене намене. 

Парк – јесте објекат који представља биотехничку целину, односно тип зелене површине, по 

правилу веће од 1 хектара, намењене за јавно коришћење. Она се уређује, опрема и одржава 

у циљу рекреације њених корисника, заштите животне средине, унапређења слике града и 

остваривања културних и образовних функција парковских садржаја. У зависности од 

величине, положаја на територији града, опремљености, доминантне функције и 

гравитационог подручја које опслужују, могу се издвојити различити типови паркова: 

централни градски парк, градски парк, локални парк, блоковски парк, мини-парк, спомен-парк 

итд. 

Сквер или градски врт – јесте уређена зелена површина, намењена јавном коришћењу, 

површине мање од 1 хектара. Одржава се у циљу обезбеђивања услова за краткотрајан 

одмор становника и унапређење визуелног квалитета окружења; у зависности од форме, 

опремљености, степена коришћења и положаја у урбаној матрици разликујемо више типова 

скверова (сквер, зелено острво, трг и др.). 
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Зелена површина у регулацији саобраћајнице – јесте озелењена линијска и тракаста 

површина у коридору саобраћајнице или дуж пешачких и бициклистичких стаза, формирана 

као травњак, дрворед или други засад. Најчешће се налази у континуално изграђеном 

градском ткиву, али и дуж регионалних, сеоских и пољских путева. 

Дрворед – јесте континуирани низ расаднички однегованих стабала дрвећа, засађених дуж 

путева, улица, бициклистичких, шетних и других стаза, по правилу на једнаким међусобним 

размацима. 

Дендрофонд – јесте укупан број/укупна количина дрвенастих биљака на датој локацији које 

по основу валоризације испуњавају санитарне, декоративне и физиолошке вредности. 

Зелена површина у стамбеном блоку – јесте уређена зелена површина, која најчешће 

садржи парковски простор за миран одмор, дечја игралишта и терене за игру, планиране и 

одржаване пре свега за потребе локалног становништва. Имајући у виду опремљеност, 

уређеност и положај овог типа зелених површина, може се рећи да оне имају функцију парка 

на локалном нивоу. 

Уређена зелена површина дуж обале реке или другог водотока – јесте уређена површина 

непосредно уз корито водотока или језера, у виду зелених коридора, низа паркова и др., у 

ширини до 50 m, рачунајући од унутрашње ножице, намењена јавном коришћењу у функцији 

обављања рекреације становништва, очувања водотока и станишта флоре и фауне. 

Форланд – јесте периодично плављен појас земљишта дуж водотока, са вегетацијом и 

богатом структуром биотопа насталих услед специфичних услова средине. 

Биотоп – простор који представља станиште за одређену биолошку заједницу. 

Речно острво (ада) – јесте површина настала нагомилавањем речног наноса у коритима 

равничарских река; комплекс различитих станишта, биљних формација, чија се специфичност 

огледа у природној регулацији, условљеној режимом плављења; често је уређена, плански 

или спонтано пошумљена. 

Градски угар – јесте површина која није приведена намени, обрасла је рудералном 

вегетацијом различитог стадијума сукцесије, све до заједница стабилнијих ценотичких 

односа, који су условљени и усмерени врстом и интензитетом различитих антропогених 

утицаја. 

Ботаничка башта – јесте посебно формирана зелена површина са богатом колекцијом 

биљака које су распоређене по одређеним принципима (по припадности одређеном ареалу из 

различитих природних станишта, по таксономским категоријама, по намени и сл.), која служи 

пре свега науци, образовању и заштити угрожених врста; подразумева обавезно присуство 

објеката за одговарајуће намене попут стакленика, учионица, лабораторија, хербаријума, 

библиотека и сл., као и свих потребних инсталација и опреме. 

 Арборетум – јесте уређен простор са збирком дрвећа разврстаних по таксономским или 

еколошким принципима, који се користи превасходно у сврху образовања, науке и заштите 

врста. 

 Зоолошки врт – јесте посебно уређен простор са елементима који симулирају станишта 

разних животиња (вода, камен, дрвеће и сл.), првенствено је намењен чувању и излагању 
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животиња, у циљу образовања, релаксације његових посетилаца, туризма, заштите врста и 

сл. 

Гробље – јесте земљиште које је урбанистичким планом или одлуком јединице локалне 

самоуправе одређено за сахрањивање умрлих, уређено и опремљено на одговарајући начин, 

где вегетација има декоративну или заштитну функцију. 

Расадник – јесте посебно уређено земљиште на којем се кроз систем технолошко-техничких 

и биотехничких поступака производе саднице које се користе у шумарству, воћарству, 

хортикултури и пејзажној архитектури. 

Споменик пејзажне архитектуре – јесте људска творевина, јединствен просторни објекат 

(парк, врт, зелени или други отворени простор), настао кроз јединствен развојни процес. 

Поседује историјске, културне, природне, амбијенталне или уметничке вредности у смислу 

настанка, развоја и промена, које одражавају слику друштва и културу периода у коме је 

настао и трансформисао се, и који представља амбијентално богатство и баштину друштва 

које га користи.  

Капитални примерак дрвета – јесте дрво прсног пречника већег од 60 cm, правилно 

развијене крошње за дату врсту дрвета и задовољавајућих здравствених и естетских 

карактеристика, или развијено дрво мањих димензија али изразито ретке врсте. 

Санација оштећења дрвећа или дендрохирургија – јесте обрада оштећеног дрвећа 

угроженог биљним штеточинама и болестима, као и деформисаних и паду склоних дебала и 

грана, помоћу мера орезивања, пломбирања, анкеровања и др. 

 Географски информациони систем зелених површина града – јесте ажурна база 

података о квантитету и квалитету одржаваних зелених простора и њихових садржајних 

елемената и представља основ за ефикасно управљање њима, њихово одржавање, заштиту, 

коришћење и планирање. 

 Ниво озелењености – јесте однос укупне површине свих зелених површина и укупне 

површине општине, града, односно града Београда; изражава се у %. 

Степен озелењености – јесте однос укупне количине зелених површина и броја становника 

општине, града, односно града Београда; изражава се у m2/ст. 

Степен задовољености – јесте однос количине јавних зелених површина које пружају 

могућност за рекреирање и броја становника општине, града, односно града Београда; 

изражава се у m2/ст. 

Зелени коридор – јесте било који тип зеленила, претежно линеарног облика, који 

представља зелену везу између градског и ванградског зеленила, као и везу између 

значајних масива зеленила унутар насеља, повезујући зеленило у систем. Посебно је 

значајан за очување биодиверзитета кроз обезбеђивање кретања врста, за регулисање 

микроклиме насеља и обезбеђивање рекреативних путева. 

Предео – јесте одређено подручје, онако како га виде људи, чији је карактер резултат 
деловања и интеракције природних и/или културних (људских) фактора. 
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Предеона разноврсност – јесте структурираност простора, настала у интеракцији природних 

и/или створених предеоних елемената, одређених биолошким, климатским, геолошким, 
геоморфолошким, педолошким, хидролошким, културно-историјским и социолошким 
условима. 

Природни предели – јесу предели у којима је степен модификације минималан, биофизичка 

структура већином је природног порекла (ресурси средине), али садржи и елементе који 
представљају последицу природних поремећаја, уз занемарљиво мали човеков утицај. То је 
простор шире и апстрактније категорије, без физичке или административне одређености. 

Браунфилд (brownfield) – јесте земљиште односно простор, раније изграђен и коришћен, и 
који је услед економско-финансијских или других разлога напуштен.  

Вернакуларна архитектура/пејзажна архитектура – јесте архитектура чији су аутори 

непознати. 

Гринфилд (greenfield) – јесте празна површина земљишта, без претходних намена, 

слободна за заузимање и изградњу. Зелено поље или празан папир  означава земљиште 
одмах спремно за развој, унапређење и грађење. 

Екосистем (биогеоценоза) – јесте структурно, функционално и динамички сложен и 
јединствен еколошки систем у коме се међусобно прожимају утицаји биотопа и биоценозе 
(абиогена и биогена). 

Ерозија земљишта – механичко дробљење и премештање површинског, биолошки активног 
слоја литосфере услед деловања воде, ветра, силе гравитације и антропогених фактора. То 
су подручја која имају изразиту биолошку, геолошку, екосистемску и/или предеону 
разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег 
интереса. 

 

5. Уређење и озелењавање 

 

5.1. Увод и напомене 

Методе, на основу којих се биљке бирају и користе приликом планирања и уређења 
одређеног простора, као и њихова функција и намена у непрестаној су експанзији. Биљке не 
само да представљају извор естетског задовољства већ уједно ојачавају постојеће 
екосистеме и дају пун допринос заштити и очувању датог простора, испуњавајући при томе и 
своју биоинжењерску улогу. 

Овај стандард дефинише садњу кроз процесе планирања, пројектовања, извођења и 
одржавања биљака након садње. 

Претпоставља се да су корисници овог стандарда кроз образовање и радно искуство 
већ упознати са основама коришћења биљних материјала. 

 

5.2. Критеријуми за пројектовање 

Одређене процедуре и правила уобичајени су у многим процесима пројектовања. 
Баланс, односно равнотежа, мора бити остварен између функције, цене, отпорности, 
безбедности и  одржавања у самом процесу избора биљака. 
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5.2.1. Основне функције биљног материјала 

Естетска: 

Визуелни принципи засновани на боји, текстури, размери и ритмовима могу се 

искористити за креирање естетски пријатног окружења. Одговарајућом употребом биљног 

материјала могу се остварити висока визуелна привлачност и квалитет. Тако се, рецимо,  

појединачна солитерна стабла  или бордуре сачињене од перена могу користи за 

наглашавање одређених тачака или за усмеравање перцепције корисника у жељеном правцу. 

Мирисне биљке такође појачавају укупан утисак и побољшавају његов квалитет и 

уживање у пејзажу. Насупрот томе, непријатни мириси и алергентске карактеристике неких 

биљака могу створити обрнуту слику односно утисак о целом амбијенту. 

Кад год је то могуће треба тежити ка очувању постојећег визуелног карактера и 

еколошке функције самог места и региона . Коришћење аутохтоних биљака, уз употребу 

малог процента компатибилних егзотичних врста, неписано је правило које обезбеђује 

додатну разноврсност, док се са друге стране задражава локални контекст и дати амбијент 

уклапа у шири предео. 

Физичка: 

Отворени простори, који не задовољавају основну физичку удобност, неће бити ни 

корисни ни употребљиви. Микроклиматске карактеристике отвореног простора могу се 

променити пажљивим планирањем и садњом дрвећа и жбуња који ће умањити утицај јаког 

сунца или ветра. Засади такође могу умањити снежне наносе на путевима и другим 

саобраћајницама. 

Визуелне и физичке препреке: 

Живе ограде (баријере)  могу да варирају од полупровидних застора до опасних  

трновитих  живих ограда. Живе ограде могу да обезбеде приватност, да ограниче простор и 

одврате непожељне, или да блокираку непријатну визуру. 

 

Контрола циркулације и кретања: 

 Засадима се може контролисати и усмеравати кретање људи, животиња или возила. 

Густом садњом трновитих живих ограда могу се променити лоше навике корисника на 

простору где се појављују пешачке пречице. 

Еколошка: 

Биљке које се користе за озелањавање одређеног простора представљају станиште 

али и извор хране за дивље животиње. Садња може подстицати присуство лептира, птица и 

дивљих животиња, чије присуство  појачава код  људи ужитак у датом амбијенту. У неким 

случајевима локације могу се пројектовати и као подршка и проширење локалних екосистема. 

Применом одређених биоинжењерских мера и техника врши се стабилизација 

еродираних подручја, ревитализација оштећених и деградираних земљишта, као и 

проширење природног станишта. 



СУ-01.00.03 

Страна 10 од 51 

Слика 1. Средња годишња количина падавина и средња годишња температура вазуха у Србији 

5.2.2. Трошкови  

Основна цена у расаднику и цена садње биљног материјала морају увек бити 
уравнотежене са трошковима дугорочног одржавања. Нека спорорастућа стабла су скупа у 
набавци али захтевају минимум неге, па је дугорочно гледано употреба оваквих биљака 
исплатива, нарочито када се узме у обзир да њихова улога у пејзажу може трајати стотинама 
година. 

Почетни трошкови могу на дугорочном нивоу бити избалансирани и пажљивим 
избором и садњом здравих биљaка, којима се пажљиво рукује и које су правилно засађене у 
окружењу које одговара њиховим природним потребама. Биљни материјали доступни су у 
расадницима у различитим формама, у зависности од опредељења и праксе сваког 
расадника, као и потреба тржишта. 

Избор материјала: 

Ради максималног доприноса уређењу пејзажа, одрасле однеговане биљке, морају 
задовољавати  услове високог визуелног квалитета у погледу величине, облика, форме, 
текстуре, боје и др. Однеговане биљке генерално се саде на лицу места као зрео биљни 
материјал, са јасно дефинисаним карактеристикама, па ће из тог разлога бити скупље од 
биљног материјала који се користи за масовну (групну) садњу. 

Као и други грађевински материјали, и биљке се могу користити за формирање живих 
зидова, надстрешница, ограда итд. Иако им је на истој локацији потребно више простора, 
обично су биљке исплативије за уградњу него тврди грађевински материјали, а уколико су 
правилно изабране често захтевају и мање одржавања. 
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Табела 1. Основне карактеристике лишћарских врста 
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остале карактеристике 

 

1 

клен 

Acer campestre 

 

20 

 

јајаста 

средње густа 

тамнозелена 

зеленожута 

светло- 

зелена 

мај 

мање 

групе 

појединач-

но 

уз ограде 

 

 

 

медоносна врста 

добро подноси градске услове 

веома отпоран 

 

2 

сребрнолисни 

јавор 

Acer dasycarpum 

 

40 

 

округла 

ретка 

светло- 

зелена 

мркожута 

црвена 

фебруар– 

март 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

 

 

отпоран на ниске температуре 

слабије подноси сушу 

врста светла 

 

3 

 

пајавац 

Acer negundo 

 

20 

 

неправилно 

јајаста 

средње  густа 

зелена 

жутозелена 

светло- 

зелена 

март 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

 

 

добро подноси градске услове 

отпоран на ниске температуре 

форме: Variegatum, Elegans 

 

4 

 

маклен 

Acer 

monspessulanum 

 

10 

 

неправилно 

јајаста 

густа 

тамнозелена 

жутоцрвена 

зеленожута 

април–мај 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

 

 

подноси сушу 

добро подноси градске услове 

врста светла 

5 
млеч 

Acer platanoides 

 

30 

 

издужено 

јајаста 

густа 

тамн зелена 

жутозелена 

зеленожута 

април–мај 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

 

 

отпоран на ниске температуре 

добро подноси градске услове 

 

6 

јавор 

Acer 

pseudoplatanus 

 

30 

 

јајаста 

густа 

зеленосива 

мркожута 

зеленожута 

април–мај 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

 

 

отпоран на ниске температуре 

погодују му плодно земљиште 

и влажан ваздух 

 

7 

 

источни јавор 

Acer palmatum 

 

8 

 

неправилно 

јајаста 

ретка 

црвено- 

зелена 

мркожута 

пурпурна 

април –мај 

појединач-

но 

алпинуми 

 

 

 

отпоран на ниске температуре 

погодује му плодно земљиште 

формa: Atropurpureum 

8 

дивљи кестен 

Aesculus 

hippocastanum 

 

30 

 

јајаста 

густа 

тамнозелена 

мркожута 

бела 

април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

O 

 

отпоран на ниске температуре 

врста светла 

добро подноси градске услове 

9 
кисело дрво 

Ailanthus altissima 

 

25 

 

широко- 

јајаста 

ретка 

зелена 

жутозелена 

зеленожута 

јун 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

 

једна од најотпорнијих врста 

брзорастућа врста 

10 

дафина 

Eleagnus 

angustifolia 

10 

 

округла 

густа 

сребрнаста 

сива 

сребрнаста 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

медоносна врста 

цветови су пријатног мириса 

једна од најотпорнијих врста 

11 
европска буква 

Fagus silvatica 

40 

 

пирамидална 

густа 

зелена 

златножута 

светлозе-

лени 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

врста сенке 

добро подноси градске услове 

форма: Atropurpurea, Pendula 

12 

пољски јасен 

Fraxinus 

angustifolia 

25 

 

издужено 

овална 

зелена 

тамноцрвена 

бела 

април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

добро подноси градске услове 

отпоран на ниске температуре 

врста светла 

13 
бели јасен 

Fraxinus excelsior 

40 

 

издужено 

овална 

ретка 

зелена 

мркожута 

бела 

април 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

отпоран на ниске температуре 

брзорастућа врста 

форме: Nana, Pendula, Aurea 

14 
црни јасен 

Fraxinus ornus 

20 

 
ретка 

зелена 

пурпурни 

бела 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

врста светла 

добро подноси градске услове 

отпоран на ниске температуре 

15 

гледичија 

Gleditsia 

triacanthos 

45 

 

округла 

ретка 

тамнозелена 

жутомрка 

жута 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

живе 

ограде 

 

 

 

врста светла 

има велике трнове, избегавати 

садњу у дечијој зони 
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остале карактеристике 

16 

гвоздено дрво 

Gymnocladus 

dioicus 

30 

 

округла 

ретка 

зелена 

жута 

зелено-бела 

мај–јун 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

 

 

отпоран на ниске температуре 

врста светла 

добро подноси градске услове 

17 
црни орах 

Juglans nigra 

50 

 

широко- 

јајаста 

густа 

тамнозелена 

мрка 

зелено- бела 

април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

 

 

брзорастућа врста 

отпоран на ниске температуре 

мање отпоран на сушу 

18 

келреутерија 

Koelreuteria 

paniculata 

 

10 

 

јајаста 

ретка 

зелена 

бронзано- 

црвена 

жута 

јун–јул 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

 

 

захтева доста падавина 

плодови остају на стаблу и 

преко зиме 

19 

лириодендрон 

Liriodendron 

tulipifera 

40 
овална 

ретка 

зелена 

жута 

зеленожута 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 
брзорастућа врста 

врста светла 

20 
маклура 

Maclura aurantiaca 
20 

јајаста 

полугуста 

зелена 

жутомрка 
 

појединач-

но 

мање 

групе 

живе 

ограде 

 

добро подноси градске услове 

брзорастућа врста 

врста светла 

21 

јабука 

многоцветна 

Malus floribunda 

8 
неправилна 

ретка 

сивозелена 

жуто-шарена 

ружичаста 

мај–јун 

појединач-

но 

мање 

групе 

 
добро подноси градске услове 

отпорна на сушу 

22 

платан 

јаворолики 

Platanus acerifolia 

35 

широко- 

пирамидална 

ретка 

зелена 

жутомрка 
 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 
добро подноси градске услове 

брзорастућа врста 

23 

пауловнија 

Paulownia 

tomentosa 

15 

широко- 

купаста 

густа 

зелена 

жутомрка 

љубичаста 

април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

осетљива на мраз 

брзорастућа врста 

цветови су пријатног мириса 

24 
бела топола 

Populus alba 
40 

округла 

ретка 

сивозелена 

мрка 

жућкаста 

март–април 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

захтева доста влаге 

25 

јаблан 

Populus nigra 

`Italika` 

40 

уско- 

пирамидална 

ретка 

тамнозелена 

жутомрка 
март–април 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 
брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

26 
сремза 

Padus racemosa 
15 

јајаста 

густа 

тамнозелена 

жутоцрвена 

бела 

април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 добро подноси градске услове 

27 
црвена шљива 

Prunus pissardi 
10 

јајаста 

густа 

пурпурна 

тамно- 

пурпурна 

ружичаста 

март–април 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

добро подноси градске услове 

отпорна на  сушу 

веома декоративна 

28 

кавкаска 

птерокарија 

Pterocarya pterocarpa 

25 
неправилна 

густа 

тамнозелена 

жутомрка 
април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 

брзорастућа врста 

захтева доста влаге 

осетљива на мраз 

29 
цер 

Quercus ceris 
30 

широко- 

пирамидална 

средње густа 

тамнозелена 

жутомрка 
април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 
отпоран на  сушу 

добро подноси градске услове 

30 
лужњак 

Quercus robur 
50 

неправилна 

средње густа 

тамнотелена 

жутомрка 
април–мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

добро подноси градске услове 

захтева доста влаге 

осетљив на мраз 

31 
црвени храст 

Quercus borealis 
45 

обла 

средње густа 

црвена 

мрка 
мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

брзорастућа врста 

отпоран на ниске температуре 

добро подноси градске услове 
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32 
кисели руј 

Rhus typhina 
10 

обла 

ретка 

зелена 

жутозелена 

зеленожута 

јун–јул 

појединач-

но 

мање 

групе 

жива 

ограда 

 

брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

отпоран на  сушу 

33 

багрем 

Robinia 

pseudoacacia 

35 
округла 

ретка 

зелена 

жута 

бели 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

И 

брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

форме: Umbraculifera, Pendula 

34 
бела врба 

Salix alba 
25 

широка 

ретка 

зелена 

жута 

жута 

март–април 

мање 

групе 

појединач-

но 

 

брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

форме: var. Vitelina for.pendula 

35 
жалосна врба 

Salih babylonica 
15 

неправилна 

густа 

зелени 

жута 
април 

појединач-

но 
 

брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

36 
софора 

Sophora japonica 
30 

округла 

ретка 

зелена 

жутомрка 

бела 

јул–август 

мање 

групе 

појединач-

но 

жива 

ограда 

 

брзорастућа врста 

добро подноси градске услове 

медоносна врста 

37 
јаребика 

Sorbus aucuparia 
15 

јајаста 

ретка 

сивозелена 

црвеножута 

бела 

мај 

појединач-

но 

мање 

групе 

 
није осетљива на мраз 

плодови остају преко зиме 

38 
сребрна липа 

Tilia argentea 
25 

јајаста 

густа 

зелена 

жута 

жута 

јун–јул 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 

веома мирисна 

отпорна на  сушу 

добро подноси градске услове 

39 

крупнолисна 

липа 

Tilia grandifolia 

40 
јајаста 

густа 

зелена 

жута 

жута 

јун 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 
веома мирисна 

добро подноси градске услове 

40 
ситнолисна липа 

Tilia parvifolia 
30 

јајаста 

густа 

зелена 

жута 

жута 

јун–јул 

појединач-

но 

мање 

групе 

А 
веома мирисна 

отпорна на ниске  температуре 

41 
пољски брест 

Ulmus minor 
30 

округла 

густа 

тамнозелена 

жутоцрвена 

црвенкаста 

март–април 

појединач-

но 

мање 

групе 

 
неотпоран на холандску болест 

брестова (Graphium ulmi) 

42 
врес 

Ulmus effusa 
35 

неправилна 

густа 

тамнозелена 

жутомрка 

љубичаста 

март–април 

појединач-

но 

мање 

групе 

 отпоран на мразеве 

 

Табела 2. Основне карактеристике четинарских врста 

б
р

о
ј 

народни и латински 
назив 

в
и

с
и

н
а
 (

m
) 

облик и 

густина 
круне 

боја листа       

пролеће       
јесен 

начин 
употребе 

a
л

е
р

ге
н

а
 (

А
) 

o
т
р

о
в

н
а
 (

О
) 

iн
в

а
з
и

в
н

а
 (

И
) 

остале карактеристике 

 
1 

гинко 
Ginkgo biloba 

30 
цилиндрична 

ретка 
светлозелена 
златножута 

појединачно 
у мањим групама 

(3–5) 
 

отпоран је на ниске температуре 
тражи свежа и дубља земљишта 

не подноси засену 
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2 

дугоигличава јела 

Abies concolor 
50 

широко- 
пирамидална, 

густа 

плавичасто-- 
сива 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

добро успева на свим земљиштима 
отпорна је на ниске температуре 

брзорастућа врста 

 
3 
 

кавкаска јела 
Abies nordmanniana 

30 
широко- 

пирамидална 
густа 

плавичасто-- 
зелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

подноси јаке ветрове 
одговара јој засена 
брзорастућа врста 

 

4 
 

бодљива смрча 
Picea pungens 

40 
широко- 

пирамидална, 
густа 

светлоплава 

појединачно 

у мањим групама  
(3–5) 

 

отпорна је на ниске температуре 

одлично подноси градске услове 
форме: Argentea, Glauca, Viridis 

5 
Панчићева оморика 

Picea omorica 
50 

уско- 
пирамидална 

густа 
тамнозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

одлично подноси градске услове 
отпорна је на ниске температуре 

најлепша четинарска врста 

6 
атласки кедар 
Cedrus atlantica 

40 
пирамидална 

ретка 
плавичасто- 

зелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

отпоран је на ниске температуре 
брзорастућа врста 

форме: Glauca pendula, Glauca, 

 
7 

европски ариш 
Larix europaeae 

45 
овална 
ретка 

светлозелена 
зелена 
жута 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

погодује му влажно земљиште 
отпоран је на ниске температуре 

не подноси засену 

8 
хималајски бор 

Pinus excelsa 
50 

широко- 
пирамидална, 

ретка 

плавичасто- 
зелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

отпоран је на ниске температуре 
погодује му влажно земљиште 

веома декоративне дуге шишарке 

9 
црни бор 
Pinus nigra 

30 
пирамидална 

до 
кишобранаста 

тамнозелена 
појединачно 

у мањим групама  
(3–5) 

 
одлично подноси градске услове 

добро успева на свим земљиштима 
врста светла 

10 
алепски бор 

Pinus halepensis 
30 

пирамидална 
кишобранаста 

ретка 
светлозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

брзорастућа врста 
врста светла 

отпоран је на ниске температуре 

11 
вајмутов бор 
Pinus strobus 

50 
широко- 

пирамидална 
густа 

тамнозелена 
појединачно 

у мањим групама  
(3–5) 

 

брзорастућа врста 
избегавати садњу у близини 

рибизли 
(Ribes), могућа је појава рака коре 

12 
молика 

Pinus peuce 
25 

уско- 
пирамидална 

густа 
светлозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

брзорастућа врста 
одговара му засена,   најбоље 

успева 
на смеђе подзоластим 

земљиштиима 

13 
џиновска секвоја 
Sequoia gigantea 

120 

широко- 
пирамидална, 

густа 
светлозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

спорорастућа врста, 
врста светла 

захтева сува растресита земљишта 

14 
таксодијум 

Taxodium distichum 
50 

пирамидална 
ретка 

светлозелена 
златножута 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

врста светла 
брзорастућа врста 

погодује му влажно земљиште 

15 
вирџинијска клека 
Juniperus virginiana 

30 
ускојајаста 

густа 
тамнозелена 

поједначно 
у мањим групама  

(3–5) 
за живе ограде 

 
добро успева на свим земљиштима 

одлично подноси градске услове 
отпорна је на ниске температуре 

16 
чемпрес 

Cupressus sempervirens 
25 

широко- 
пирамидална, 
до ваљкаста 

тамнозелена 
појединачно 

у мањим групама  
(3–5) 

А 
добро успева на свим земљиштима 

брзорастућа врста 
отпоран је на ниске температуре 

17 
пегави хамеципарис 
Chamaecyparis pisifera 

30 
пирамидална 

густа 
сивозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 

 
погодује му влажно земљиште 

отпоран је на ниске температуре 
форме: Squarrosa, Filifera, Plumosa 

18 

Лавсонов 
хамеципарис 
Chamaecyparis 

lawsoniana 

60 
широко- 

пирамидална 
густа 

сивозелена 
појединачно 

у мањим групама  
(3–5) 

 
одговара му засена 

одлично подноси градске услове 
форме: Alumi,  Fletcheri 

19 
источна туја 

Thuja orientalis 
10 

ускојајаста 
или купаста 

густа 
тамнозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
за живе ограде 

 
отпорна је на сушу 

одлично подноси градске услове 
форме: Aurea Nana, Elegantisima 
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20 
западна туја 

Thuja occidentalis 
20 

пирамидална 
густа 

тамнозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
за живе ограде 

 
одлично подноси градске услове 

отпорна је на сушу 
форме: Columna, Fastigiata, Globosa 

21 
калоцедрус 

Calocedrus decurrens 
50 

уско- 
пирамидална 

густа 
жутозелена 

појединачно 
у мањим групама  

(3–5) 
 

одговара му сенка 
брзорастућа врста 

одлично подноси градске услове 

22 
тиса 

Taxus baccata 
15 

пирамидална 
густа 

тамнозелена 

појединачно 

у мањим групама  
(3–5) 

као жбун 

О 
спорорастућа врста, 

садржи отрован алкалоид таксин 
форме. Aurea,  Fastigiata,  Lutea 

 

Табела 3. Основне карактеристике лишћарских жбунастих врста 
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1 

багренац 
Amorpha fruticosa 

3 
 

разграната 
средње 

густа 

тамнозелена 
жутомрка 

љубичаста 
V–VI 

групно 
појединачно 
жива ограда 

А И 
медоносна врста 

добро подноси градске услове 
погодан за везивање земљишта 

 
2 

жутика 
Berberis vulgaris 

1,5 
грмаста 
ретка 

тамнозелена 
црвеномрка 

жута 
IV–V 

групно 

појединачно 
жива ограда 

 

добро подноси градске услове 

врста светла 
форме: Atrropurpurea 

 
3 
 

Тунбергова 
жутика 

Berberis thunbergii 
1,5 

грмаста 
густа 

тамнозелена 
жутомрка 

жута 
IV 

групно 
жива ограда 

 
добро подноси градске услове 

осетљива на мраз 
форме: Atrropurpurea, Erekta 

 
4 
 

будлеја 
Buddleia davidii 

3 
грмаста 
ретка 

плавозелена 
жутомрка 

плавољуб. 
VI–X 

групно 
појединачно 

 
врста светла 

подноси ниске температуре 
веома декоративна 

5 
карагана 
Caragana 

arborescens 
6 

пирами-
дална 
ретка 

светлозелена 
жута 

жута 
IV–V 

групно 
појединачно 
жива ограда 

 
добро подноси градске услове 

подноси ниске температуре 
погодна за везивање земљишта 

6 
јапанска дуња 
Chaenomeles 

japonica 
3 

широко- 
јајаста 
средње 

густа 

зелена 
жутозелена 

црвена 
III–IV 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 

добро подноси градске услове 
подноси ниске температуре 

отпорна на сушу 

 
7 

Јудино дрво 
Cercis siliquastrum 

8 

широко- 
јајаста 
средње 

густа 

тамнозелена 
жута 

љубичаста 
V–VI 

појединачно 
групно 

 
добро подноси градске услове 

врста светла 

отпорно на сушу 

8 
бели дрен 
Cornus alba 

3 
овална 
густа 

тамнозелена 
тамноцрвена 

бела 
V–VI 

појединачно 
жива ограда 

 
добро подноси градске услове 

подноси ниске температуре 
може да расте у засени 

9 
дрен 

Cornus mas 
8 

широко- 
јајаста 
средње 

густа 

тамнозелена 
жутомрка 

жута 
II 

појединачно 
групно 

 
врста светла 

добро подноси градске услове 

10 
свиб 

Cornus sanguinea 
5 

широко- 

јајаста 
густа 

зелена 

црвеножута 

бели 

V 

појединачно 

групно 
живе ограде 

 
подноси ниске температуре 

врста светла 

11 
обична леска 

Corylus avelana 
7 

грмаста 
густа 

зелена 
жута 

II 
појединачно 

групно 
живе ограде 

А 
плод јестив 

форме: Atropurpurea, Pendula 

веома декоративна 

12 
обичан руј 

Cotinus coggygria 
3 

грмаста 
густа 

сивозелена 
црвена 

белозелена 
V–VI 

појединачно 
групно 

 погодан за везивање земљишта 
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13 
дуњарица 
Cotoneaster 

horizontalis 
0,8 

полегла 
густа 

тамнозелена 
мркожута 

ружичаста 
VI 

живе ограде 
групно 

жардињере 
 

добро подноси градске услове 
отпорна на сушу 

одлична за прекривање подзида 

14 
глог 

Crataegus crus-

galli 
6 

округла 
густа 

тамнозелена 
мркожута 

бела 
V 

групно 
појединачно 
живе ограде 

 
добро подноси градске услове 

плод лековит 
отпоран на сушу 

15 

вишесемени 

глог 
Crataegus 

oxycantha 

5 
округла 

густа 
тамнозелена 

мркожута 
бела 

V 

групно 
појединачно 
живе ограде 

 
добро подноси градске услове 

отпоран на сушу 
форме: Rubra,  Plena, Punicea 

16 

једносемени 
глог 

Crataegus 
monogyna 

6 
округла 

густа 
тамнозелена 

мркожута 
бела 

V 

групно 
појединачно 
живе ограде 

 
добро подноси градске услове 

има трнове 
форме: Stricta, Compacta 

17 
деуција 

Deutzia scabra 
2 

пирами-
дална 

средње  
густа 

зелена 
жутомрка 

бела 
VI–VII 

појединачно 
групно 

 
брзорастућа врста 

врста светла 
добро подноси градске услове 

18 
европска курика 

Euonymus 

europaeus 
8 

јајаста 
средње 

густа 

зелена 
жута 

белозелена 
V–VI 

појединачно 
групно 

живе ограде 
 

подноси ниске температуре 
добро подноси градске услове 

19 
фонтанезија 

Fontanesia fortunei 
3 

грмаста 
средње 

густа 

зелена 
жута 

бела 
V 

појединачно 
групно 

 медоносна врста 

20 

балканска 
форзитија 

Forsythia 
europaea 

5 
грмаста 
средње 

густа 

зелена 

жутозелена 

жута 

III–IV 

појединачно 

групно 
 добро подноси градске услове 

21 
сиријска ружа 

Hibiscus syriacus 
5 

јајаста 
средње 

густа 

зелена 
жутозелена 

плава, бела 
црвена 

VI–X 

појединачно 
групно 

живе ограде 
 

добро подноси градске услове 
отпорна на сушу 

22 
јасмин 

Jasminum 

nudiflorum 
1,5 

повијен 
густа 

зелена 
жутозелена 

жута 
II–IV 

појединачно 
групно 

живе ограде 
 

добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

погодан за падине 

23 
керија 

Kerria japonica 
2 

овална 

средње 
густа 

зелена 
жутозелена 

жута 
IV–V 

појединачно 
групно 

 форма: pleniflora 

24 
златна киша 

Laburnum 
anagyroides 

5 
пирами-
дална 
ретка 

зелена 
жута 

жута 
IV–V 

појединачно 
групно 

 
врста светла 

добро подноси градске услове 

25 
калина 

Ligustrum vulgare 
3 

разграната 
густа 

тамнозелена 
мрка 

бела 
VI–VII 

појединачно 
групно 

живе огрде 
 

добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

26 
јапанска калина 

Ligustrum 

ovalifolium 
6 

пирами-
дална 
густа 

тамнозелена 
мрка 

бела 
VI–VII 

појединачно 
групно 

 
добро подноси градске услове 

полузимзелена врста 

27 

калинолисна 
суручица 

Physocarpus 

opulifolia 

3 
разграната 

густа 
зелена 

жутозелена 
бела 
VI–VII 

појединачно 
групно 

живе ограде 
 

добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

отпорна на сушу 

28 
орлови нокти 

Lonicera 
caprifolium 

6 
разграната 

густа 
зелена 

жутомрка 
бела 

V 

појединачно 
групно 

живе ограде 
 

добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

медоносна врста 

29 
татарско пасје 

грожђе 
Lonicera tatarica 

3 
овална 
густа 

плавозелена 
мркожута 

ружичаста 
V –VI 

појединачно 
групно 

живе ограде 
 

издржава ниске температуре 
отпорно на сушу 
медоносна врста 

30 
пајасмин 

Philadelphus 

coronarius 
4 

јајаста 
густа 

зелена 
жута 

бела 
V–VI 

појединачно 
групно 

А 
врста светла 

цветови миришљави 
медоносна врста 
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31 
птелеа 

Ptelea trifoliata 
5 

округла 
густа 

тамнозелена 
жута 

зеленкаста 
V–VI 

појединачно 
групно 

 
отпорна на сушу 

издржава ниске температуре 
брзорастућа врста 

32 
зова 

Sambucus nigra 
6 

грмаста 
густа 

светло- 
зелена 
жута 

бела 
V–VI 

појединачно 
групно 

А 
лековита 

брзорастућа врста 

33 
јапанска 
суручица 

Spiraea japonica 
1,5 

округла 
ретка 

плавозелена 
жутоцрвена 

разних боја 
VI–IX 

појединачно 
групно 

 добро подноси градске услове 

34 
врболисна 
суручица 

Spiraea salicifolia 
2 

округла 
ретка 

плавозелена 
бронзана 

ружичаста 
VI–IX 

појединачно 
групно 

 
добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

брзорастућа врста 

35 
Ванхутова 
суручица 

Spiraea x vanhouttei 

2 
округла 

густа 
тамнозелена 
жутоцрвена 

бела 
V –VI 

појединачно 
групно 

 
погодна за падине 
брзорастућа врста 

36 
јоргован 

Syringa vulgaris 
8 

јајаста 
густа 

зелена 
мрка 

љубичаста 
бела 

V 

појединачно 
групно 

А 
велики број сорти 

цветови миришљави 

37 
тамарикс 

Tamarix tetrandra 
5 

грмаста 
ретка 

зелена 
жутозелена 

ружичаста 
IV–V 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 

добро подноси градске услове 
медоносна врста 

добро веже земљиште 

38 
црна удика 

Viburnum lantana 
5 

округла 

густа 

сивозелена 

мрка 

беложута 

V–VI 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 врста светла 

39 
црвена удика 

Viburnum opulus 
4 

округла 
густа 

тамнозелена 
црвена 

бела 
V 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 добро подноси градске услове 

40 
вејгела 

Weigela florida 
3 

грмаста 
средње 

густа 

зелена 
жутомрка 

ружичаста 
V–VI 

појединачно 
групно 

 велики број сорти 

 

Табела 4. Основне карактеристике зимзелених жбунастих врста 
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1 

шимшир 
Buxus 

sempervirens 
8 

грмаста 
густа 

зелена 
тамнозелена 

жута 
IV–V 

појединачно 
групно 

жива ограда 

О 
добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

отпоран на сушу 

 
2 

јапанска курика 
Euonymus 
japonicus 

2 
овална 
густа 

светло- 
зелена 

жута 
VI–VII 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 

издржава ниске температуре 
добро подноси градске услове 

 
3 
 

врболисна 
дуњарица 
Cotoneater 
salicifolius 

5 
грмаста 

густа 
зелена 

бела 
VI 

појединачно 
групно 

 добро подноси градске услове 

 
4 
 

божиковина 
Ilex aquifolium 

10 

пирами-
дална 

средње 
густа 

зелена 
тамнозелена 

жута 
VI–VII 

појединачно 
групно 

 
добро подноси градске услове 

цветови миришљави 

5 
јасмин 

Jasminum 

fruticans 

1,5 
пирами-
дална 

густа 

зелена 
зелена 

жута 
IV–V 

појединачно 
групно 

жива ограда 

 добро подноси градске услове 
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6 
ловор вишња 

Prunus 

laurocerasus 
6 

пирами-
дална 
густа 

зелена 
зелена 

бела 
V 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 

добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

отпорна на сушу 

 
7 

лоницера 
Lonicera nitida 

0,5 
разграната 

густа 
зелена 

тамнозелена 
жута 

V 
појединачно 

групно 
 добро подноси градске услове 

8 
махонија 
Mahonia 

aquifolium 
1 

пирами-
дална 
густа 

тамнозелена 
бронзана 

жута 
V 

појединачно 
групно 

А 
добро подноси градске услове 

цветови миришљави 

9 
ватрени грм 
Pyracantha 

coccinea 
3 

разграната 
средње 

густа 

зелена 
зелена 

бела 
V 

појединачно 
групно 

жива ограда 
 

добро подноси градске услове 
издржава ниске температуре 

отпоран на сушу 

10 
зимзелена удика 

Viburnum 

rhytidophyllum 

3 
овална 
густа 

зелена 
тамнозелена 

крем 
IV–V 

појединачно 
групно 

 добро подноси градске услове 

 

Табела 5. Основне карактеристике четинарских жбунастих врста 
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1 

кривуљ 
Pinus mugo 

3 
полегла 

густа 
тамнозелена 

у групама, 
у жардињерама 
у алпинумима 

 
отпоран на мраз 

добро подноси градске услове 
може да се сади на падинама 

 
2 

клека 
Juniperus communis 

6 
уско- 

пирамидална 
густа 

сјајнозелена 
у групама, 

појединачно 
 

отпоран на мраз 
нема одрђених захтева за 

земљиштем 
добро подноси градске услове 

 
3 
 

клечица 
Juniperus sibirica 

0,5 
полегла 

густа 
тамнозелена 

појединачно 
у алпинумима 

 
отпорна на мраз 

погодна за жардињере 
добро подноси градске услове 

 
4 
 

полегла клека 
Juniperus horizontalis 

1 
полегла 

густа 

тамнозелена 
до сиво--

плава 

у групама, 
погодна за 

садњу 

на падинама 

 
веома цењена у озелењавању 
добро подноси градске услове 

форме: Douglasii,  Glauca, Plumosa 

5 
сомина 

Juniperus sabina 
4,5 

полегла 
густа 

тамнозелена 
у групама, 

појединачно 
у алпинумима 

О 

отпорна на мраз, добро подноси 
сушу 

врста светла, лагано расте 
шишарке и четине су отровне 

 

5.2.3. Отпорност 

Отпорност појединачних индивидуа одређене врсте разликује се у зависности 

од специфичног окружења и микроклиме у којој су узгајани до тренутка садње. Дакле, биљни 

материјал је у потпуности прилагођен локалним/регионалним условима средине и треба га 

набављати управо из најближег окружења. Коришћење материјала из поузданих, локалних 

расадника повећаће шансе максималног пријема и адаптације засађених биљака. Повољни 

микроклиматски услови и састав земљишта на датој локацији у оквиру одређеног региона 

повећавају могућноср за преживљавање биљног материјала у првој години садње. 

 

5.2.4. Безбедност 

Пројектовање безбедног окружења зависи од правилног избора самих врста али и од 
правилног избора локације односно места за њихову садњу. Неке од карактеристика садног 
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материјала, које треба узети у обзир приликом избора врста, односе се на токсичност тих 
биљака или њихових делова, на алергена својства биљака, на постојање оштрих трнова и 
привлачност биљака за инсекте и друге штеточине. На безбедност такође утичу и сам облик 
и величина крошње, односно да ли ће она својим растом смањити прегледност на путевима и 
коловозима, као и да ли су саме биљке склоне ветролому и снеголому. Коренов систем 
такође може изазвати оштећења инсталација и поплочаних површина. 

Отровне биљке: 

Биљке које имају отровне плодове и листове јарких боја не треба користити тамо где 

деца могу доћи у искушење да их поједу. Пре свега се мисли на вртиће, школе, рекреативне 

зоне и др. Поједине биљне врсте могу да изазову алергијске реакције када се додирну, а 

опште је познато да је велики број људи алергичан на етерска уља, полен и друге састојке 

биљака. Уколико се ове биљке ипак користе приликом озелењавања, требало би их лоцирати 

ван комуникација и места окупљања у датом простору. 

Табела 6. Основне карактеристике појединих не безбедних врста 

латински назив 
отровне бобице 

или семење 
отровно 
лишће 

иритира кожу друге информације 

Aesculus sp . x х  
може изазвати повраћање и дијареју; може бити 

фатално 

Agave americana   има бодље неки људи су алергични на бодље 

Ailanthus altissima   
листови 
цветови 

може изазвати благу иритацију коже 

Buxus sempervirens x x  повраћање и дијареја, конвулзије. 

Cestrum sp x x  
халуцинације, температура, парализа, може бити 
фатално 

Colocasia esculenta    блага иритација коже 

Convallaria majalis 
светлоцрвене 

бобице 
   

Daphne sp. 
црвене бобице, не 

виђају се често 
x  

високотоксично, само неколико бобица може бити 
фатално 

Datura sp. x x  халуцинације, убрзан рад срца, парализа 

Dicentra sp.  x  грчеви, дрхтавица 

Digitalis purpurea x x   

Euphorbia sp.    иритација коже, плихови 

Gymnoclaudus 
dioicus 

x x  повраћање и дијареја 

Hedera helix црне бобице x  отежано дисање и кома, може бити фатално 

Helleborus niger  x  иритација коже, повраћање, дијареја 

Hydrangea sp . x x  блага мучнина 

Iris sp.  x  повраћање, дијареја 

Laburnum anagyroldes махуне   
повраћање, дијареја, губитак способности 

координације мишића 

Lantana sp. црне бобице x  
озбиљно повраћање, дијареја, тешкоће у дисању, 

парализа, може бити фатално 

Ligustrum vulgare плаве бобице x  озбиљно повраћање, мучнина и дијареја 

Mirabilis jalapa x x  мучнина, повраћање, дијареја 

 

Плодоносне биљке: 

Плодови биљака у форми крупнијег воћа или крупнијих махуна могу угрозити 
безбедност пролазника приликом пада. Меснати и сочни плодови или велико лишће могу 
проузроковати клизање и тиме угрозити безбедан пролаз пешака, колица за децу и 
инвалидских колица, док неки плодови могу умрљати одећу као и површине тротоара. 

Биљке са висећим гранама: 

Гране које висе изнад стаза или улица могу повредити пешаке и бициклисте, а могу 

проузроковати и оштећења возила. 
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Биљке са плитким (тањирастим) кореновим системом: 

Коренов систем који расте испод саме површине може да изазове подизање тротоара 

и других саобраћајница, стварајући избочине на комуникацијама које постају непрелазне за 

инвалидска колица, колица за децу, а постају опасне и за пешаке. 

Трновите биљке: 

Изданци трновитих биљака, листови, гранчице и саме гране које се после опадања 

или кидања нађу на зеленој површини постају опасни нарочито за особе које носе лагану 

обућу или иду боси. 

Биљке које привлаче инсекте – медоносне биљке: 

Неки људи имају озбиљне алергијске реакције на убоде инсеката које се могу 

завршити и трагично. Биљке које привлаче пчеле, осе и друге опрашиваче, односно друге 

инсекте и штеточине, требало би да буду постављене далеко од зоне седења, шетње и 

дечијих и спортских активности. 

 

5.2.5. Одржавање 

Још у фази израде идејних пројеката потребно је узети у обзир и усагласити чињенице 

које се односе на естетику, функционалност и само одржавање да би се потенцијални 

проблеми на дугорочном нивоу свели на минимум и тако избегле штетне последице. 

Најчешћи проблеми одржавања могу се груписанти у следеће категорије: 

Простор за манипулацију алатом и машинама: 

Квалитет, виталност и сам изглед дрвета или жбуна могу бити нарушени уколико због 

недостатка простора за манипулацију дође до механичког оштећења биљака приликом 

спровођења мера одржавања (косачицама, тримерима, браницима возила и др.). Недостатак 

простора и често маневрисање механизацијом могу проузроковати набијање земље, што 

неповољно утиче на развој и функционисање кореновог система. 

Место садње: 

Саднице високих стабала засађених испод напонске или ПТТ мреже с временом ће се 

претворити у ружне примерке просечене или превршене крошње, постаће извори заразе и 

легла штетних инсеката и паразита. 

Постављање правих биљака на право место подразумева пре свега познавање 

биљног материјала, његових захтева за водом, светлошћу, али и земљишта које треба да 

одговара условима локације. 

Разноликост биљних заједница: 

Једна од превентивних мера за смањење утицаја биљних болести и напада 

инсеката,на изглед и стање пројектованог предела, односно површине, јесте планирање 

садње већег броја биљних врста. Монокултуре могу постати плодно тле за настајање и развој 

разних болести. 
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Планирање и пројектовање великих група стабала исте врсте, или чак из истог рода, 

из поменутих разлога нису препоручљиви. Ослањање на једну врсту која чини окосницу 

пројекта у одређеном простору показало се као веома непрактично, што се најбоље може 

илустровати  појавом и ширењем болести попут холандске болести брестова. У случају када 

су засади десетковани или чак комплетно уништени због болести, пејзажу је потребно много 

година да се опорави. Из тих разлога ниједана врста не треба да буде заступљена са 

више од 10% укупног садног потенцијала. 

Oтпорност на болести и штеточине 

Упоредо са претходним препорукама важно је проучити станишне услове локације и 

одабрати врсте отпорне на потенцијалне нападе болести и штеточина. Код избора врста 

дрвећа може бити од помоћи списак садног материјала са основним карактеристикама, који 

се налази у овом одељку, или пак консултације са искусним радницима вртларима који добро 

познају услове на терену. 

Густина садње биљака (близина биљака) 

Коренов систем великог дрвећа може се протезати кроз земљиште на хоризонталном 

одстојању које је неколико пута веће од висине стабла. Многа стабла страдају због близине 

обилно наводњаваних травњака. Биљке треба груписати на основу њихових биоеколошких 

захтева. Неке врсте инсеката и фитопатогених гљива развиле су комплексан животни циклус 

на неколико биљака домаћина. Пример: део животног циклуса рђасте пегавости листова 

јабуке развија се на клекама. Ове биљке не треба планирати за засад нити садити на истој 

локацији да не би дошло до епидемија ширих размера и градација инсеката. 

Дугорочни трошкови одржавања 

Веома је важно утврдити колико финансијских средстава је клијент спреман да издвоји 

за дугорочно одржавање, како би се за дати простор обезбедило најбоље могуће решење. Не 

постоји пројекат, тачније, уређен простор који не захтева одржавање, тако да планом 

одржавања треба предвидети средства бар за основне мере попут кошења, плевљења, 

орезивања и др. 

 

5.3. Процена – валоризација постојеће вегетације (биоеколошка основа) 

Један од првих корака у процени простора односно локације за коју се израђује 

пројекат пејзажног уређења јесте испитивање и оцена постојеће вегетације односно израда 

биоеколошке основе. Старост и виталност постојећих биљака  као елемента датог простора, 

директно одређује и њихову вредност као континуалног елемента предела (локације). 

Адекватност постојећег биљног материјала на локацији, естетски и функционално, треба 

такође узети у обзир. 

У табели биоеколошке основе, нарочито ако се ради о градским парковима, обавезно 

издвојити самоникле биљке, поређењем са предходном пројектном документацијом. Уколико 

не постоје посебни захтеви за задржавањем самониклих биљака, овакве биљке се уклањају 

из парковских подручија без обзира на естетске, здравствене и друге оцене. 
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Табела 7. Садржај табеле валоризације постојећих биљака 
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напомена 

cm m m 1–5 1–5 1–5 

1 Julans regija/ Орах 45 16 10 2 2 2 извадити 

2 Pinus nigra /Црни бор 34 20 8 5 4 4  

3 ...        

 

 

5.3.1. Заштита постојећег зеленила 

Постојеће зеленило, као и новозасађено, мора бити заштићено од физичких оштећења 

и сабијања земљишта у зони кореновог система током извођења грађевинских радова. Када 

је коренов систем оштећен, губитак воде транспирацијом може бити већи од количине воде 

коју корен може да апсорбује. Младе коренске длачице и врхове корена треба заштитити јер 

су они главни апсорптивни делови корена. 

Tоком грађевинских радова 

Уобичајени начин заштите постојећих биљака (углавном дрвећа) јесте подизање 

баријере у виду ограде око биљке, која обухвата зону корена биљке или биљака које се 

штите. Ово спречава сабијање земљишта или друге врсте оштећења постојећег корења, као 

и физичко оштећење надземног дела биљке. Поред монтажних ограда за заштиту биљака 

могу послужити и разни плочасти материјали од дрвета који се слажу и међусобно повезују у 

зони корена и око самог дебла. 

Прилози: ГПС:01.00.03-001 и ГПС:01.00.03-002, Заштита постојећег дрвећа унутар 

градилишта, током извођења радова. 

Дугорочна  заштита 

Корење захтева континуалан доток ваздуха, који је обично присутан у  ваздушним 

џеповима (порама) између честица земљишта које окружује корење. Због потребе за 

ваздухом и водом, већи део кореновог система лежи у горњем слоју од 50 cm земљишта, без 

обзира на врсту и величину биљке. Стога је потебно осигурати да зона корена биљака (зона 

капиларног пењања) не буде сабијена нити покривена материјалом који би смањио доток 

ваздуха или влаге до корена. Овај вид заштите посебно је важан за биљке које расту у 

стресном окружењу какво представља урбана средина. 

 

5.3.2. Инвазивне врсте 

Широка распрострањеност и приступачност одређених алохтоних биљних врста и 

њихова употреба у озелењавању створиле су могућност да се те интродуковане биљке 

инвазивно рашире и да населе аутохтона станишта. Биљке унете у подручје, које иначе не 

представља њихово природно станиште, могу имати озбиљан утицај на екосистем подручја; 
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могу гушити раст и развој аутохтоне флоре, чиме умањују доприносе које су аутохтоне биљке 

обезбеђивале. Друге последице инвазивних биљних врста укључују промене водног режима 

земљишта, промене хранљивости и Ph вредности земљишта; инвазивне биљне врсте могу 

представљати станиште за штетне инсекте и могу прекинути природне односе аутохтоних 

биљних заједница. 

Особине које алохтоне биљке у уређеном простору (пределу) чине драгоценим 

(снажан раст, скромни станишни захтеви, отпорност на локалне болести и штеточине итд.), 

често су управо оне особине које им дају могућност да потисну аутохтоне врсте у дивљини (у 

природним стаништима, природним подручјима). Према томе, многе врсте које се појављују 

на 'проблем-солвинг' листама истовремено су и инвазивне врсте. 

У табелaма 1–5 (Карактеристике садног материјала) дат је списак инвазивних врста. 

Тешко је предвидети понашање неке врсте одмах након њеног уношења у неко подручје. 

Одговорним планирањем озелењавања избегава се коришћење неиспитаних егзота, као и 

врста за које је доказано да су агресивни корови. 

 

5.4. План и детаљи садње и спецификација садног материјала 

Већина предлога пејзажног уређења захтева посебне прилоге у виду плана и детаља 

садње и спецификације садног материјала, на основу којих се пројекат преноси на терен и 

изводе радови, односно садња биљног материјала. Планови садње, заједно са њеним 

извођачким детаљима, обавезан су део Главног пројекта пејзажног уређења и чине део 

комплетног сета радних цртежа за  извођење пројекта. 

План садње треба да садржи ботаничке и домаће називе за сав биљни материјал, 

предвиђене позиције новог садног материјала (као и позиције постојећег биљног материјала), 

њихове габарите и количине. Ове информације назначене су у легенди биљних врста на 

дендролошком плану. 

Напомена: Означавање величине биљака, укључујући висину, пречник, величину бале или 

саксије итд., врши се на основу стандарда за садни материјал. Како стандарди за садни 

материјал у Републици Србији, као ни било који други нормативни акти, не постоје, односно 

нису их усвојили струковна удружења, институције и правна лица која се баве производњом и 

пласманом садног материјала, у табели 8 дат је извод из стандарда садног материјала који су 

прихваћени у земљама Европске уније и Сједињеним Америчким Државама, из којег се могу 

видети одређене предности и мане садног материјала. 

КЉУЧНЕ ТАЧКЕ: КРИТЕРИЈУМИ ПРОЈЕКТОВАЊА 

План садње мора постићи равнотежу између функција биљака, њихове цене, отпорности, 

безбедности за околину и њиховог одржавања. 

1. Потребно је тежити ка одржавању постојећег визуелног карактера и еколошких 
функција локације унутар ширег просторног контекста, кроз употребу аутохтоног 
биљног материјала кад год је то могуће. 

2. Биљни материјал се може употребити тако да се створи пријатнија микроклима, 
станиште за флору и фауну, да се формира заклон, да се постигне контрола 
кретања, да се стабилизују ерозивне падине или поправи загађено земљиште.  
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3. Трошкови озелењавања и иницијалне неге морају бити у пропорцији са 
трошковима дугорочног одржавања. Обично је набавка и уградња биљног 
материјала јефтинија од 'тврдих' грађевинских материјала, и, ако су биљке 
адекватно одабране обично захтева мање одржавања. 

4. У Сједињеним Америчким Државама отпорност датог култивара може се 
проверити у односу на зоне отпорности које је установио УСДА. Локално 
произведен биљни материјал, који је у потпуности прилагођен условима 
подручја,,треба користити кад год је могуће да би се осигурала отпорност. 

5. Многе биљне врсте су отровне, трновите, производе много органског отпада, имају 
повијене гране или су подложне ломовима грана, имају плитко корење  или 
привлаче непожељне инсекте. Одабране биљке морају бити безбедне за 
кориснике и одговарајуће за предвиђену функцију. 

6. Разноликост врста је пожељна да би се унапредио диверзитет зелене површине 
која је отпорна на нападе болести и штеточина, нарочито у дрворедима. На једној 
површини један биљни род не треба да буде заступљен са више од 10% укупног 
плана садње. 
 

 Дрвеће и жбуње треба да буду заштићени од озледа коре косилицама и тримерима. 

Возила могу поломити гране или сабити земљиште. 

 

5.4.1. Технике садње 

Због неадекватне садње многе биљке угину пре него што достигну зрело доба или чак 

после прве вегетационе сезоне. Истраживања су показала да су многе традиционалне 

технике садње штетне за дуготрајну виталност биљака.  

Табела 8. Уобичајени облици садног материјала 

к
а
т
е
го

р
и

ја
 

НАЧИН ПРИПРЕМЕ ЗА САДЊУ/САДЊА ПРЕДНОСТИ МАНЕ 

Д
Р

В
Е

Ћ
Е

 

Контејнерске саднице су младе саднице у 
пластичним или металним контејнерима. 

Контејнери су обично запремине  од 4 литра до 
30 литара. 

 млађа стабла се укорењују брже 

и боље се адаптирају на услове 
новог станишта 

 контејнерске саднице су 
дугорочно  боље виталности од 

осталог садног материјала 

 не дају 'ефекат довршености' 
много година 

 ако се дуго држе у 

контејнерима може доћи до 
спирализације корена 

Балиране саднице су најчешће саднице 
средње величине.  Оне су школоване у 
пољима, расадницима и извађене су са балом 

земље око корена. Бала се затим умотава у 
саргију или ређе у пластичну фолију или 
жичане корпе. 

 нема спирализације корена 

 могу бити отпорније од других 
типова садница 

 током садње треба посебно 

обратити пажњу на то да се 
материјал у који је бала умотана 

адекватно уклони да би се избегла 
евентуална оштећења корена и 
стабла 

 неки коренови могу бити 

оштећени или покидани при 
ископу саднице 

Саднице у сандуцима су обично старије, веће 

дрвеће које је пресађено у велике дрвене 
контејнере (сандуке) 

 одмах дају 'ефекат довршености' 

 скупље набавка и садња 

 теже су за манипулацију на 
терену 

 могу спорије да се 

опорављају након 
пресађивања 

Ж
Б

У
Њ

Е
 И

 

П
Е

Р
Е

Н
Е

 Саднице са голим кореном  

се продају у фази мировања вегетације (у 
дормантном стању). Избојци и корење су 
орезани а највећи део супстрата је испран са 

корења. 

 јефтиније су од контејнерских 

садница 

 често се брже укорењују од 

контејнерских садница и 
дугорочно могу бити виталније 

 набавка и садња су 

условљене годишњим 
добима (пролеће, јесен) 

 у време куповине се не могу 

видети карактеристике попут 
боје цвета и листа 
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НАЧИН ПРИПРЕМЕ ЗА САДЊУ/САДЊА ПРЕДНОСТИ МАНЕ 

Контејнерске саднице се продају са целим 
надземним делом и кореном и доступне су 
целе године. 

 лако је утврдити боју цвета и 
листова 

 већа разноврсност садног 
материјала је доступна у облику 

контејнерских садница 

 могу се садити током целе 
године 

 могу бити root-bound, што 
касније резултира слабим 

развојем корена  

Мање перене се могу наћи у пластичним 
саксијама или тресетним посудама, димензија 

до 10х10 cm или пречника до 10 cm. Пластичне 
саксије се понашају као контејнери и имају исте 
предности и мане. Тресетне посуде нису честе, 

али имају одређених предности над 
пластичним саксијама.  

 тресетне посуде  се могу 

положити директно у земљиште 
и ту оставити, ту ће бити 
разграђене, што минимално 

ремети корен пресађене биљке 

 тресетне посуде  могу 

успорити почетни развој 
корена јер корење мора да 
се пробије кроз зид тресетне 

посуде 

П
О

К
Р

И
В

А
Ч

И
 Т

Л
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Контејнери се користе за веће, полегло жбуње 
које се користи  као покривач тла. 

 боље је за велике површине од 

покривача тла 

 снажније одмах након садње 

 шема садње мора бити 

израђена пажљиво да се не 
би појавиле голе површине 

 потребно је дуже време да 
се рашири и испуни 

површину него гушће 
сађеним  зељастим 
биљкама 

Сетва се обично не користи у комерцијалном 
озелењавању, иако је популарна у приватним 
вртовима. Изузетак чине хидросетва, 

објашњена испод, и популарне смеше семена 
дивљег цвећа које може бити разбацано да би 
се створио изглед 'природне' ливаде у сезони 

цветања. 

 сетва је најјефтинији начин 
озелењавања 

 биљке добијене од локално 
произведеног семена добро су 
прилагођене условима станишта 

 лакше је постићи изглед 
случајног распореда биљака 

 ако се користе 'смеше дивљег 
цвећа' или 'природне смеше' 

потребно је пажљиво проверити 
састав смеше 

 шему раста биљака теже је 

држати под контролом 

 дуг период развоја пре него 

што биљке почну да цветају, 
обично цветају много 

касније од једногодишњих 
биљака произведених у 
стакленику 

Хидросетва  
се користи за стабилизацију стрмих падина 

којима је тешко прићи на други начин. 
Одабрана смеша семена се наноси директно 
прскањем на падину, у раствору са ђубривом и 

водом. 

 веће површине могу се засејати 

брзо и јефтино 

 могуће је озеленети површине 

које би иначе било тешко или 
немогуће озеленети 

 избор семена може бити 

ограничен 

 почетни изглед површине је 

неугледан (раствор је обојен 
да би се лакше извршила 
апликација) 

Ј
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Мултипак (већи број биљака упакован заједно 
– прим. прев.) 

једногодишње биљке се продају тако да свака 
биљка има засебан део  супстрата. 

 економично 

 широк спектар биљака доступних 
у овом облику 

 потребно је дуже време да 

попуне површину него већим 
биљкама 

Контејнери  
се примењују кад су једногодишње биљке 

већих димензија.  

 брзо расту и попуњавају 

површину 
 скупље од мултипака 

Сетва се обично не користи  при озелењавању 
јавних и приватних површина. Видети одељак о 

сетви покривача тла за питања предности и 
мана. 

  

Т
Р

А
В

Њ
А

Ц
И

 

Травни бусен  
се гаји у пољу. По наруџбини бусен се подсеца, 

пакује у ролне и испоручује на место поставке. 
Травни бусен је најчешћи тип заснивања 
травњака. 

 тренутни резултати 

 добра, уједначена покривеност 

тла 

 мора бити постављен врло брзо 

након испоруке 
 

 није погодан за врло стрме 

падине и веома велике 
површине 

 

Семе 

се директно сеје у припремљено земљиште. 

 економично 

 велики избор различитих врста 

које се могу поручити поштом 
 

 дужи период потребан до 

готовог травњака 

 може захтевати подсејавање 

ако почетна сетва није била 
уједначена 
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Оријентација садница: 

Раст у расаднику одвија се у одређеним микроклиматским, едафским, орографским и 

другим условима средине. Треба захтевати од произвођача да се приликом вађења садница, 

или утовара контејнерских садница, изврши њихова оријентација, односно тачније обележи 

правац севера линијом црвене боје на саргији или другом материјалу којим је заштићен 

бусен, на саксији или заштитној траци којом је дебло обмотано. 

Кондиција биљака приликом садње: 

Кондиција биљака приликом садње представља најважнији фактор за њихову 
дуготрајну виталност. У току транспорта или приликом руковања током садње може доћи до 
оштећења гранчица и листова. На кори стабла или грана не сме бити отворених озледа, као 
ни већих поломљених грана. Контејнерске биљке, које се дуго налазе у контејнерима, не 
треба користити. Такве биљке се могу препознати по кореновим длачицама које избијају кроз 
дренажне отворе контејнера, или по избојцима који су превелики у односу на величину 
контејнера. Приликом одабира садница, односно њихове набавке, треба проверити виталност 
и стање кореновог система, вађењем једне биљке из контејнера као узорка. Уколико има 
много коренова који су прилепљени уз ивицу контејнера и који су увијени у спиралу, то значи 
да је биљка предуго расла у неодговарајућем мањем контејнеру. Садњу таквих биљака треба 
избегавати, али уколико се приликом садње појави оваква биљка, обавезно треба размрсити 
и исправити коренов систем. 

Садне јаме: 

У почетку укорењавања биљке захтевају бољу аерацију и више ваздуха у земљишту 
него што ће им  бити потребно касније током раста, иако ће и одрасла стабла развијати већи 
део кореновог система у површинском слоју земљишта које је најбоље аерисано али и 
најхранљивије. 

Ширина садне јаме треба да буде најмање два пута већа од ширине бусена, али 
никако не сме бити дубља од његове висине.  Ако се садна јама правилно ископа, када се 
биљка постави у јаму, врх бусена мора да буде у нивоу околног земљишта. Садна јама која је 
мало плића боља је од садне јаме која је предубока. 

Неразградиви материјали (попут жице или пластике) којима је бусен  умотан, морају се  
пажљиво уклонити, иначе могу ограничити развој корена. Саргија се може оставити ако се 
горња трећина бусена одмота. Контејнерске биљке треба након вађења из контејнера што 
пре садити. Беле коренске длаћице од кључног су значаја за брзо укорењавање биљке и могу 
се оштетити чак и кратким излагањем ваздуху. 

Сезона садње: 

Јесења садња има за биљке бројне погодности – топло земљиште, акумулиране 
залихе хранљивих материја (акумулирана енергија) и дуг период мировања вегетације за 
добро укорењавање, пре него што наступи стресан летњи период са високим температурама 
и сушом. Садња у повољнијем годишњем добу није увек изводљива код комерцијалног 
озелењавања, али велики број врста има користи од јесење садње. Код неколико врста се не 
препоручује јесења садња, па је увек пожељно консултовати расадничаре или оне који се 
баве прометом ових врста. 

Садња: 

Садња биљака захтева веома пажљиво руковање при истовару, а нарочито приликом 

постављања биљака у садну јаму. Биљке се премештају и постављају држањем или 
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везивањем (качењем) за сам бусен. Биљке се не смеју нити држати, нити качити, нити 

везивати за надземне делове.   

Малчирање и ђубрење: 

Малч регулише температуру земљишта, одржава правилан баланс влаге и ваздуха у 
зони кореновог система и спречава појаву корова који засађеним биљкама одузимају влагу и 
хранљиве материје из земљишта. Малч се насипа у слоју од 75 mm до 100 mm, преко целе 
површине садне јаме. Зона кореновог врата се не насипа малчом. Као замена за малч, а ради 
спречавања раста корова и исушивања земљишта, не смеју се користити пластичне фолије. 

Табела 9. Прописане количине тресета и вештачког ђубрива према пречнику садне јаме   

бр. 

пречник 
садне 
јаме 

дебљина 
тресетног 

слоја 

количина  
тресета 

маса  
вештачког 
ђубрива бр. 

пречник 
садне јаме 

ребљина 
тресетног 

слоја 

количина  
тресета 

маса  
вештачког 
ђубрива 

cm cm lit. g cm cm lit. g 

1 25 2,5 0,4 2 5 125 12,0 50,0 250 

2 50 5,0 3,0 16 6 150 15,0 85,0 420 

3 75 7,5 10,0 53 7 175 17,0 135,0 670 

4 100 10,0 25,0 125 8 200 20,0 200,0 1000 

 

Пре садње, на дно садне јаме се поставља слој смеше тресета и спороразграђујућих 
вештачких ђубрива да би се биљкама у прелазној фази (фази адаптације) обезбедили 
неопходне храњиве материје и микроелементи. Редовно површинско ђубрење обавезно се 
обавља у пролеће или јесен, или се користе спороразграђујуће  таблете које се постављају 
на дно садне јаме при садњи. Биљкама је потребно више азота непосредно по садњи и у 
јесен када је корење најактивније. 

Затрпавање садних јама: 

Садне јаме треба затрпавати земљиштем које је ископано при њеном отварању, без 
додатака. Додаци попут компоста, тресета или песка могу заправо спречити ширење корена у 
земљиште око садне јаме и уопште успорити  развој биљке због поремећаја и недостатка 
капиларности. Након што је садна јама испуњена, потребно је враћену земљу добро натопити 
водом да би се отклонили сви ваздушни џепови. Враћено земљиште у садној јами треба да 
буде сабијено толико да учврсти корен биљке, али не превише да се не би нарушио водно-
ваздушни режим. Формирање чанка око саднице помаже прикупљању воде и њеном 
спровођењу до корена. У тешким, слабо дренираним земљиштима, или током сезоне обилних 
падавина, потребно је уклонити чанак док поново не настане потреба за њим током сушног 
периода. 

Напомена: Са саднице чије је стабло било заштићено од сунца обавезно скинути заштитне 

јутане траке. Заштита дебла од сунца помоћу трака у расаднику онемогућава проверу стања 

дебла и коре, погодује нападима инсеката и око самог дебла формира влажну средину која 

погодује развоју гљивичних обољења. Како би се спречиле ожеготине од сунца, потребно је 

запамтити која страна стабла је у расаднику била изложена директном сунчевом светлу и 

стабло при садњи оријентисати на исти начин. 

Анкерисање садница: 

Саднице дрвећа треба анкерисати само уколико је то неопходно. Дрвеће ће бити 

виталније ако му се дозволи да се само, природно прилагоди ветровима на локацији, а оно ће 

развити снажне и савитљиве стабло и гране. Када је локација веома ветровита, или су 
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саднице превелике да би биле стабилне, за стабилизацију треба користити дрвене кочиће 

пречника од 50 mm до 70 mm, одговарајуће висине, зависно од величине саме саднице. 

Анкерисање се врши са два кочића, постављена у садну јаму, за које се садница веже 

јутаним или гуменим тракама неким од различитих типова везивања. Кочићи треба да се 

уклоне у другој години након садње. 

 

Орезивање приликом садње: 

Након садње потребно је уклонити само суве или оштећене гране, или оне које 

нарушавају изглед хабитуса стабла. Орезивањем трећине вршних грана са садница које се 

пресађују, или су узете из природног окружења, ствара се равнотежа између „масе“ 

надземног дела и редукованог кореновог система. Овај начин орезивања никако не треба 

радити са школованим садницама. 

Прилози: ПС:01.00.01-001 и ПС:01.00.01-002 Заштита постојећег дрвећа унутар градилишта, 

током извођења радова 

5.4.2. Опште  препоруке и напомене у области садње 

У виду кратког подседника наводимо кораке и напомене које је потребно поштовати да 

би били сигурни у крајњи исход и успешну реализацију сваког пројекта, а у специјалним 

околностима треба примењивати и друге препоруке: 

1. Извођач радова треба да лоцира и провери постојање свих инсталација на терену пре 
почетка радова. 

2. Извођач радова треба да набави довољну количину садног материјала да комплетира 
план садње. 

3.  Сав садни материјал, поред естетских, мора да задовољава и друге квалитете везане 
за здравствено и физичко стање и димензије захтеване пројектом, односно предмером 
радова.  

4. Ниједна биљка не треба да буде посађена пре него што се заврши грубо планирање 
терена и пре него што га одобри  главни пројектант или надзорни орган. 

5. Све биљке треба засадити тако да врх бусена буде у нивоу са околним земљиштем. 
6. Све саднице треба да буду балиране, са умотаним бусеном или гајене у контејнерима. 

Ниједна контејнерска садница са прераслим и усуканим кореновим системом не треба 
да буде употребљена. Пластични или синтетички материјали којима је умотана бала 
треба при садњи да буду уклоњени. 

7. Код контејнерског садног материјала контејнер треба уклонити а бусен биљке 
вертикално засећи по површини на два места. 

8. Пре садње пројекат треба пренети на терен а места садње обележити кочићима. Ову 
фазу обавезно треба да надгледа и контролише главни пројектант или надзорни 
орган. 

9. Сав садни материјал у расаднику треба да одабере главни пејзажни архитекта 
пројекта или надзорног органа. 

10. Све биљке треба посадити према детаљима садње и спецификацијама уговора. 
11. Сав садни материјал и кочићи за анкерисање треба да се поставе усправно, уколико 

није другачије назначено. 
12. Извођач радова треба да обезбеди пратећу документацију за сав садни материјал, 

декларацију расадника, фитопатолошке прегледе и др., а ова ставка треба да чини 
саставни део уговора. 

13. Током прва 24 сата све биљке треба обилно залити два пута. Након тога, током 
инвестиционог одржавања, биљке треба заливати по потреби. 

14. Додатни захтеви треба да буду укључени као саставни део уговора односно понуде. 
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5.4.3. Детаљи садње – упутства и препоруке 

 

Упутства и препоруке: 

Препоруке се обично дају с намером да се осигура да биљни материјал буде засађен 

како треба. Њима се наглашавају посебна упутства и правила садржана у пројекту и уговору 

између инвеститора и извођача радова.  

Детаљи садње: 

Графички прилози Стандарда (детаљи од 04 до 09) приказују уобичајене детаље 

садње у различитим ситуацијама и за различите врсте биљака. Услови терена и новонастале 

непланиране ситуације могу захтевати мање измене ових детаља садње. 

 

5.4.4. Одредбе уговора  

Кад год је то могуће, одредбе уговора између инвеститора и извођача радова везане 

за биљни материјал, треба да буду усклађене са овим и важећим (усвојеним) стандардима у 

производњи садног материјала, грађевинарству, саобраћају и др.  

 

5.4.5. Стандарди за садни материјал 

Без обзира на чињеницу да ли постоје расадничарски/произвођачки стандарди за 

садни материјал или не, све саднице пре садње треба пажљиво прегледати и испитати на 

лицу места да би се осигурале њихова виталност и трајна отпорност.  

Решења надлежног министарства, извештаји инспекцијских органа о здравственој 

исправности садног материјала и други документи, који доказују порекло и квалитет биљака,, 

морају бити приложени пре куповине, а обавезно пре саме садње. 

 

5.5. Стратегије управљања 

Овим стандардом регулишу се уређење и озелењавање у области пејзажне 

архитектуре и он се може примењивати независно, без обзира на непостојање правно-

нормативних докумената  у области производње и пласмана садног материјала и одржавања 

зелених површина. 

До тренутка израде и усвајања стандарда из поменутих области, препорука Удружења 

пејзажних архитеката (УПАС) јесте да се приликом набавке садног материјала одабир врши 

на основу критеријума које прописују постојећи стандарди земаља чланица ЕУ.  

 

5.5.1. Специјализоване стратегије озелењавања 

Коришћење аутохтоних биљних врста 
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У процесима пејзажног уређења аутохтоне биљне врсте су све популарније због низа 

предности које имају у односу на интродуковане (алохтоне) егзотичне врсте. Аутохтоне врсте 

прилагођене су сезонским екстремима везаним за температурне услове и водни режим, и 

зато чешће успевају да преживе мразеве и сушу које неприлагођене алохтоне врсте не могу. 

Аутохтоне врсте захтевају мање наводњавања током вегетације. Оне оснажују локалне 

екосистеме тако што проширију станишта за лептире, птице и друге животиње. Аутохтоне 

врсте, након што се добро укорене, захтевају врло мало неговања, а доприносе очувању 

јединственог карактера подручја.  

Први корак у одређивању, односно селекцији аутохтоних врста које ће се користити 

приликом уређења, представља упознавање са биљним заједницама региона (локалног 

подручја), тачније, изучавање природног потенцијала вегетације. 

Један од основних циљева сваког пројекта пејзажног архитектонског уређења заснива 

се на организацији простора груписањем биљака према њиховој боји, величини и другим 

естетским карактеристикама. Овакве тежње засноване су на вековној хибридизацији биљака, 

чији су резултат култивари са великим, живо обојеним цветовима и дугим периодом цветања. 

Насупрот томе, палета аутохтоних биљних врста знатно је мања у погледу естетских 

вредности. Многе врсте имају кратке периоде цветања, који се међусобно преклапају. 

Цветови аутохтоних врста обично су мањи и суптилније обојени. И поред тога, уз 

препоручену заступљеност алохтоних врста од 10%, и располиживим декоративним формама 

аутохтоних врста могу се постићи и еколошки баланс и изузетан естетски потенцијал. 

Набавка семена или садног материјала аутохтоних врста може представљати проблем 

због велике популарности егзотичних врста и тражње, што су опредељујући фактори за све 

приватне расаднике и већи део расадника у државном власништву. Многе фирме које са баве 

продајом, односно увозом биљног материјала, имају у понуди и неке аутохтоне врсте, али 

треба имати на уму да су увезене биљке ипак одгајане у специфичним микроклиматским 

условима и да су током транспорта сигурно претрпеле одређени шок, па је вероватноћа 

њихове успешне адаптације тиме умањена. 

У сваком случају, треба се одлучити за угледне расаднике који промовишу употребу 

аутохтоних врста из блиског окружења, који могу документовати порекло својих производа. 

Иако је вађење примерака ретких биљних врста из дивљине незаконито, многи продавци у 

својој понуди имају и обакве биљке, па је најбоље не куповати сумњиве саднице са 

издигнутом и неформираном крошњом и знатно редукованим кореновим системом. 

Планирање, односно заснивање зелене површине, чију „масу“ ће чинити аутохтоне 

врсте, захтева тежак рад и размишљање, али када се зелена површина развије и постане 

стабилна, захтеваће веома мало неге и одржавања. 

 

5.2.2. Суво и водоефикасно озелењавање 

Суво озелењавање представља начин озелењавања који се ослања на употребу 

биљака које захтевају минимално или чак никакво заливање. Важност биљака које су 

прилагођене локалним условима, нарочито у првим годинама након садње, добро је позната 

у подручјима са аридном климом, а скоро сви региони у Србији трпе неки вид суше током 
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године, што захтева додатно заливање. Чак и током кратких сушних периода, масовно 

заливање резиденцијалних вртова може угрозити снабдевање пијаћом водом. 

Планирање и пројектовање: 

Иако широм света постоји велики избор сукулентних биљака и различитог биљног 

материјала који добро подноси сушу, најбоље су се показале аутохтоне биљке прилагођене 

локалним условима средине и оне треба да чине основу за суви врт.  Уколико пројектни 

задатак предвиђа тематски, традиционални тип врта из других климатских региона (јапански 

врт, медитерански врт и др.), избор биљака треба извршити према условима средине. 

Анализа и поправљање земљишта: 

Квалитет земљишта представља одлучујући фактор у сувом  врту, који директно утиче 

на отпорност биљака и ефикасну употребу воде. 

 Структура земљишта: поправљање земљишта додавањем органских ђубрива 

помаже биљкама да опстану у периодима суше, мада неким сукулентним биљкама 
највише погодују сиромашнија земљишта. Замена и поправка структуре земљишта 
само у садним јамама заправо су штетне за дугорочну кондицију биљака, па је 
комплетна замена земљишта или остављање старог у сваком случају исправније 
решење за дужи период. 
 

 Хемијска својства: Ph вредност земљишта умногоме зависи од матичног супстрата и 

од количине и Ph вредности подземних вода. Ови природни фактори имају већи и 
дуготрајнији утицај на хемијска својства земљишта него додаци (калцијум-карбонат) 
или малчирања. Боље је одабрати биљке које су прилагођене условима локације него 
покушавати извршити промену Ph  вредности земљишта. Многи региони у Србији  са 
мање падавина  имају земљиште са високом концентрацијом соли. У табели 10 
приказан је списак неких биљака које могу успевати на заслањеним земљиштима. 

 
 Не постоји 'савршено' земљиште. Пројектанти морају најпре добро упознати структуру 
и реакцију земљишта на локацији, и тек онда кренути ка томе да успоставе добру 
комбинацију између особина земљишта и захтева биљака 

 
Табела 10. Биљке које могу успевати на заслањеним земљиштима   

 
дрвеће жбуње 

траве 

с
р

е
д

њ
е
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т
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о
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Acer negundo 
Betula populifolia 
Celtis occidentalis 
Fraxinus excelsior 
F. quadrangulata 
Juniperus scopulorum 
J. virginiana 
Koerleuteria paniculata 
Maclura pomifera 
Robinia pseudoacacia 
Sophora japonica 

Ulmus pumila 

Caragana arborescens 
Eleagnus commutata 
E. multiflora 
Juniperus chinensis 
J. conferta 
Lonicera tatarica 
Rhamnus frangula 
Spirea vanhouttei 

Agrostis palustris 
Agropyron Smithii 
A. elongatum 
Elymus canadensis 
Cynodon dactylon 
Puccinellia airoides 
Distichlis stricta 
Sporobolus airoides 
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Ailanthus altissima 
Amelanchier canadensis 
Crataegus crus-galli 
Eleagnus angustifolia 
Pinus thunbergii 
Ptelea trifoliata 
Thuja occidentalis 

Atriplex canescens 
Baccharis halimifolia 
Cytisus scoparius 
Halimodendron 
Hippophae rhamnoides 
Myrica pensylvanica 
Rhamnus catarica 
Spherdia canadensis 
Tamarix gallica 
T. parviflora 

 

. 

Практична питања везана за травњаке: 

На местима где је травњак неопходан треба пратити ове смернице: 

У сувим климатским регионима (где се травњак мора заливати свакодневно да би опстао): 

1. Предвидети травњак само тамо где постоји јасна сврха, попут површина за игру деце, 
спортских терена итд. 

2. Обликовати површине и пад травњака тако да се постигне максимална ефикасност 
заливања и искоришћења атмосферских падавина. Не треба предвиђати травњак на 
површинама које су сувише мале или сувише уске и које се не могу ефикасно 
заливати. 

3. Избегавати травњак на падинама, где заливање не може бити ефикасно – користити 
шибље, покриваче тла или траве са малим захтевима према води. 
 

У влажнијим климатским регионима (где травњак може опстати без обилног заливања): 

1. Чак и без трошкова обилног заливања, травњаци су и даље елементи простора који 
захтевају висок степен одржавања. Треба проценити површине под травњаком у 
односу на цену његовог одржавања и функционалне потребе за њим. 

2. Размотрити употребу различитих типова травњака који могу опстати у климатским 
условима датог подручја без икаквог додатног заливања. 
 

Карактеристике биљака отпорних на сушу: 

 Није обавезно да биљке увек морају имати мале захтеве за водом. Адекватна биљка 

је она чији је животни циклус добро прилагођен одређеном распореду сезонских климатских 

промена у подручју у коме је засађена, што може подразумевати кратке периоде јаких суша 

или пак обилне кише. У појединим случајевима, кад су ове биљке добро укорењене, додатно 

влажење током сушног периода у њиховом животном циклусу може довести до трулежи 

корена и појаве болести. Биљке које су аутохтоне у неком подручју, биће најбоље 

прилагођене и способне да преживе услове сезонских екстрема суше и температуре, али и 

многе интродуковане врсте из сличних климатских региона такође могу бити одговарајуће. 

При употреби алохтоних врста треба избегавати штетне и инвазивне врсте.  

Многе биљке могу преживети сушу. Неке на тај начин што улазе у дормантан период 

до поновног влажног периода. Друге су развиле стратегију прилагођавања, тако да и током 

суше изгледају витално и привлачно. Заливање је кључно за укорењавање нових засада 

током првих неколико година, али постаје непотребно, чак и штетно за дуготрајну виталност 

одраслих биљака.  
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Ефикасно заливање: 

У сушним пределима са веома мало падавина потребно је регулисати сакупљање, 

односно усмеравање (одвођење) падавина са непорозних површина, какви су кровови и 

застори, у леје са биљкама; падове застора треба пројектовати тако да површинска вода 

отиче на травњаке или леје; стрме падине треба нивелисати терасасто да би се сакупљала 

кишница; дно падина треба користити за акумулацију површинске воде.  

Све биљке захтевају редовно заливање нарочито током првих неколико година након 

садње. Ако је зелена површина пројектована тако да евентуално не зависи од заливања, 

повремено ручно заливање, или употреба малих, јефтиних система за наводњавање могу 

бити сасвим довољни. 

За просторе, односно травњаке, који захтевају стално заливање, треба предвидети и 

системе са подземним распрскивачима, а за индивидуалне биљке користити систем  кап-по-

кап, кад год је то могуће. Систем заливања кап-по-кап троши врло мало воде пошто се она 

спроводи директно до кореновог система. Ово такође подстиче дубљи развој корена и 

смањује потенцијалне проблеме са болестима и штеточинама, чијем развоју погодује влажна 

средина на лишћу и гранама која се ствара класичним начином заливања. 

Подземни системи за заливање са pop-up прскалицама најбоље су решење за 

травњаке и покриваче тла. Штеловање прскалица (висина и распрскивање млаза) веома је 

битно из више разлога. Прскалице које прскају воду високо и у ширем млазу губе више воде 

на испаравање него прскалице које прскају ниже и у ужем млазу. Заливање је најбоље 

вршити у раним  јутарњим сатима (пре изласка сунца). 

Следеће препоруке могу се применити на све видове заливања, било да се ради о 

сушним или влажним климатским регионима: 

1. Не заливати често, али тако да се земљиште натопи што дубље да би се подстакао 
развој отпорног, дубоког кореновог система. 

2. Подесити период између заливања и трајање заливања тако да се што више умањи 
површинско отицање. 

3. Пратити потрошњу воде при заливању и месечно прилагођавати количину воде за 
заливање, у складу са променама спољашњих услова. 

4. Обезбедити редовно одржавање заливних система. Рупе и запушења у цевима 
заливног система не само да троше воду већ могу да униште биљке и оштете 
грађевине. 
 

Малчирање: 

Малч је кључна компонента на засађеном простору која веома ефикасно регулише 

водни режим у земљишту. Малч чува влажност земљишта, ублажава нагле промене 

температуре земљишта, смањује емисију топлоте која може оштетити биљке, одржава и 

поправља земљиште, спречава појаву корова и помаже у контроли водне и еолске ерозије. 

Постоји неколико мера предострожности које треба предузети при малчирању. Неке 

врсте малча, као што су пиљевина од коре или иглица бора, запаљиве су у сувом стању. 

Треба бити опрезан када се малчира у близини извора топлоте или варница.  Свеж малч, 

какав је онај добијен ситњењем сировог материјала, троши азот из земљишта кад почне да се 

распада. Треба користити вештачка ђубрива са већим процентом азота, која се споро 
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разлажу са оваквим врстама малча. Било који органски малч може бити склониште за 

штеточине попут пужева, инсеката и других штеточина. Уколико ове штеточине постану 

проблем, треба малч уклонити на висини од најмање 150 mm од кореновог врата биљака које 

су нападнуте, или треба размотрити употребу друге врсте малча. 

Адекватно одржавање: 

Потребно је  редовно пратити стање на терену и деловати превентивно да би се 

предупредили проблеми са нападима инсеката, болестима, заливањем или ерозијом 

земљиштa.  

Ђубрење је често неопходно ради надокнађивања недостатка азота, фосфора, 

калијума и других макро и микроелемената, који је изазван испирањем земљишта или 

распадањем свежег малча. Треба пратити физиолошко стање биљака и употребити 

спороразлажуђа азотна ђубрива уколико је то неопходно.  

У сушном периоду травњак треба косити изнад стандардне, односно прописане 

висине, чиме се обезбеђује засена земљишта, ублажава исушивање површинског слоја и 

стимулише развој дубљег кореновог система. 

 
5.5.3. Озелењавање високоурбанизованих подручја  

 
Услови које дрвеће мора да поднесе у поремећеним градским срединама (микроклима, 

квалитет земљишта, загађен ваздух, недостатак воде и др.) узрокују пропадање великог броја 
стабала на зеленим површинама и у дрворедима у првих десет година након садње. 
 Екстремно високе температуре, сабијено земљиште или земљиште контаминирано 

грађевинским шутом или другим нечистоћама, оштећења од вандала, само су неки од услова 

са којима дрвеће у урбаној средини мора да се избори. Високој стопи сушења дрвећа 

доприносе и традиционалне технике садње јер не обезбеђују довољно простора за корен, као 

ни адекватну дренажу.  У табели 10 дат је списак најчешћих узрока смртности урбаног дрвећа 

и мере неге које треба предузимати да би се то спречило. У графичким прилозима показан је 

детаљ садње дрвећа у урбаној средини 

Табела 11. Узроци угинућа градског дрвећа и превентивне мере 

Узроци Мере 

Сабијање земљишта 

Где год је могуће обезбедити велику површину за корен, копањем 

тракастих ровова око стабла уместо копањем јама. 

Неплодно или загађено земљиште 

Вршити честу контролу квалитета земљишта. Урбана земљишта су по 
дефиницији веома деградирана, а њихове особине варирају чак и на 
малим растојањима. Могућности за решавање овог проблема иду од 
замене слоја земљишта на довољној површини (да се обезбеди 
одговарајући простор за хоризонтално ширење корена) до садње дрвећа 
које је отпорно на реалне станишне услове на локацији. Ово може значити 
употребу коровских врста дрвећа. 

Претерано заливање 

Аутоматски системи за заливање са тајмером често не реагују на стварне 
услове у којима се налази корен дрвета. Многа стабла се даве у својим 
садним јамама због претераног заливања, у комбинацији са лошом 
дренажом. Аутоматске системе за наводњавање треба користити само 
онда када је то апсолутно неопходно, уз обезбеђење максимално добре 
дренаже. 

Континуирано озлеђивање стабала 
од стране другог дрвећа, 
механизације за одржавање и 
вандала 

За ове проблеме не постоји добро решење, али се штете могу умањити 
уочавањем зона у којима је вероватноћа појаве одређених активности 
велика. Стабла са ниским гранама не треба садити уз ивичњак или уз 
улицу. Све дрвеће на улицама треба лоцирати тако да се избегну удари 
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5.5.4. Садња у неповољним условима  

Рекултивација браунфилда, угрожених и деградираних подручја, подразумева рад на 

много различитих нивоа. Биљне врсте морају бити добро прилагођене условима локације 

како би развиле самоодрживе популације. Ово пре свега подразумева употребу аутохтоних 

биљака које су произведене у условима који су слични условима на локацији. Биљке се често 

пресађују са оближњих локалитета, или се производе директно из семена сакупљеног у 

непосредној околини локације. Понекад се у оваква подручија уносе одређене пионирске 

врсте, које су много отпорније на услове средине који владају на деградираним подручјима. 

Поједине траве се такође могу користити за брзу стабилизацију падина. 

 

6. Оговорности и препоруке 

За непосредно спровођење и доследну примену захтева дефинисаних овим 
стандардом одговорни су стручне службе и лица локалних самоуправа, државних органа, 
инвеститора и других институција који су прихватили Стандард као основ за уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре. 

За контролу и надзор извршења захтева дефинисаних овим стандардом задужено је 
УПАС. 

 

7. Преглед записа и прилози 

У овом стандарду нема посебних записа. Прилози су графички, и то: 

1. Заштита постојећег дрвећа унутар градилишта, током извођења радова 
2. Заштита постојећег дрвећа унутар градилишта, током извођења радова  
3. Изградња усека и насипа у близини постојећих стабала  
4. Садња садница листопадног дрвећа  
5. Садња садница листопадног дрвећа са више избојака   
6. Садња типичног четинарског дрвећа (стабала до 2 m висине и нижих)  
7. Пример дендролошког плана са легендом садног материјала  
8. Типични примери садње жбунастих врста и пузавица   
9. Типична садња луковица  
10. Садња дрвећа на изграђеним површинама 
 
 

вратима аутомобила али исто тако дрвеће не сме да представља препреку 
људима при изласку из аутомобила. Проучавање потреба локалне 
заједнице и њихово укључивање у процес пројектовања увек  је добро и 
често може утицати на смањење нивоа вандализма који дрвеће треба да 
претрпи. 

Недовољна аерација земљишта    
Споредни ефекат сабијања земљишта. На слици 550-21 погледати детаљ 
који приказује како се на једноставан начин обезбеђују ваздух и дренажа 
око главних коренових жила. 

Немар, неуклањање жица или 

тканина (којима су гране, стабла 

или корење обмотани – 

прим.прев.), што узрокује 

оштећења коре или корена 

Најбоље решење јесте избегавати примену техника садње које ће 
захтевати поновне обиласке локације или специфично одржавање након 
што извођач радова напусти градилиште (након обављеног посла – 
прим.прев.).  Анкерисање, кочевима или трокраком жицом, као и увијање 
стабала тракама ради заштите од синца или мраза, треба избегавати кад 
год је то могуће.  Приликом пројектовања треба у обзир узети и буџет 
намењен будућем одржавању, или пронаћи начин да дугорочно 
одржавање буде део уговора са извођачем радова. 


