
1. Булевар Доситеја Обрадовића
РЕД. 
БРОЈ

НАУЧНИ НАЗИВ 
ВРСТЕ

ДОМАЋИ НАЗИВ 
ВРСТЕ

БРОЈ 
КОМАДА

ИЗГЛЕД ОПИС

Acer 
pseudoplatanus 

'Bruchem'
Горски  јавор 70

Сорта  'Bruchem'  је 
релативно  нова 
сорта  пронађена  у 
истоименом  селу  у 
Гелдерланду .  То  је 
веома здрава сорта, 
снажно  растуће 
дрво  са  круном  у 
облику  јајета  и 
правим  централним 
стаблом.   Листови 
су средње величине 
и  прилично  густи. 
Површина  јетамно 
зелена,  а  доња  је 
плаво-сива. Цветови 
као  код  основне 
врсте.   Дрво  се 
примјењује  у 
уличним  и 
дрворедима. 
'Bruchem'  толерише 
мокра, хладна тла и 
не захтева ништа од 
земље.  Отпоран  на 
ветар.  Зона 
отпорности на зиму: 
4

2. Гимазијска улица

Carpinus 
betulus 

`Fastigiata`

Пирамидални 
граб

22

Дрво  се  одликује 
уско  пирамидалном 
крошњом  која 
касније  добија 
јајасти  облик.  Може 
да  нарасте  до  15м 
висине.  Због  уске 
крошње  погодна  је 
за дрворедну садњу 
у  уским  улицама. 
Добро  подноси 
орезивање и услове 
градске  средине. 
Толерантна  је  на 
поплочане 
површине.  У  јесен 
добија  златно  Жуту 
боју.



Liquidambar 
stiraciflua

Ликвидамбар 5

У  свом  природном 
станишту  расте  до 
40  м  висине,  ретко 
расте  више од 25  - 
30  м.  Крoшња  је 
уско  пирамидална. 
Када  је  дрво 
старије,  гране  се 
шире тако да круна 
постаје  јајолика. 
Сиво  стабло  има 
дубоке  бразде. 
јесење  боје  су 
интезивне и смењују 
се  различите 
нијансе  ватрених  и 
љубучастих тонова . 
Када  је  дрво 
посађено  на 
влажном  месту, 
лишће  постаје 
љубичасто.  Будићи 
да је дебло изразито 
право  веома  је 
погодна  за 
дрворедну  садњу. 
Добро  подноси 
поплочане 
површине.

3. Улица Кнеза Милоша 

Acer 
pseudoplatanus 

'Bruchem'
Горски  јавор

33

Сорта  'Bruchem'  је 
релативно  нова 
сорта  пронађена  у 
истоименом  селу  у 
Гелдерланду .  То  је 
веома здрава сорта, 
снажно  растуће 
дрво  са  круном  у 
облику  јајета  и 
правим  централним 
стаблом.   Листови 
су средње величине 
и  прилично  густи. 
Површина  јетамно 
зелена,  а  доња  је 
плаво-сива. Цветови 
као  код  основне 
врсте.   Дрво  се 
примјењује  у 
уличним  и 
дрворедима. 



'Bruchem'  толерише 
мокра, хладна тла и 
не захтева ништа од 
земље.  Отпоран  на 
ветар.  Зона 
отпорности на зиму: 
4

4. Улица Миодрага Борисављевића

Acer 
platanoides 

'Emerald 
Queen'

Млеч 5

Дрво  средње 
величине  достиже 
висину до 18 м. Као 
младо  дрво  има 
уску  круну  са 
вертикално 
растућим  гранама. 
Приликом 
сазревања гране се 
шире  и  круна 
постаје  овална.  На 
крају,  пречник  може 
бити  8  м  .  Лагано 
кожасти  лист  има 
светло-ружичасту 
боју када се отвори, 
али  касније  постаје 
сјајна  зелена.  У 
јесен,  цело  дрво 
постаје светло жуто. 
Зелено-жути 
цветови  појављују 
се  на  голим 
стабљикама. 
'Смарагдна 
краљица'  је  врло 
корисна као градско 
дрво.  Ова  сорта  се 
често  користи  због 
доброг  облика 
круне.  Она  захтева 
мало од тла, али не 
толерише 
стагнирање 
подземних  вода. 
Дрво  има  добру 
отпорност на ветар.

5. Потез од Јована Цвијића до Пашићеве улице 



Carpinus 
betulus 

`Fastigiata`

Пирамидални 
граб

20

Дрво  се  одликује 
уско  пирамидалном 
крошњом  која 
касније  добија 
јајасти  облик.  Може 
да  нарасте  до  15м 
висине.  Због  уске 
крошње  погодна  је 
за дрворедну садњу 
у  уским  улицама. 
Добро  подноси 
орезивање и услове 
градске  средине. 
Толерантна  је  на 
поплочане 
површине.  У  јесен 
добија  златно  Жуту 
боју.

6. Улица Саве Ковачевићa

Acer 
platanoides 

'Emerald 
Queen'

Млеч 8

Дрво  средње 
величине  достиже 
висину до 18 м. Као 
младо  дрво  има 
уску  круну  са 
вертикално 
растућим  гранама. 
Приликом 
сазревања гране се 
шире  и  круна 
постаје  овална.  На 
крају,  пречник  може 
бити  8  м  .  Лагано 
кожасти  лист  има 
светло-ружичасту 
боју када се отвори, 
али  касније  постаје 
сјајна  зелена.  У 
јесен,  цело  дрво 
постаје светло жуто. 
Зелено-жути 
цветови  појављују 
се  на  голим 
стабљикама. 
'Смарагдна 
краљица'  је  врло 
корисна као градско 
дрво.  Ова  сорта  се 
често  користи  због 
доброг  облика 
круне.  Она  захтева 
мало од тла, али не 



толерише 
стагнирање 
подземних  вода. 
Дрво  има  добру 
отпорност на ветар.

7. Улица Владе Зечевића

Acer campestre 
'Huibers 
Elegant

Клен 12

Дрво  мале  до 
средње величине,  у 
почетку 
пирамидално, 
касније овално. Угао 
гранања  је 
упадљиво стрм, око 
45  °.  То  значи  да 
круна  остаје 
прилично  уска. 
Тамно зелени лист у 
јесен постаје златно 
жут. Лист је изузетно 
отпоран  на  плесни, 
црвеног  паука  и 
гриње.  Дрво  се 
користи за употребу 
на  зеленим 
појасевима, 
улицама,  уским 
улицама, стамбеним 
насељима  и 
трговима.  За 
разлику  од  других 
сорти  Аcer 
campestre  'Huibers 
Elegant`   расте 
прилично  добро 
окружена 
поплочаним 
површинама.

8. Улица Вука Караџића

Acer 
pseudoplatanus 

'Bruchem'
Горски  јавор 11

Сорта  'Bruchem'  је 
релативно  нова 
сорта  пронађена  у 
истоименом  селу  у 
Гелдерланду .  То  је 
веома здрава сорта, 
снажно  растуће 
дрво  са  круном  у 
облику  јајета  и 
правим  централним 
стаблом.   Листови 
су средње величине 



и  прилично  густи. 
Површина  јетамно 
зелена,  а  доња  је 
плаво-сива. Цветови 
као  код  основне 
врсте.   Дрво  се 
примјењује  у 
уличним  и 
дрворедима. 
'Bruchem'  толерише 
мокра, хладна тла и 
не захтева ништа од 
земље.  Отпоран  на 
ветар.  Зона 
отпорности на зиму: 
4

9. Улица Пашићева део код школског центра

Carpinus 
betulus 

`Fastigiata`

Пирамидални 
граб

7

Дрво  се  одликује 
уско  пирамидалном 
крошњом  која 
касније  добија 
јајасти  облик.  Може 
да  нарасте  до  15м 
висине.  Због  уске 
крошње  погодна  је 
за дрворедну садњу 
у  уским  улицама. 
Добро  подноси 
орезивање и услове 
градске  средине. 
Толерантна  је  на 
поплочане 
површине.  У  јесен 
добија  златно  Жуту 
боју.

Напомена: Старост коју поједине врсте могу да доживе у свом природном окружењу 
далеко  надмашује  старост  коју  биљке  могу  доживети  у  градским  условима. 
Најугроженију   категорију  представљају  врсте  које  се  налазе  у  дрворедима.  На 
основу истраживања која су спровођена осамдесетих година у многим насељима 
Србије (Анастасијевић, 1982.)  добијени су резултати који говоре о хортикултурном 
веку стабала у дрворедима, а који износи између 50-60 година.
РЕД. 
БР.

НАУЧНИ НАЗИВ ДОМАЋИ НАЗИВ УКУПНО КОМАДА

1 Acer pseudoplatanus 'Bruchem' Горски  јавор 114

2 Carpinus betulus `Fastigiata` Пирамидални граб 49

3 Liquidambar stiraciflua Ликвидамбар 5

4 Acer platanoides 'Emerald Queen' Млеч 13

5 Acer campestre 'Huibers Elegant Клен 12

УКУПНО: 193 ком.
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