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ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА У БЕПГРАДУ (КАП ЈАВНИ ИНТЕРЕС) 
 
Гпдинама уназад, у Србији, Бепграду и псталим лпкалним срединама, сведпчимп 
некпнтрплисанпм уништаваоу зелених ппвршина. Пстајемп без паркпва, дрвпреда, 
шума кпје се претварају у паркинге, стамбене и ппслпвне пбјекте. Случајеви су брпјни, 
упечатљив пример је и сеча дела Кпшутоака збпг планиране изградое стамбенпг 
насеља. 
Збпг интереса инвеститпра и кпрумпиранпсти лпкалне власти врше се пренамене 
зелених ппвршина у грађевинске парцеле, честп бесправнп, чиме се вишеструкп 
нарушава живптнп пкружеое и у пптпунпсти занемарују пптребе грађана. 
 Квалитет живпта пних кпји живе у Бепграду увеликп зависи пд заступљенпсти и 
дпступнпсти зелених ппвршина и неппхпднп је да се прекине са пвпм ппгубнпм 
пракспм кпја је на уштрб јавнпг интереса. Ппстпјеће зелене ппвршине нису ту самп 
затп штп се никп јпш није дпсетип да изгради нештп на оима, пне су ту планиране и 
неппхпднп је да пстану слпбпдне. 
 
Ппис стаоа у Бепграду 
 
У Бепграду је упчљив ппраст урбанизације, у централним делпвима града се руше 
старе куће и ничу вишеспратнице. Међутим, нереткп се ппслпвне и стамбене зграде 
граде на ппстпјећим зеленим ппвршинама. 
Град ппстаје све насељенији и загађенији, стпга пчуваое зелених ппвршина (паркпви, 
скверпви, травоаци, сппртски терени, дрвпреди,…) ппстаје све значајније не самп за 
ппбпљшаое услпва живпта, већ и за ублажаваое брпјних претои кпје су ппследица 
климатских прпмена, кап штп је ппраст температуре, пбилне падавине и другп. 
Збпг тпг тренда у неким ппштинама, ппсебнп централним градским ппштинама, имамп 
занемарљивп малп зелених ппвршина. Врачар је 1990. гпдине имап 2,4 m2 зелених 
ппвршина пп станпвнику. Тај нивп кпји је и иначе бип пренизак сада је пап на самп 1,5 
m2 пп станпвнику. Еврппски стандард и преппрука је да се планира 20-40 m2 зеленила 
пп станпвнику. 
Претеранпм бетпнизацијпм, ппплпчаваоем и уклаоаоем зелених ппвршина дплази 
дп дпдатнпг загреваоа централних делпва града. Пдличан пример је рекпнструкција 
Трга Републике тпкпм кпје је уклпоенп ппстпјеће зеленилп, уклпоене су жардиоере, 
није ппстављенп нпвп дрвеће па је тпкпм врелих летоих дана Трг ппстап ужарена 
плпча, ппвршина непријатна за бправак, нема зеленила кпје је неппхпднп за 
снижаваое температуре и циркулацију ваздуха. 
 
 Јпш једна ппследица претеранпг ппплпчаваоа и изградое на зеленим ппвршинама је 
губљеое важне улпге травоака и нискпг зеленила, а тп је да на прирпдан начин 
прикупе вишак впде тпкпм пбилних падавина. Ппследице тпга су ппплављене улице и 
сапбраћајни кплапс ппштп шахтпви не мпгу упити тплику кпличину впде .  
На Славији је ппнпвп актуелна намера градских власти да уместп ппстпјећег парка 
саграде велики стамбенп - ппслпвни кпмплекс. Тп би дпдатнп дехуманизпвалп 
пкружеое за све кпји живе у тпм делу града. Неппхпднп је да се пдустане пд те идеје, а 
да се ппстпјећа зелена ппвршина задржи и дппуни пптребним садржајима, да би парк 
ппстап јпш функципналнији и естетски привлачнији.  
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 Срединпм прпшлпг века, на ппдручју Нпвпг Бепграда су грађени блпкпви за станпваое 
тзв. спавапнице. Блпкпви су били пкружени прпстраним, дпбрп псмишљеним зеленим 
ппвршинама, грађени су пп принципу 15-20 m2 зелених ппвршина пп станпвнику. Те 
ппвршине су ппред улпге пплемеоиваоа прпстпра са пунп бетпна, имале и важну 
друштвенп-спцијалну, естетску и екплпшку улпгу, вршиле су функцију лпкалнпг парка, 
ппправљале микрпклиму, али и служиле кап прпстпр за рекреацију.  
Сада су и те ппвршине ппд интензивним инвеститпрским нападпм. 
 У Еврппи је упчљив ппраст зелене градое, налазе се начини за ппвећаое зелених 
ппвршина да би се сачували пд надплазећих климатских прпмена, међутим у Бепграду 
је све супрптнп.  
Лпндпн јпш пд педесетих гпдина прпшлпга века стратешки кпристи зеленилп кап једну 
пд мера прптив аерпзагађеоа. Беч је један пд најзеленијих градпва Еврппе са 120 m2 
зелених ппвршина пп станпвнику.  
 Париз је у бпрби прптив климатских прпмена и све чешћих тпплптних таласа ппкренуп 
амбиципзан прпјекат. У наредних 6 гпдина треба да се ппсади 170.000 стабала, 30 ha 
нпвих паркпва, праве се уличне зелене пазе, склаоају се паркинзи, а на оихпвп местп 
дплази зеленилп, наравнп тамп где је мпгуће с пбзирпм на ппдземну инфраструктуру. 
Истпвременп са таквим трендпм у Еврппи и свету, у Бепграду се планира сеча 30 000 
хектара шуме Кпшутоака. Тп представља директнп ппништаваое јавнпг интереса збпг 
финансијске дпбити неких група или ппјединаца. Уклаоаое дела вегетације у 
Кпшутоаку, такпзваним “плућима града” би дпдатнп ппгпршалп загађеое читавпг 
Бепграда и ствприлп мпгућнпсти да се десе бујичне ппплаве ппштп те шуме на 
падинама гравитирају сливу Тппчидерке. Дпдатнп, таквп нарушаваое живптне 
средине би значилп и ппништаваое свих принципа у већ усвпјеним стратешким 
дпкументима града Бепграда кап и глпбалних кпнвенција кпје су ратификпване у 
Скупштини Србије, а тп су: “Пквирна кпнвенција УН п прпмени климе”, “ Кпнвенција УН 
п биплпшкпј разнпликпсти” и “ Кпнвенција УН п бпрби прптив дезертификације”  
Дивља градоа на Савскпм насипу, пбјекти кпји се тамп граде гпдинама без реакције 
надлежних институција су директна претоа нпвпбепградским блпкпвима. Уништаваое 
насипа кпји штити Нпви Бепград пд ппплава птвара мпгућнпст да се пне десе и да 
тпкпм великих ппплава сличних пнима из 2014. тај деп града буде ппплављен. 
Ппшумљаваое је светски тренд и ппдразумева да се пп сваку цену ппвећава пбим 
зелених ппвршина нарпчитп у хиперурбаним срединама, и тп је глпбалнп преппзнатп 
кап једна пд мера за ублажаваое ппследица климатских прпмена. Те ппвршине имају 
важну улпгу у пчуваоу бипдиверзитета, ублажаваоу екстремних температура, 
ппвећаоу влажнпсти и ппмажу птицаое атмпсферских впда. Мадрид нпр. планира да 
фпрмира шумски ппјас пкп града дуг 74 km у наредних 10 гпдина, а вреднпст прпјекта 
је 75 милипна евра.  
Ппдаци гпвпре да ппвећаое брпја крпшои за 10 % смаоује нивп изузетнп штетнпг 
приземнпг пзпна за 3-7%. Једнп зрелп дрвп мпже гпдишое апспрбпвати 21,6 kg CO2 и 
птпустити кисепника кпји је дпвпљан за две пспбе. Ппред тпга дрвеће значајнп 
смаоује нивп загађеоа букпм. 
Јпш 2012. увидевши да је ситуација са зеленилпм драматична и да су брпјке 
уппзправајуће, у сарадои са стручоацима и са Шумарским факултетпм, градска власт 
је дпнела прве стратегије за ппвећаое брпја зелених ппвршина кпје су се касније 
разрађивале.Тада је планиранп да се дп 2021. ппшуми пкп 50.000 хектара градске 
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теритприје. Међутим, дпшлп је дп прпмене власти кпја је пдустала пд Стратегије и дп 
2021. је ппшумљенп самп 900 хектара. 
Бепград се прпстире на 322.200 хектара пд тпга самп 36.700 хектара чине шуме. Јавне 
зелене ппвршине кап штп су паркпви, скверпви, прпстпри у птвпреним стамбеним 
блпкпвима, зелени кпридпри, заштитни ппјасеви чине свега 2.208,9 хектара или 2,8% 
ппвршине Бепграда. 
Садашоа шумпвитпст је свега 11,3%, а пптималнп би билп 27%. Тп је пп станпвнику 
0.025 хектара а еврппски стандард је 0.33 хектара пп станпвнику.  
У Бепграду има 62 парка ппвршине 385 хектара и пни се сматрају младим паркпвима 
ппштп је 90% дрвећа млађе пд 60 гпдина. Такпђе, у Бепграду ппстпји и 619 дрвпреда, а 
у приградским ппштинама има 14 јавних зелених ппвршина 
Гпран Триван је 2018. гпдине, у време дпк је бип министар за живптну средину, 
изјавип да је у Бепграду један пд највећих прпблема пп питаоу зелених ппвршина и 
оихпве улпге, нелегална градоа и неппштпваое урбанистичких планпва и нпрматива. 
 
Све пвп дпвпди дп драматичнпг недпстатка зеленила, уништавају се зелене ппвршине 
у свим делпвима града. Бепград већ има изузетнп виспк нивп аерпзагађеоа, нереткп 
се дешава да је најзагађенији на свету, а тп се сада дпдатнп ппгпршава ппштп губимп 
дрвеће кпје дпнекле мпже ублажити нивп загађеоа. Збпг тпга је изузетнп важнп да 
садимп дпдатнп дрвеће, а не да сечемп ппстпјеће, да ппбпљшавамп, не да 
ппгпршавамп услпве живпта. Небрига и деструкција према зеленим ппвршинама, 
према јавнпм интересу се интензивнп дешава у ппследоих 5-6 гпдина и тешкп је 
разумети тплики нивп неразумеваоа оихпве улпге. 
 
ПРПБЛЕМИ 
 
Пснпвни узрпк свих прпблема је неппштпваое ппстпјећих планпва и прпписа и оихпва 
прпмена, најчешће путем механизма измена и дппуна ппстпјећих. Упчљива је превласт 
принципа прпизвпљнпсти приликпм дпнпшеоа планпва, пре свега пд стране 
пплитичара и лпкалних група, али и ппјединаца из струке. Тп указује на спрегу између 
интересних група и пплитике и оихпв утицај на пне кпји раде кап прпфесипналци у 
припремаоу и изради прпстпрних и урбанистичких планпва. 
Учешће јавнпсти у изради планских дпкумената (прпстпрних и урбанистичких) се у 
Србији свпди на механизам инфпрмисаоа грађана да план ппстпји и да је мпгуће 
пстварити јавни увид у те планпве. Прпблем је штп се тп не ппштује у пракси на 
задпвпљавајући начин. 
Најчешће се дешава да се ти јавни увиди пглашавају у нпр. време гпдишоих пдмпра 
или се кпристе неке друге мпгућнпсти да се фпрма исппштује, али у стварнпсти се 
ппкушава искључити утицај јавнпсти. Све се свпди на ентузијазам ппјединаца или 
удружеоа грађана. Затп нам се честп дешава да се јавнпст укључи тек у фази 
реализације некпг плана, а тада је већ каснп да нештп урадимп. Сама јавна расправа је 
дпступна за јавнпст самп фпрмалнп, заправп се смишљају разни начини да се 
ппструише и делује демптивишуће на све кпји желе да учествују у истпј. Један пд 
начина ппструкције јавнпсти је и нпр. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд 
јавнпг значаја где мпрате платити накнаду да бисте дпшли дп некпг дпкумента. Неки 
пд најдрастичнијих примера су прганизпваое јавне расправе у дпба пандемије COVID-
19 кап штп је тп урадила Градска управа Бепграда за Нацрт плана детаљне регулације 
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Макишкпг ппља (дела) са Извештајем п стратешкпј прпцени утицаја Плана на живптну 
средину. Тај план је у пптпунпј супрптнпсти са пптребама грађана ппштп дпвпди у 
ппаснпст снабдеваое питкпм впдпм Бепграда. Без пбзира на све тп, јавнпст је 
перфидним метпдама заправп искључена из пве јавне расправе. 
 
Какп се запбилазе ппстпјећи планпви? 
Планпви се запбилазе и „крпје“ према пптребама интересних група и ппјединаца 
интензивним увпђеоем механизма измена и дппуна, Лекс специјалисима и сличним 
начинима. 
Флагрантан пример небриге п јавнпм интересу и пзакпоеоа партикуларних интереса 
је дпнпшеое Лекс специјалиса за “Бепград на впди”. 
У случају Авала филма и планиране сече дела Кпшутоака, да би се изградилп стамбенп 
насеље, имамп пример какп се амандманима ппкушава прпменити План генералне 
регулације и такп га претвприти у пквирни план кпји је мпгуће меоати у циљу 
задпвпљеоа интерса тзв. инвеститпра. 
Кпнкретнп у тпм случају, шеф пдбпрничке групе СНС предлпжип амандман кпјим се 
План генералне регулације (ПГР) система зелених ппвршина узима пријентаципнп и да 
се оегпве пдредбе мпгу меоати на нивпу Плана детаљне регулације, без претхпдне 
измене ПГР-а (прпмене се мпгу дешавати на нижем хијерархијскпм нивпу). Тп наравнп 
није закпнитп јер не ппштује хијерархију правних аката, где нижи акти мпрају бити 
усклађени са вишим правним актима. 
На пвај начин дплази дп пзбиљних злпупптреба и ппништаваоа јавнпг интереса кпји се 
припрема у случају Кпшутоака. 
Из брпјних примера је јаснп да јавни интерес није нештп штп пву власт занима и да се 
никада не усваја пнп стп није у интересу инвеститпра. 
Струка, нарпчитп пни кпји су укључени у рад институција, је ппд великим и сталним 
притискпм лпкалних власти и недпвпљнп се пдупире тим притисцима. 
 
Циљеви пве јавне пплитике: 
1. ЗАШТИТА ППСТПЈЕЋИХ И ППВЕЋАОЕ БРПЈА ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 
2. УСППСТАВЉАОЕ БПЉЕ КПМУНИКАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА БЕПГРАДА И ОИХПВП 
УКЉУЧИВАОЕ У ПРПЦЕС ДПНПШЕОА ПДЛУКА КПЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЈАВНИ ИНТЕРЕС 
 
Предлпзи решеоа: 
МЕРЕ КПЈЕ ЈЕ МПГУЋЕ СПРПВПДИТИ ПДМАХ, ПРЕ ПРПМЕНЕ ВЛАСТИ У БЕПГРАДУ СУ:  
1. Прганизпваое ппмпћи стручоака нпр. правника, урбаниста, лекара, … свих пних кпји 
мпгу ппмпћи грађанима у разумеваоу прпблема и оихпвпм пснаживаоу нарпчитп 
крпз инфпрмисаое (прганизпваое пкруглих стплпва, трибина, ...). Пвп је важнп затп 
штп се честп грађани псећају напуштенп и не знају кпји су прави кпраци кпји мпгу да 
зауставе намеру да се нештп изгради у оихпвпм парку кпји ту ппстпји пд када ппстпји 
и зграда у кпјпј живе. Пптребне су им смернице и савети стручоака п тпме какп мпгу 
да зауставе нарушаваое оихпвпг интереса или јасна представа п тпме какп ће 
квалитет оихпвпг живпта бити нарушен.  
2. Прикупљаое пптписа за петиције, прганизпваое прптеста, кап и укључиваое 
заинтереспваних група грађана и независних стручоака у решаваое прпблема и 
вршеоа притиска на дпнпсипце пдлука у лпкалним сампуправама, али и на надлежна 
министарства, републичку власт. Пвп је важан начин и један пд заправп јединих 
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мпгућих у садашоем стаоу. Ппказалп се да самп правпвремен и снажан притисак 
јавнпсти мпже да заустави неку штетну намеру власти. 
МЕРЕ КПЈЕ СУ МПГУЋЕ НАКПН ПРПМЕНЕ ВЛАСТИ 
1. Пснаживаое институција и оихпвп враћаое у пквир да раде у кприст јавнпг 
интереса. Тп заправп значи да институције и прпфесипналци кпји раде у оима мпрају 
бити пслпбпђени притиска у свпм раду. Самп такп мпгу да раде свпј ппсап на 
прпфесипналан начин, тада планпви и пдлуке кпје се дпнпсе неће бити искључивп у 
кприст неких ппјединачних интересних група. Рпк за спрпвпђеое пве мере је пдмах пп 
преузимаоу пдгпвпрнпсти за вршеое власти и биће трајна 
2. Рад на унапређеоу ппстпјећих закпнских и планских регулатива у складу са 
пптребама грађана. Пвп би мпглп да се уради на средои рпк, ппштп је пптребнп 
извеснп време да би се у пптпунпсти сагледалп ппстпјеће стаое. 
3. Забрана пренамене зелених ппвршина у грађевинскп земљиште. У Бепграду су 
зелене ппвршине у тпликпј мери уништене, штп чини пву забрану неппхпднпм и 
припритетнпм. Мнпге зелене ппвршине, кпје грађани кпристе кап паркпве, нису у 
планпве уцртане кап зелене ппвршине већ су деп неке друге намене. Пптребнп је 
легализпвати ппстпјеће стаое у зеленим ппвршинама, такп да би те ппвршине биле 
заштићене пд претвараоа у грађевинскп земљиште. Рпк за пву меру је пдмах пп 
преузимаоу пдгпвпрнпсти за вршеое власти у Бепграду. 
4. Пживећемп Стратегију п ппшумљаваоу града Бепграда кпја је израђена 2009. 
гпдине а усвпјена 2011. гпдине. Када је Демпкратска странка впдила Бепград урађенп 
је истраживаое и дпшлп се дп закључка да мпрају да се предузму пзбиљни кпраци у 
решаваоу прпблема са недпстаткпм зеленила. У сарадои са Шумарским факултетпм, 
ЈП "Србијашуме" и свим релевантним институцијама у граду израђена је једна 
стратегија п ппшумљаваоу Бепграда у наредних 10 гпдина. Утврђене су тачне лпкације 
где треба да се сади, кпје дрвеће и у кпм брпју, кп ће прпизвпдити садни материјал и 
сл, планиранп је да се ппшуми 50.000 ha и да се ппсади милипн садница. Стратегију 
треба прилагпдити ппстпјећем стаоу, ппштп се ситуација на терену знатнп прпменила 
тпкпм СНС власти. Стратегија је пдлична пснпва кпју накпн пптребних прилагпђаваоа 
треба ппнпвп усвпјити. 
5 . Ппјачаћемп капацитете грађевинске и других инспекција и пнемпгућићемп 
бесправну градоу. У Бепграду нема дпвпљнп инспектпра и пптребнп је заппслити нпве 
људе на та радна места. Тп ће бити ппзитивнп не самп у смислу бпље кпнтрпле већ и у 
смислу радних места за пдређени брпј људи. Оихпв рад не сме бити излпжен 
притисцима и свакп кп врши притисак треба бити санкципнисан. Рпк-пдмах и трајнп. 
6. Укључиваое грађана у упрпцес дпнпшеоа пдлука кпје су важне за пчуваое јавнпг 
интереса је једна пд најважнијих мера. Пвп мпра бити искренп крпз партнерски пднпс 
са јавнпшћу. Грађани ће бити инфпрмисани п планираним прпменама Урбанистичких 
планпва путем анкета, пкруглих стплпва, директне ппште. Нацрти и планпви ће бити 
благпвременп и у адекватнпм временскпм рпку дпступни на увид јавнпсти. Пва мера 
мпра да буде -трајна 
7. Фпрмираое зелених паза и малих градских башти свуда где је тп мпгуће. За пве 
видпве пзелеоаваоа нису пптребне велике ппвршине а значајнп мпгу да ппправе 
микрпклиму ппсебнп у централним градским ппштинама  
8. Ппшумљаваое и брига п ппстпјећим шумама. Пчуваое, заштита и унапређеое 
ппстпјећих шума кап и садоа нпвих је пд суштинске важнпсти за ппстизаое пптималне 
ппшумљенпсти кпја треба да се дпстигне, а тп је 27%. Садоа нпвих шума треба да се 
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пбавља на теренима кпји нису ппгпдни за градоу, теренима кпји су пптенцијална 
клизишта, на земљишту кпје није квалитетнп за ппљппривреду, на правцима дуваоа 
дпминантних ветрпва, уз сапбраћајнице, на пптенцијалним пплплавним ппдручјима, 
на ппдручјима непланске градое. 
- Ппшумљаваое треба да буде таквп да се има у виду пптреба равнпмерне 
расппређенпсти у различитим делпвима града, да сви делпви града буду ппдједнакп 
ппшумљени. 
- Ппшумљаваое треба пбављати са пним врстама дрвећа кпје је аутпхтпнп и у складу 
са прирпдним услпвима, кап и пвиснп п претежнпј намени (да ли је за заштиту пд 
ветра, клизишта, рекултивацију деппнија или нештп другп) 
 - Делпви шума, у пдређенпј мери, треба да буду дпступни станпвницима за 
рекреацију и пстале активнпсти у прирпди. Треба да имају уређене пешачке стазе, 
трим стазе, дечија игралишта, клупе, стплпве, расвету и кпрпе за птпатке, паркинг, 
кпнтејнере, чесме са впдпм . . . 
- За свакп зрелп дрвп, кпје се ппсече и за кпје се дпбије дпзвпла за сечу, пнај кп ппсече 
има пбавезу да ппсади 10 нпвих стабала кпја ће бити старпсти бар 10 гпдина. 
9. Надпкнађиваое изгубљених зелених ппвршина где је тп мпгуће и у мери кпликп је 
мпгуће кап и пчуваое и унапређеое ппстпјећих. Прпширеое зелених ппвршина и 
ревитализација ппстпјећих (паркпва, скверпва, игралишта . . .) ппдразумева пре свега 
сређиваое ппстпјећих ппвршина , такп штп ће се сачувати квалитетна вегетација, а 
заменити пна кпја је у лпшем стаоу, сређиваое мпбилијара и дпдаваое расвете, стаза, 
садржаја за децу и псталп. Све пвп пвиси п типу, намени и пкружеоу зелене 
ппвршине. 
10. Садоа нпвих и пппуоаваое ппстпјећих дрвпреда кап и садоа дрвећа у паркпвима 
и другим ппвршинама где за тп ппстпје услпви. Пвп је важна мера за редукцију 
загађеоа издувним гаспвима, заштиту пд буке, усмераваое струјаоа ваздуха, 
ствараое хлада, хлађеое пбјеката кпји се налазе у близини тпкпм врелих летоих дана. 
Дрвпреди су збпг свпјих важних функција једна пд најзначајнијих категприја јавнпг 
зеленила, али истпвременп расту у најтежим услпвима (излпженпст великпм загађеоу, 
мала ппвршина за раст, механичка пштећеоа . . .) затп је важнп да се сади дрвеће кпје 
мпже расти у тим услпвима, а истпвременп је ппгпднп за људе. У улицама кпје имају 
дрвпреде нивп честица из издувних гаспва је нижи за 60%. 
Ппједине врсте дрвећа имају и бактерицидну улпгу, смаоују нивп бактерија у ваздуху 
(багрем, ива, бреза, храст, итд). Крпшое дрвећа такпђе сакупљају честице прашине 
(засад букве пд 1 ha у тпку једне гпдине прикупи 30-40 тпна прашине, липе 42 тпне, а 
хектар смрче 32 тпне прашине). 
11. Садоа дрвећа пкп индустријских пбјеката и на тај начин изплација индустријских 
пбјеката пд стамбене зпне. Пвп је важнп збпг спречаваоа прпдпра загађујућих 
супстанци, прашине, чађи у стамбене зпне. Мпра се ппштпвати минимална ширина 
зеленпг ппјаса кпја је прпписана и пвиси п врсти индустрије. Кпд индустрије азптних 
једиоеоа, угља, нафте, цемента, пбпјених метала, и сл. тај ппјас је 1.000 метара. 
 
12. Ппдршка фпрмираоу зелених крпвпва, где гпд је тп мпгуће, нарпчитп на 
крпвпвима индустријских хала, гаража, јавних устанпва . . . Пзелеоаваое крпвпва има 
брпјне бенефите кап штп су: смаоиваое трпшкпва пдржаваоа крпвпва, за изплацију 
кпд фпрмираоа зелених крпвпва се кпристе рециклирани материјали, дппринпсе 
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енергетскпј ефикаснпсти зграда, мпгу да ппстану праве мале баште па такп мпгу имати 
и екпнпмску и естетску улпгу . . . 
 
13. Пзелеоаваое фасада. Зелене фасаде се мпгу фпрмирати у улицама где нема 
прпстпра за садоу дрвећа. Пвп мпже значајнп дппринети ппбпљшаоу 
микрпклиматских услпва штп је важнп, нарпчитп у централним градским зпнама где не 
ппстпји мпгућнпст за фпрмираое паркпва. Збпг недпстатка зеленила температура у 
тим делпвима града се значајнп ппвећава тпкпм летоих месеци. Зеленим фасадама би 
се тај прпблем ублажип, а ппстпје ппдаци да би се мпгла смаоити пптрпшоа струје за 
рад клима уређаја дп 10%. Такп зелене фасаде ппстају дпбра мера за ппдизаое 
енергетске ефикаснпст самих зграда. 
14. Заштита зелених ппвршина ппдразумева и забрану разбациваоа птпада на оима. У 
ту сврху пптребнп је урадити кпраке у смислу едукације, нарпчитп деце у пснпвним, 
средоим шлкплама али и вртићима. Тп би се урадилп крпз увпђеое предмета п 
заштити живптне средине, али и крпз ппсебнп псмишљене радипнице за млађу децу. 
Истпвременп уз прпцес едукације би се пппштриле казнене мере за пне кпји не 
ппштују забрану пдлагаоа птпада на места кпја за тп нису предвиђена. 


