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„Зелена инфраструктура у компакт граду: 
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Како до 
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комшилука?
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Удружење пејзажних архитеката Србије

ШТА РАДЕ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 
СВЕТА?

Стручњаци и грађани се заједно боре са 
проблемима више деценија уназад.

Урбанисти планирају, а грађани реализују на својој 
парцели.

Подстичу природне процесе.

Примењују две једноставне мере:

1. Повећавају зелене површине на парцели
• Саде дрвеће
• Озелењавају кровове објеката
• Формирају кровне вртове на подземним 

гаражама
• Гаје пузавице уз фасаде објеката и ограда
• Прикупљају кишницу и користе за заливање

2. Смањују површине под бетоном
• Користе камене плоче, клинкер опеку, мозаик 

поплочавање и др.
• Користе засторе који пропуштају воду (растер 

елементи, шљунак, ризла,…)
• На таквим засторима сеју траву, саде биљке 

које покрвају тло, вишегодишње биљке, не 
уклањају самониклу вегетацију

КАКО ТО ФУНКЦИОНИШЕ?

У урбанистичком плану се дефинише колики 
допринос за боље услове животне средине даје 
сваки од наведених решења (дрво, пузавица, 
растер елементи,…).

У ствари, ваш труд и активност се вреднују!
Постају мерљиви.

• Моћи ћете да боравите у свом дворишту.
• У стану ће бити нижа температура.
• Л ет и  ћ ет е  т р о ш и т и  м а њ е  с т р у ј е  з а   

хлађење.
• Спаваћете ноћу боље.

Ту смо да вам помогнемо да кроз једноставне 
кораке и уз мало улагања направите велику разлику 
у квалитету вашег дворишта и комшилука.
Пишите нам.



ПРОБЛЕМИ КОЈИ ПОКУШАВАМО ДА 
РЕШИМО:

СУРОВО ИЗГЛЕДА, ЗАР НЕ?

После кише вода се дуго задржава.

• Поплављени су вам подруми?

• Отежано вам је кретање?

• Оштећене су инсталације, фасаде?

Летњи месеци су врели и спарни.

• Не можете у дужу шетњу или набавку 
током дана?

• Осећате умор, отежано дишете, имате 
аритмије?

• Не можете нормално да радите?

• Ноћи су спарне и не можете да спавате?

Све је забетонирано, нема нигде дрвета.

• Не можете да седите у дворишту јер је у 
бетону?

• Нема дрвета, нема травке, нема птице?

• Ваздух је влажан и спаран?

• Не можете да отворите прозор јер 
топлота избија из асфалта?

Зграде су преблизу, прозор гледа у 

прозор.

• Кроз прозор видите комшију, а не 

зеленило?
• Стан се тешко проветрава?
• Клима мора да је стално укључена?
• Рачун за струју се повећао?

Пројекат "Зелена инфраструктура у компакт граду - еколошки индекс као 
инструмент отпорности на климатске промене" се спроводи у оквиру пројекта 
Београдске отворене школе "Зелени инкубатор", уз финансијску подршку 
Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај овог лифлета нужно не 
одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је 
искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).

Да ли сте расположени да нам се придружите?
Разговарали бисмо са Вама о проблемима и 
решењима. 
Желимо да Вам помогнемо да разумете и 
употпуните своје знање. 
Желимо да чујемо ваше мишљење и предлоге.
Ако имате воље и времена да нам се придружите, 
радо ћемо Вас обавестити о времену и месту. 
Потребно је да нам пошаљете Ваш имејл или 
пратите обавештења на нашем веб-сајту  
https://www.upa.org.rs

Да бисмо Вас боље разумели, 
можете попунити анкету која је 
анонимна и захтева 10 минута 
Вашег времена.
Уколико желите да попуните 
нашу анкету, скенирајте QR кôд.

Да ли бисте помогли у решавању проблема?
У оквиру Пројекта који радимо, припремићемо 
одређене предлоге за решавање проблема, и 
упутити надлежним институцијама. 
Ако желите да знате нешто више о Пројекту, 
посетите наш веб-сајт: https://www.upa.org.rs 
Ако имате прелоге, пишите нам!

ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ ДА 
СВИ ИМАМО ЗЕЛЕНИЈИ КОМШИЛУК?

Да ли су Вам познати наведени проблеми?
Ако Вам још нешто смета и отежава живот, много би 
нам значило да нас о томе обавестите!
Наша адреса је: Кнеза Милоша 7А, Београд.
Наша имејл адреса је: office.upas@gmail.com
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