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Javna prepiska tokom online diskusije o urbanističkim parametrima  

za primenu prirodom-inspirisanih rešenja  
 

Datum: Četvrtak, 19.11.2020. godine, 11:00-14:00 
Prisutni: 35 od registrovanih učesnika (videti Listu registracije) 

   
11:27:56  From  Ana Mitic-Radulovic : 
https://miro.com/welcomeonboard/oTGZxtigVkk4C9XpIRyiEHdbuA7VJgaZ9zUnhpeogY5FNtmRktMp
Rfp0PZXOOOqY 

12:48:52  From  Danka Meskovic : Mislim da ovo nije pitanje plana vec nekog gradskog 
menadžmenta. Ideja mi se dopada ali je prerano utopijska, ukoliko je ne prate nacini i predlozi 
organizacije, čuvanja, obezbeđenja i sl 

12:55:22  From  Iva Čukić : hvala vam puno na korisnim i super inspirativnim prezentacijama. 
moram na sledeci zoom (nova realnost), ali se nadam da cete ovaj materijal sharovati preko mail-a ili 
na sajtu :) vidimo se sledece nedelje na prezantaciji eupolisa2020. pozdrav svima! 

12:55:24  From  Jovana Bila Dubaić : Da li je ovo sada započela opšta diskusija, na razne 
teme? Ja imam određene komentare na ovu poslednju prezentaciju, posebno u odnosu na pčele... 
kad bude to na redu. 

13:05:13  From  Ana Simic : Ja bih zamolila da ukoliko imate neku literaturu vezano za divlje 
pcele da nam prosledite kako bismo mogli recimo da podelimo sa studentima 

13:06:45  From  Jovana Bila Dubaić : Da li bih mogla da dodam jos nesto na ovu temu, kratko? 

13:08:06  From  Sabina Keric : ovo se pretvorilo u događaj o pčelama :) 

13:12:11  From  Sabina Keric : ak onekog zanima više danas je izašla epizoda o gradskim 
plema koga zanima 
https://www.youtube.com/watch?v=WCCVJ4VSvP0&ab_channel=Marka%C5%BDvaka 

13:12:43  From  Sabina Keric : Hvala na prilici da učestvujem moram na sledeći sastanak 
ppozdrav 

13:13:25  From  Jovana Bila Dubaić : Odgovor za Anu Simić: imamo jako mnogo literature, 
meri se stotinama referenci, pa je bolje da se dogovaramo izvan ovog sastanka; 
acetkov@bio.bg.ac.rs; +0648237943 

13:14:29  From  Ana Simic : hvala vam na odgovoru, obzirom da su studenti pripremali NBS 
katalog pa bi mozda moglo da se doda jos nekih podataka  

13:19:27  From  Vesna Šabanović : Imam problem sa mikrofonom, pa ne mogu da se uključim. 
Struka u saradnji sa Ministarstvom životne sredine radi na zelenoj infrastrukturi i do kraja godine će 
izaći publikacija, koju ću vam rado poslati. Anica i ja smo uključene. Publikacija sadrži i prevod 
Strategije zelene infrastrukture sa mogućnosti primene u praksi u Srbiji. 

13:19:49  From  Anica Teofilovic: Поштовани организатори и учесници, даго ми је да је 
интересовање и разумевање за поједине елементе зелене инфраструктуре све веће. Тешко је 
четом дати коментаре на поменуте теме, али покушаћу да се кратко осврнем на неколико тема.  
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Што се тиче мапирања зелених површина Београда, постоји База података биотопа Београда 
(станишта) која је заправо приказ вегетације Београда и даје стање заузетости/пороѕности 
вегетације у свим деловима града. Што се тиче баштенских колонија, предвиђена је њихова 
реализација минималне површине 50м2. Што се тиче реализације и одржавања свих природи 
блиских система истина је да постојеће институције то не могу да подрже са садашњом 
структуром, због чега је потребна њихова реорганизација. Такође немамо ни законског основа, 
конкретно за озелењавање кровова. Проценат зелених површина у директном контакту са тлом 
не сме да се изгуби, он мора да се појача са еколошким индексом у компактно изграђеним 
деловима града. ... 

13:19:56  From  Ksenija Lalovic : Sjajno! 

13:20:24  From  Ksenija Lalovic : Bas smo zainteresovani da je vidimo :) 

13:28:31  From  Vesna Šabanović : Hvala Dragana. Šaljem link LInk za pristup anketi za 
zelenu unfrastrukturu i hvala svika koji žele da popune 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8NN_rT0OAEAyY94IgrHjepaq-p-
BDRQLhMgHMVHGU7SNEOQ/viewform?usp=sf_link 

13:31:07  From  Anica Teofilovic : Град би требао да подржи субвенцијама јер се 
озелењавањем на парцели, озелењавањем кровова и зидова повећава и енергетска 
ефикасност објеката. 

13:35:42  From  Ksenija Lalovic : Potuno saglasna sa Milenom! 

13:36:10  From  Anica Teofilovic : Није регулисано законом на каквим крововима, шта када 
имамо десет породица, ко ће одржавати те зене површине, како станари партиципирају,... 

13:39:16  From  Vesna Šabanović : Grad planira zelene krovove za javne objekte u okviru 
energetske sanacije, ali na stambenim zgradama za sada ne zbog vlasništva 

13:41:09  From  Ksenija Lalovic : 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/grey_to_green_guide.pdf 

13:42:49  From  Ksenija Lalovic : https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/parks-
green-spaces-and-biodiversity/greener-city-fund 

13:46:46  From  Vesna Šabanović : Visok cilj, visok domet. 

13:47:05  From  Vesna Šabanović : Da, treba pokušati. 

13:47:24  From  Dragana Korica : Bravo Vesna, pravi pristup :) 

13:48:25  From  Anica Teofilovic : Од скора сам укључена у плаН. тРЕБА ПОКУШАТИ 
СВАКАКО. 

13:48:45  From  Anica Teofilovic : Тешко ми је да овако коментаришем али чућемо се. 

13:48:48  From  Ksenija Lalovic : Hvala svima! 

13:48:56  From  Dragana Korica : Hvala, bilo je sjajno i inspirativno 


