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ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ЈАВНИ ИНТЕРЕС ОД ГЛОБАЛНОГ ДО ЛОКАЛНОГ НИВОА


ШУМЕ



ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ



ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ ЈАВНИХ НАМЕНА



ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ ДРУГИХ НАМЕНА


ПРАВО ЧОВЕКА НА ЖИВОТ И РАЗВОЈ У ЗДРАВОЈ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ



ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА



АФИРМИСАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ГРАДА

ЛОКАЛНИ НИВО

НИВО ГРАДА / ОПШТИНЕ

НИВО ДРЖАВЕ / РЕГИОНА
ГЛОБАЛНИ НИВО

РЕАЛНОСТ

САДРЖАЈ ПРЕДАВАЊА
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ЈАВНИ ИНТЕРЕС ОД ГЛОБАЛНОГ ДО ЛОКАЛНОГ НИВОА

1. ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ
3 ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА
3.

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА И ДОБРОБИТИ
ВАЗДУХ

ДРУШТВО



ФОТОСИНТЕЗА



ТРАНСПИРАЦИЈА



ЕВАПОРАЦИЈА



АПСОРПЦИЈА



ДИСАЊЕ ...

БИЉНИ И
ЖИВОТИЊСКИ
СВЕТ

ЕКОНОМИЈУ

ВОДУ

ЗЕМЉИШТЕ

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

ВАЗДУХ

ПРОИЗВОДЕ:
 225 m² - O₂ дневно за 1 човека
АПСОРБУЈУ/РЕДУКУЈУ:
 1t СO₂ -1 дрво за живота
 5,9 kg угљеника - 1 дрво годишње
 1,6 kg угљеника - m² урбане шуме год.
 60% честица дрвеће дуж коловоза
 Acer saccharum (јавор) у дрвореду
уклања у једној сезони:


60 mg калијума



140 mg хрома



820 mg никла



5200 mg олова

 0,50 до 5 g/ m² прашине
(D. Coder, 1996, The University of Georgia, USA)

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

ВАЗДУХ

ИСПАРАВАЈУ:

РЕДУКУЈУ / РЕФЛЕКТУЈУ:

 1m
m² -1,8
1,8 l воде

 65% енергије у пуном сунчевом сјају
 17% хлађење зграде
 ˃ 25% доспеле радијације
 0,5 до 1,5 ̊С температуру ваздуха
 7 dB – 33 m шуме
 50% – заштитни појас са подрастом

(D. Coder, 1996)

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

ВОДУ

РЕДУКУЈУ:
 отицање вода за 2% - сваких 5% увећања подручја под дрвећем
 отицање 7% - током 6 сати падавина
ЗАДРЖАВАЈУ / ИСПАРАВАЈУ:
 7% падавина зими – листопадно дрвеће
 22% падавина зими – зимзелено дрвеће
 18% падавина у вегетационом периоду
 47% површинских загађивача - 15 минута падавина
 пречишћава отпадне воде

(D. Coder, 1996)

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

ЗЕМЉИШТЕ
БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

ШТИТЕ / ЧУВАЈУ:
 површину земљишта и формирају
биолошки активно земљиште
 спречавају ерозију земљишта
 10 886 t земљишта сачува годишње
СТАНИШТЕ:
 егзистенцијални простор
 место за живот,, размножавање
р
и исхрану
р у
 кретање врста – зелени коридори

(D. Coder, 1996)

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

ДРУШТВО

ЈАЧАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
 место сусрета, контакта, комуникације и уживања
 јача и безбеднија заједница
 физичка активност становника
 смањена стопа криминала
ЗДРАВЉЕ:
 повећава способност деце и усмерава пажњу
 јача ментално здравље, смањује стрес и менталну исцрпљеност
 респираторне органе
ЕСТЕТСКА ВРЕДНОСТ:
 визуелни квалитет – слика града, предела
 повећава задовољство
д
и продуктивност
р ду
радника
(Human-Environment Research Laboratory , University of Illinois)

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

ЕКОНОМИЈУ

УШТЕДЕ:
 25% - потрошене енергије за хлађење
 10 до 20% годишњи рачун за енергенте
 7% енергије за греајње током зиме – редукција ветра за 50%
 20 до 40% цену коштања климатизације - правилан избор врста
 100 и 250 $ годишње ел.ен. - правилно лоцирана само три дрвета

ПОРАСТ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ:
 11% више за робу и 50% за ситне артикле личне потрошње
 4,20 $ за сваку стопу (48 cm) удаљености од зеленог прстена

(Wolf, 1998 ); (University of Washington, College of Forest Resources: The Freeway Roadside Environment)

ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ

BAF / GREEN FACTOR / ЕКОЛОШКИ ИНДЕКС

САДРЖАЈ ПРЕДАВАЊА
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ЈАВНИ ИНТЕРЕС ОД ГЛОБАЛНОГ ДО ЛОКАЛНОГ НИВОА
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3.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(("Сл.
С гласник
ас
РС",
С , бр.
бр 135/04,
35/0 , 36/09, 36/09, 72/09
/09 И 43/11)
3/ )

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ШУМЕ

 јавна природна добра - добра од општег интереса, једнако
доступна свима (чл.
(чл 3,
3 11 и 18)
 подижу се и одржавају  планови уређења и основе
очување и унапређивање
газдовања шумама (чл. 33)
природних и створених
вредности (чл. 20)
 посебан закон (чл. 20)
 утврђивање посебних режима очувања и коришћења у плановима

(чл. 34)

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10)
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ШУМЕ

 јавна природна добра - добра од општег интереса, једнако
доступна свима (чл.
(чл 3,
3 11 и 18)
 подижу се и одржавају  планови уређења и основе
очување и унапређивање
газдовања шумама (чл. 33)
природних и створених
вредности (чл. 20)
 посебан закон (чл. 20)
 утврђивање посебних режима очувања и коришћења у плановима (чл. 34)
 природна добра и природне вредности / заштићена подручја /
споменик природе / станиште / ПИО

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14)

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ШУМЕ

 јавна природна добра - добра од општег интереса, једнако
доступна свима (чл.
(чл 3,
3 11 и 18)
 подижу се и одржавају  планови уређења и основе
очување и унапређивање
газдовања шумама (чл. 33)
природних и створених
вредности (чл. 20)
 посебан закон (чл. 20)
 утврђивање посебних режима очувања и коришћења у планивима (чл. 34)
 природна добра и природне вредности / заштићена подручја /
споменик природе / станиште / ПИО
 јавна својина (својина РС),
 јавна својина (својина лок. сам.),
добро од општег интереса,
интереса
добро у општој употреби (чл.
(
10)
уживају посебну заштиту (чл. 10)
 посебан закон (чл. 10)
 посебан закон (чл. 10)
 корисници
р
ц суу јјавна предузећа,
р ду
, ду
дужна д
да управљају
у р
ју савесно,,
законито и штитећи искључиво јавни интерес (чл. 19 и 41)
 право јавне својине и право коришћења уписују се у јавне књиге о
непокретностима и правима на њима (чл. 25)

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

("Сл. гласник РС", бр. 88/11)

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
 делатност од општег интереса (пружање комуналних услуга) (чл. 3 и 4)
 ур
уређење
ђ
и одржавање
р
паркова,
р
, зелених и р
рекреационих
р
површина
р
(чл. 5)







уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и трава,
кресање дрвећа и кошење траве,
одржавање, опремање и чишћење паркова, скверова, приобаља
б
и других јавних
зелених површина (поред и око стамбених зграда и у стамбеним блоковима),
одржавање и чишћење површина за рекреацију,
одржавање и уређивање јавних плажа и сл.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА,
ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА ("Сл. Лист града Београда", бр. 12/01,
15/01, 11/05 И 23/05)

 делатност од општег интереса (пружање комуналних услуга) (чл. 3 и 4)
 ур
уређење
ђ
и одржавање
р
паркова,
р
, зелених и р
рекреационих
р
површина
р
(чл. 5)







уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и трава,
кресање дрвећа и кошење траве,
одржавање, опремање и чишћење паркова, скверова, приобаља
б
и других јавних
зелених површина (поред и око стамбених зграда и у стамбеним блоковима),
одржавање и чишћење површина за рекреацију,
одржавање и уређивање јавних плажа и сл.

 јавне зелене површине: парк, сквер,...

(чл. 2)

 обим и квалитет одржавања
р
одређује
р ђуј се према
р
категорији
р ј (чл. 6)
 уређење и одржавање према годишњем програму (чл. 7)
 може се користити само у сврху за коју је намењена
 забрањене активности (чл. 21)
 средства се обезбеђују из буџета града/општине (чл. 22)

(чл. 13)

 прописане новчане казне за поступање противно одредбама

(чл. 27, 28,...)

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАКОН О ШУМАМА

("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 93/12)

 услови за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем као
добром од општег интереса (чл. 3)
 д
делатност од
д општег интереса
р

((чл. 4))

 заштита општег интереса обезбеђује се (чл. 4):





забраном трајног смањивања површина под шумама
повећањем укупног шумског фонда, као и удела државног власништва
финансирањем заштите и унапређивања постојећих и подизања нових шума
забраном отуђивања шума у државној својини, осим у случајевима
предвиђеним овим законом и др.

 општекорисна и привредна функција
ф
ј (чл. 6)
 привредне шуме и шуме с посебном наменом (чл. 6)
 забрањене активности

(чл. 9)

 промена намене шума и шумског земљишта може се вршити:

(чл. 10)

 ... утврђено планом развоја шумског подручја
 захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе
 објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода...
 објеката сопственика шума - до 10 ари;
 осталих обновљивих извора енергије малих капацитета и ... – до 15 ha.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
(("Сл.
Сл. Гласник РС
РС",, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 132/14)

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
 површине јавне намене - јавне површина - јавни интерес
 начело одрживог развоја - интегрални приступ у планирању

(чл. 1)
(чл. 3)

 начело усаглашености са европским прописима и стандардима (чл. 3)
 унапређење енергетске ефикасности

(чл. 4)

 осигурати несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
инвалидитетом
деци и старим особама (чл. 5)

ШУМЕ
 промена намене шумског земљишта у грађевинско земљиште
 промена намене ... садржана у планском документу се сматра
општим интересом у складу са чланом 10. Закона о шумама

(чл. 89)

(чл. 89)

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

СТРАТЕГИЈЕ, КОНВЕНЦИЈЕ, ЛЕАП,...

 СТРАТЕГИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА РС 2009 – 2013 - 2020
 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 СТРАТЕГИЈА БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ 2011 - 2018
 СТРАТЕГИЈА ПОШУМЉАВАЊА ПОДРУЧЈА БЕОГРАДА
 и др.
 КОНВЕНЦИЈА О БИОДИВЕРЗИТЕТУ
 КОНВЕНЦИЈА О ОЧУВАЊУ ЕВРОПСКЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ И СТАНИШТА
 ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ПРЕДЕЛУ
 и др.

САДРЖАЈ ПРЕДАВАЊА
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ЈАВНИ ИНТЕРЕС ОД ГЛОБАЛНОГ ДО ЛОКАЛНОГ НИВОА

1. ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА – ДОБРОБИТИ
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ
3 ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА
3.

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА

КОНТИНУИТЕТ ПЛАНИРАЊА
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
 Од 1830. године – Ф.Јанке
 Од 1867. год. - Е.Јосимовић
 ГУП 1908. год. – А.Шамбон
 ГУП 1923. године – Ђ.Коваљевски
 ГУП 1950.
1950 године – М.Сомборски
М Сомборски
 ГУП 1972. године – А.Ђорђевић
 ГУП 1985. године – К.Костић
 ГП 2003.
2003 године – В.Мацура
В Мацура

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА

ХИЈЕРАРХИЈА ПЛАНИРАЊА

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА

ПРОЈЕКАТ ˮЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДАˮ
1. Анализа стања и израда “НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И
УНАПРЕЂЕЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА“ (XII '02. – XI '03.)

2. Припрема садржаја и програма за израду
ГИС а зе
ГИС-а
зелених
е
површина
о р
а Бео
Београда
ра а
и
Припрема садржаја и дефинисање поступка за
картирање
р р
биотопа Београда
р д

(XII '03. – XII '04.)

3. Картирање и вредновање биотопа Београда

(IX '05. – VIII '07.)

4. План генералне регулације система зелених површина
Београда – Нацрт плана
(V ‘08. – ...)

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА

ПГР СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ВЛАЖНА СТАНИШТА НА ШУМ. ЗЕМЉИШТУ

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
ПАРКОВИ
СКВЕРОВИI
ЗЕЛ.ПОВР. У ПРИОБАЉУ САВЕ И ДУНАВА
ЗЕЛ.ПОВР. У ОТВОР. СТАМБ. БЛОКОВИМА
ЗАШТИТНИ ЗЕЛЕНИ ПОЈАСЕВИ
ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ВЛАЖНА СТАНИШТА
ТРАСЕ ДРВОРЕДА
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