


Преузимање апликације

Моје Дрво за Београд апликације су доступне за преузимање са 

одговарајућих продавница:

● Google Play Store за Андроид уређаје и 

● App Store за iOS уређаје. 

Андроид апликација подржава све модерне Андроид верзије 

система у употреби почевши од верзије 5.0 Lolipop до најновије 

10. iOS апликација подржава све уређаје са верзијом од 11.0 до 

најновије 13.3.

Апликације су писане у Java и Kotlin(Андроид) и Swift 4.2(iOS) 

програмским језицима. 



Регистрација и пријављивање

1. Регистрација – Корисник се може регистовати као 

физичко и као правно лице. Након уноса неопходних 

података, корисници добију обавештење да морају да 

верификују свој мејл кликом на линк који стиже на мејл 

адресу коју су искористили приликом регистрације. 

2. Пријављивање – корисник се може пријавити путем 

налога који је креирао и верификовао, тако што уноси 

своју емаил адресу и креирану лозинку. 

3. Такође, корисник се може улоговати путем Facebook

налога.

4. Заборављена лозинка – Корисник бира наведену 

опцију како би на мејл добио линк путем којег може да 

промени своју лозинку. Отварањем линка кориснику се 

нуди форма у оквиру које уноси нову лозинку. 

5. Запамти ме – корисник бира наведену опцију како би 

сваким следећим покретањем апликације био 

улогован.



Почетни екран

Почетни екран се састоји од следећих елемената:

• Назив града Београда, 

• Профилна слика корисника

• Подаци о произведеном кисеонику и уништеном 

угљендиоксиду од стране дрвећа које су корисници 

донирали,

• Мапа града Београда, 

• Пинови са општинама, који су кликабилни и којима се 

отвара мапа,

• Поље са приказом поједничаних општина Београда, уз 

приказ броја донираних садница у општини, које такође 

води на мапу града, као и приказ броја учесника, односно 

донатора, који су донирали дрвеће,

• Дугме Засади у оквиру мапе, 

• Дугме за превлачење/отварање мапе.



Почетни екран

Кликом на неки од пинова градске општине са мапе града, отвара 

се мапа са приказом пинова корисника који су донирали дрво, и 

чије дрво је заправо засађено. Кликом на одређени пин кориснику 

се отвара облачић који му нуди увид у више информација, и то:

1. Име и презиме донатора, уколико је физичко лице, односно 

име компаније уколико је правно лице.

2. Профилну слику донатора,

3. Назив саднице на језику који је корисник изабао у склопу 

подешавања апликације.

4. Опција “Одведи ме до моје саднице”, која кликом кориснку 

отвара руту од његове локације до изабране саднице



Главни мени
Мени се састоји од следећих опција:

1. Зелена мапа – опција путем које се учитава права мапа Београда, са приказом пинова 

који представљају саднице дониране од старне крајњих корисника апликације.

2. Дрворед – опција којом се отвара листа свих дрвећа који су кроз администрацију 

додати у делу Дрворед. Екран садржи назив дрвета, латински назив дрвета, 

илустровану слику дрвета, опис дрвета. Све је смештено на илустованој позадини.

3. Зелена ранг листа – Рангирање компанија и грађана, на основу броја садница које су 

донирали. На врху листе, истакнуте су прве три компаније, односно прва три грађана, по 

броју донираних садница.

4. Зелени кутак – Могућност предлагања локације за садњу од стране корисника, као и 

пријаве проблема. Бирањем једне од наведене две локације отвара се екран у оквиру 

којег корисник бира фотографију и локацију за садње, као и поруку, случају да је у 

питању опција пријаве проблема. 

5. Волонтирање – Корисници имају увид у активне и завршене акције волонтирања. 

Активне садрже информације о датуму волонтерске акције, броју пријављених 

корисника, броју потребних волонтера, детаљима акције и опису акције.

6. Карбонски отисак – Опција која пружа могућност компанијама и корисницима да 

одговором на сет питања добију тачан резултат свог карбонског отиска, као и број 

предложених садница које је потребно засадити како би се надоместио негативан 

утицај.

7. Последње активности – приказују информације о активностима свих корисника из 

Београда, дакле приказују се активности о донацијама од стране корисника Приказ 

садржи опис активности, као и корисниково име и профилну слику. Име и слика су 
кликабилни, и отварају профил корисника.



Куповина садница
Када корисник изабере опцију за донирање отвара му се екран дрвореда, 

који нуди приказ свих садница које је могуће посадити. Наведени екран има 

исти приказ као и екран Дрворед описан у менију, осим што додатно 

садржи податке о обиму садница и њиховој цени, која је изражена у 

динарима. Након што корисник изабере дрво које жели да плати, отвара му 

се страница са детаљима куповине, у оквиру које се налазе опције за 

бирање количине, услови коришћења и плаћања, информација о ставкама 

које улазе у цену и опција Купи. Бирањем опције Купи корисник плаћа 

садницу путем система електронске трговине, у оквиру којег уноси податке 

о картици,

Процес се завршава захвалницом, у оквиру које се налази дугме Share, 

путем које корисник дели своју активност на друштвеним мрежама.

Све информације о донираном дрвету корисник добија путем мејла и 

нотификације у оквиру апликације, а свако дрво је у склопу мапе на 

апликацији обиљежено сликом/логоом његовог власника, било да се 

ради о појединцу или компанији. На тај начин корисницима се даје увид 

у грађане и компаније које су дале највећи допринос озелењавању града 

кроз апликацију, као и приказ информација о количини произведеног 

кисеоника и уништеног угљен-диоксида од стране њиховог дрвета.

Кликом на одређени пин, исти се отвара у потпуности, што кориснику пружа 

увид у детаље дрвета које је он, или неки други корисник донирао.



Начин плаћања
Плаћање у склопу апликације је дефисано Условима плаћања са којима се 

корисник мора упознати приликом процеса донирања дрвета.

Наведени услови одређују поступке у случајевима рекламација потрошача у 

вези продаје преко сервиса апликације од стране продавца услуга доступних 

на апликацији “Моје дрво за Београд”. 

Корисник апликације попуњава образац и купује услуге путем кредитне или 

дебитне картице. Купац је сваки субјект који електронским путем наручи 

најмање једну услугу, попуни потребне податке и пошаље наруџбину. Све 

цене су изражене у динарима (РСД) и све цене укључују ПДВ. 

Услуге се могу наручити у електронском облику на следећи начин: изабере се 

жељена услуга, потврђује начин плаћања, попуњавају се подаци о картици, и 

тек када се потврди плаћање, куповина је завршена.

Након завршетка процеса наручивања купац у склопу апликације и путем е-

маила добија електронску потврду. Потврда садржи потребне информације о 

купљеном сервису.

Плаћање није могуће извршити без потврде да је корисник упознат са 

Условима плаћања. 

Наручене услуге се могу платити путем MasterCard, Маestro или Visa картица.



ПРОЦЕС САДЊЕ



Профил корисника
Кликом на иконицу у горњем левом углу почетне стране корисник приступа свом 

профилу. Профил садржи профилну слику корисника, Име и презиме, број 

садница које је донирао, количину кисеоника које је његово дрво произвело и 

количину CO2 које његово дрво уништило.

Превлачењем корисникове профилне слике приказују се друштвене мреже које је 

корисник поделио на свом профилу, у склопу подешавања профила. Кликом на 

иконицу смештену на слици, кориснику се отварају подешавања профила, у 

оквиру којих подешава:

• Push нотификације

• Звук

• Повезане налоге

• Језик апликације

• Локација корисника

• Последња ставка је опција за одјављивање.

Кликом на профилну слику или своје име, у оквиру наведеног екрана корисник 

може да промени профилне слику, да дода своје друштвене мреже (линкови ка 

Facebook-у, Instagram-у, Linkedin-у, Twitter-у), као и да дода контакт (web сајт и број 

телефона).

Након наведених поља налази се опција сачувај, којом корисник чува унете 

измене.

Испод дугмета за чување, налази се опција “Обриши налог”, путем које корисник 

трајно брише свој налог са апликације.


