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ЕУ пројекат УРБфорДАН тражи креативне умове за наше урбане 
шуме 
 

Одувек сте желели да стварате на тему градске шуме? Да ли знате и 
волите наше зелене и тихе рекреативне зоне у граду? Имате ли идеје 
како боље нагласити њихову важност за добробит људи? Или желите 
да допринесете да људи постану свесни њихове рекреативне вредности 
и доприноса бољој урбаној микроклими? 
 
Шта мислите о, на пример, грађевини коју свет никад није видео, 
прозрачна зграда високих птица, земљана печина дабра или облак 
кукавице, прави дворац у ваздуху? Или шаљиви знакови који наговарају 
људе да нетакнутој природи дају свој мир из градске вреве? 
 
Не постоје ограничења за ваше идеје! Као део ЕУ ИНТЕРРЕГ пројекта 
УРБфорДАН (скрацћеница означава Управљање и коришцћење урбаних 
шума као природне баштине у дунавским градовима), Град Београд -
Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са ЈП Србијашуме- 
Шумско газдинство Београд тражи најбоље идеје за урбане шуме. 
Такмичење почиње одмах и траје до 30.октобра 2020. године. 
 
 
Три најбоље идеје биће изабране између свих радова. Победници ће 
добити свој пројекат штампан на А4 плакату који ће бити  
професионално дизајниран или илустрован у 3Д формату. Такође 
добијају поклон пакет пројекта УРБфорДАН  
 

Све информације на: www.beograd.rs 

 

 

 

 

 

 

http://www.beograd.rs/
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1. Организатор 

Град Београд-Секретаријат за заштиту животне средине је организатор конкурса у сарадњи са ЈП 

Србијашуме-Шумско газдинство Београд у оквиру Интеррег Дунав пројекта УРБфорДАН – 

Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у подунавским градовима – у 

даљем тексту: организатор. 

              

 

2. Сврха конкурса 

Организатор објављује овај конкурс како би охрабрио кључне актере да дају иновативне и 

атрактивне идеје које ће промовисати градско подручје- заштићено природно добро Авала као и 

подручје Шупља стена и унапредити њихов одрживи развој, уз поштовање различитости њених 

корисника.  

Разлика у перцепцији различитих група корисника овог подручја, прилика је да се појаве нове идеје 

за развој градског подручја – заштићеног природног добра Авала и подручја Шупља стена. Стога је 

циљ конкурса да организатор стекне идеје за суштински и формални дизајн нових одрживих 

решења у подручју- заштићеном природном добру Авала, који промовишу њено очување и 

истовремено ствара хармонију и разумевање међу различитим групама корисника. 

Као део пројекта УРБфорДАН, партнери на пројекту обогатиће и опремиће подручје заштићеног 

природног добра Авала као и подручја Шупља стена, предлозима специфичних активности и/или 

предлозима о урбаној опреми (путоказима, клупама, столовима, сеницима, информативним 

таблама), а изградња и трансформација овог простора, некада популарног излетишта, данас 

заштићеног подручја, у  простор урбане шуме, има вишеструки значај за будући развој Града 

Београда, као и квалитет живота, општег здравља и благостања његових грађана и посетилаца:  
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- Повећањем обима и квалитета озелењавања и регулисања површинских вода овог простора 

доприноси се отпорности централне зоне града на климатске промене, за коју је препознато више 

ризика по јавно здравље и благостање1. Успешном применом природом инспирисаних решења 

(енгл. nature-based solutions) 2истовремено би се унапредио квалитет животне средине и подстакао 

стратешки развој Београда као здравог и зеленог града3.  

Креативним и иновативним избором програма активности и садржаја Авале, специфичних за 

овакав простор, може се допринети урбаној и периурбаној трансформацији околног ткива и 

подизању атрактивности приградске зоне и града у целини, као и стварању услова за одрживи 

економски развој и развој туризма. Уз помоћ мера орживе урбане мобилности, кроз промоцију 

пешачког, бициклистичког и еколошки прихватљивог јавног градског сабраћаја у широј зони око 

Авале, допринеће се бољој приступачности и повезаности централних градских простора и 

приградских простора, што је од значаја за развој мрежа културно-едукативних, спортско- 

рекреативних и забавних саржаја, а све у функцији социјалне интеграције и економског 

оснаживања грађана.Квалитет ових решења производ је процеса интензивне комуникације и 

конструктивне сарадње свих актера развоја – од самих грађана до градске управе. 

 

Градско подручје-заштићено природно добро Авала и подручје Шупље стене је 

мултифункционална област која обезбеђује и омогућава: 

                                                           
1 Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости, 2015., Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, 

https://www.beograd.rs/images/data/490a945e291ea727dd293493f6b7f187_6038551926.pdf  

 
2 Концепт промовисан од стране Европске комисије кроз политике урбаног развоја и развојно-истраживачке оквире финансирања 

(https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs) и од стране Међународне уније за заштиту природе 
(https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions)  

 
3 План генералне регулације система зелених површина Београда, 2019., Урбанистички завод Београда; Стратегија пошумљавања подручја Београда, 2009., 

Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине и Институт за шумарство из Београда, 
https://www.beograd.rs/images/file/a0b89a674852be8feba7aef3837f701e_5421681579.pdf  
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• Производњу дрвета власницима (квалитетно дрво, техничко дрво, огревно дрво) и сакупљање 

других производа (боровнице, печурке, кестен, лековите биљке, итд.); 

• Висококвалитетну средину за одмор и бројне рекреативне активности попут рекреативног трчања, 

вожње бицикла и шетања  

• Простор за професионалне спортске активности ; 

• Идеалну средину за играње, учење, контакт са природом и истраживање, како за млађе тако и за 

старије генерације грађана; 

• Кључан фактор за квалитет ваздуха и унапређење локалне климе, као и за осигуравање пијаће 

воде. 

• проширње границе заштићеног подручја на предео Шупље стене 

• миран одмор у природи (медитацију, јога полигони, итд) 

 Еколошку призводњу  

 Упознавање и директну конекцију са културно-историјским аспектима наше прошлости 

 Излете 

 Туристичку понуду 

Важно је напоменути да се конкурс односи на пројектне идеје за подручје Авaле тако и за подручје 

Шупље стене(приказано на слици горе- црвеном линијом је приказана граница Авале а плавом 

граница Шупље стене). 

Различити погледи на шуму могу довести до сукоба и неспоразума између различитих група 

корисника. Како би се то избегло, организатор жели да сакупи идеје о подстицању очувања и 

побољшању виталности градског подручја- заштићеног природног добра Авала, а истовремено и о 

стварању наклоности и разумевања између индивидуалних група корисника. 

 

3.Циљ позива  
 
Циљ овог позива је да се кроз деловање и афирмисање младих, аматерских, професионалних, 
пејзажно архитектонских тимова (у интерактивној сарадњи са другим сродним струкама), 
образовних институција, ђака, грађана, других институција,  постигне креативност у стварању 
иновативних и одрживих решења за унапређење квалитета живота и еколошких услова за угодан 
боравак на отвореном свих суграђана и корисника овог дела Београда.  
Учешћем у овом позиву млади професионалци, корисници простора и аматери имаће прилику да 

промовишу свој ауторски израз и стручну способност, али и да се квалификују за стицање значајног 

искуства у ко-креативном дизајну  јавних простора Београда. 
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4. Објављивање 

Конкурс се објављује у виду слања позива за учествовање заинтересованим и директно 

заинтересованим странама као и слања позива на адресе образовних установа у Београду  и адресе 

других организација путем имејла. Конкурс се, такође, објављује на вебсајту организатора за све 

остале заинтересоване грађане: www.beograd.rs, на његовим профилима на Фејсбуку 

(www.facebook.com), Инстаграму (www.instagram.com) од 21.септембра 2020. године. 

 

4. Сарадња и основни услови за сарадњу 

Свако може да учествује на конкурсу: 

1. Подношењем највише једне А4 стране са текстуалним описом концепта своје идеје. Она 

мора да буде изводљива и прикладна за примену у градском подручју- заштићеног 

природног добра Авала и подручја Шупље стене, и мора да буде еколошка. Приоритет ће 

се дати идејама које су спроводиве уз употребу локалних ресурса; 

2. Подношењем визуелне презентације концепта своје идеје на највише једној А4 страни; 

3. Попуњавањем обрасца за пријављивање, обезбеђивањем свих неопходних потписа; 

4. Слањем целог пакета на имејл: urbfordan.tenderi@gmail.com 

Достављени концепти морају да буду у складу са темом конкурса и са пуним ауторским правима 

учесника. Уколико је учесник малолетан, дозвољена је помоћ родитеља и ментора, што је 

одговорност родитеља или старатеља. Свако може да учествује на конкурсу са једним концептом. 

Уколико неко достави више од једног концепта на конкурс, узеће се у обзир само први достављени 

концепт. 

http://www.beograd.rs/
mailto:urbfordan.tenderi@gmail.com
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5. Временски оквир конкурса 

Конкурс ће бити отворен од 21. септембра 2020. до 30. октобра 2020, што је уједно и крајњи рок за 

подношење пријава (30. октобар 2020. до поноћи). Резултати ће бити објављени до 15. новембра  

2020. а победници ће бити обавештени о резултатима путем имејла. 

 

6. Водич за садржај производа и подношење пријава 

Комплетан образац за пријављивање са припремљеним узорцима описа и визуелних презентација 

концепата објављује се на вебсајту www.beograd.rs.  Опис треба да буде кратак и сажет и да садржи 

план потенцијалне имплементације. Визуелна презентација може да буде у облику нацрта, цртежа 

или фотографије, уз јасан приказ кључних карактеристика идеје. Попуњене обрасце, уз опис и 

визуелну презентацију, треба послати у документу именованом UFD_Ime_Prezime у ПДФ формату 

на имејл urbfordan.tenderi@gmail.com 

7. Састав панела који ће евалуирати и изабрати најбоље идеје 

Чланове трочлане комисије предлаже организатор уз њихову сагласност. Чланови комисије именују 

се током конкурса. Услед непредвиђених догађаја, они могу бити замењени током трајања 

конкурса. У складу са евалуационим критеријумима и по сопственом нахођењу, чланови комисије 

од достављених идеја бирају три најбоље. Свака од те три идеје добиће поклон пакет од стране 

пројекта УРБфорДАН, као и професионално дизајниран А1 постер са приказом идеје, и биће 

представљене на завршној конференцији пројекта у марту 2021. године у Љубљани. 

http://www.beograd.rs/
mailto:urbfordan.tenderi@gmail.com
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8. Обавезујућа правила / ауторска права / личне информације 

Правила су обавезујућа за организатора и друга лица која су у било ком облику повезана са 

конкурсом и доделом награда, и за учеснике који регистровањем на конкурс прихватају ова 

правила и слажу се да ће их се придржавати. Услови конкурса се у целости могу видети током 

трајања конкурса на вебсајту www.beograd.rs. У случају озбиљног кршења правила, комисија може 

да откаже конкурс у потпуности и понови га уз неопходне исправке. 

Производи достављени организатору неће бити враћени. Учесник / подносилац пријаве на конкурс 

дозвољава: 

- објављивање визуелне презентације производа и пратећег текста, ауторовог имена и презимена 

на вебсајтовима и Фејсбук и Инстаграм профилима организатора, 

- употребу визуелне презентације производа у штампаним или онлајн промотивним и образовним 

материјалима организатора и материјалима за подизање нивоа свести. 

Учесник се одриче свих потраживања у овом смислу, укључујући тантијеме. 

Учесник на конкурсу гарантује да је приказани производ у достављеном документу у целости 

његово ауторско дело, да не крши никаква ауторска права трећег лица и да нико неће имати 

новчана и / или било каква друга потраживања од организатора. 

Учесник у тренутку регистровања дозвољава организатору да ускладишти његове контакт 

информације на одговарајућ начин и да их користи у сврху овог конкурса. 

9. Примена правила 

Правила ступају на снагу 21. септембра 2020. године, односно на дан објављивања на 

www.beograd.rs.  

Београд, 18. септембар 2020. 

Организатор: 

Град Београд- Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са ЈП Србијашуме-Шумско 

газдинство Београд 

http://www.beograd.rs/
http://www.beograd.rs/

