ПРИЈАВА ЗА АКЦИЈУ „УРЕДИМП ЗАЈЕДНП“
Мплимп Вас да ппднпшеое пријаве и дефинисаое начина уређеоа буде резултат заједничкпг дпгпвпра свих
станара.
У разматраое ће бити узете самп јавне зелене ппвршине кпје су пбухваћене Прпгрампм редпвнпг пдржаваоа
ЈКП „Зеленилп Бепград“.

1. ЛПКАЦИЈА ЗЕЛЕНЕ ППВРШИНЕ
У ппља унесите тачну адресу пбјекта кпд кпјег се налази зелена ппвршина кпја је предмет пријаве.
*Ппштина

Впждпвац

*Улица

*Кућни брпј пбјекта

Браће Јеркпвића

96

*Структура пбјекта за станпваое (пбележите ппље)
Објекат има спратпва:

Брпј улаза :

+
0-2

2-5

1

Приближан брпј станара стамбене зграде:
100

5 и више

2. ППИС ППВРШИНЕ И НАЧИНА УРЕЂЕОА
*Приближна ппвршина (м2)

200

*Ппис ппстпјећег стаоа зелене ппвршине (дп 100 речи)
Ппвршина се налази неппсреднп кпд улаза у зграду и бпчнп пд зграде ка главнпј улици, благп је
нагнут терен, уређена је, сада има траве, на неким местима је пштећена, има некпг шибља, биле су
три брезе и некпликп четинара, а пре гпдину дана су ппсечене две брезе јер су се псушиле, имамп и
стпчић са клупама.

Наппмена: ппис треба да садржи ппдатке пд значаја за уређеое нпр. Где се ппвршина налази, да ли је ппвршина равна или ппд
нагибпм, неуређена или делимичнп уређена, закпрпвљена и сличнп, шта се на опј налази, итд.)

*У ппље унесите кратак ппис циљева збпг кпјих се пријављујете за учешће у пвпј акцији ( дп 100 речи):
Желимп да нам прпстпр испред и пкп зграде буде лепши и пријатнији и да ппдигнемп свест и
пбавезу свих станара да п прпстпру пкп зграде се активнп брину и старају и станари станари да буде
уредан и леп

*У ппље унесите кратак ппис уређеоа кпје желите (дп 100 речи):
Пптребнп је да се нека места пппуне земљпм, да се направи на једнпм или више места прпстпр за
цвеће и перене, засади некп младп стаблп, пбнпви травоак. Акп ппстпји мпгућнпст кпд ппстпјећег
стпла ппставити неку клупу и барем једну ђубријеру за ситнп смеће

Наппмена: Акција „Уредимп заједнп“ ппдразумева уређеое у смислу: извпђеоа земљаних радпва (равнаое
терена, насипаоеземље, риљаое), биплпшких радпва (пбнпва травоака сетвпм, садое сезпнскпг цвећа, перена,
украснпг шибља и дрвећа) и ппстављаоа паркпвскпг мпбилијара (клупа и ђубријера) у складу са прпценпм
стручних лица из „Зеленила“ п пдрживпм начину уређеоа. Акција не пбухвата грађевинске радпве у смислу
изградое стаза, платпа, пптппрних зидпва, дечјих игралишта, уградое фитнес реквизита и сл.

3. КПНТАКТ ПСПБА
*Име и презиме
Драгана Трифунпвић

* Пптпис
_____________________________________

*Брпј кућнпг телефпна
011-*******
*Брпј мпбилнпг телефпна
063-*******

+

Пбележите ппље укпликп су станари сагласни да са ЈКП „Зеленилп Бепград“ пптпишу Прптпкпл
п сарадои и преузму пбавезе ппјачане пажое пкп даљег пдржаваоа уређене ппвршине.

