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Трагови прошлости

Археолошки остаци античког града Урука у Ираку. 

Пре око 3.000 п.н.е. био је највећа метропола 
Гилгамешовог краљевства. 



Неколико стотина година касније



После 1950.
• Градови заузимају од 1-3% 

копна. До 2050. могући је раст 
и до 5%. 

• Градови користе између 75-
85% свих доступних природних 
ресурса.

• Користе око 60% резерви питке 
воде.

• Ослобађају око 80% CO2.
• Користе око 76% производа од 

дрвета.

• У данашњим градовима живи преко 3 милијарде становника!

• Око 1 милијарда људи живи на ивици егзистенције!



Еколошки отисци градова после 2000. 
Шта све улази у урбани еколошки отисак?
• Самоодрживост.
• Географска локација града.
• Структура становништва.
• Глобализација.
• Избор одговарајуће технологије која има 

важан утицај на животну средину.
• Едукација грађана да се понашају по 

принципима одрживог развоја
• ...

Еколошки отисак града је 
укупна количина копнене 
површине и водених ресурса 
потребних да се подржи 
одређени ниво потрошње 
датог града и апсорбују 
отпадни производи.

Безбедност хране, безбедност воде и енергетска безбедност су само неки од фактора 
укупног еколошког отиска градова; доминантни део овог урбаног отиска налази се ван 
граница града!



Град је систем међусобно повезаних и 
зависних система



Делић решења – паметне зграде

Термограм који приказује губитак 
енергије кроз прозоре (црвене 

површине).

Губитак енергије (топлоте) 
изражен у процентима.



Делић решења – зелени кровови

Вегетација

Хранљива подлога

Слој порозних филтера
Дренажни слој (резервоар)
Заштитни слој
Водоотпорна мембрана
Топлотна изолација

Баријера испаравања 
Дрвена подлога (шперплоча)

Кровна конструкција



Зелени кровови Европе

Париз

Чикаго

Лондон

Беч



Делић решења – висећи вртови
Лондон

Милано

Фукуока, 
Јапан



Делић решења – урбане фарме 



Делић решења – урбана зелена инфраструктура

Вашингтон

Ванкувер

Сингапур



Делић решења – одрживи транспорт
Келн - Немачка



Делић решења – примена ИКТ-а

Интелигентни транспортни системи:
- интегрисано управљање ценама,
- наплата коришћења путева и улица,
- управљање информацијама о 

саобраћају.

Енергетски менаџмент:
- мониторинг и стабилност мреже,
- управљање електро енергетском 

потражњом, 
- паметно управљање зградом,
- аутоматско управљање бројилима.

Водопривреда:
- праћење степена квалитета воде,
- оптимизација коришћења воде,
- оптимизација третмана отпадних 

вода.

Управљање заштитом животне средине
- одређивање кључних индикатора, 
- праћење и мерења широм града,
- CO2 менаџмент,
- израда метричке збирке података који су 

битни за одржавање стратешких циљева, 
- извештавање.

Здравствена заштита:
- клиничка и пословна трансформација, 
- анализа здравља предузећа,
- клиничка интеграција,
- здравствена инфраструктура.

Јавна безбедност:
- добар систем надзора,
- интеграција управљања ванредним ситуацијама, 
- микро-временска прогноза. 

Телекомуникације:
- фиксни и мобилни оператери,
- медијски емитери.



Крупним корацима ка одрживим градовима

• Нулта емисија штетних 
гасова.

• Нулти отпад.
• Одрживи транспорт.
• Употреба локалних, одрживих 

материјала.
• Чиста технологија.
• Одржива исхрана и вода.
• Очувана станишта као центри 

биодиверзитета.
• Фер промет роба и услуга.
• Очување културне баштине и 

наслеђа.
• Очување здравља.

Град на свега 6 km², без 
аутомобила, са 50.000 становника, 
са преко 1.500 зелених компанија.



Идеје за школске пројекте

• Буди aктивни грађанин (Active citizenship),
• Препознај зелене и црне тачке града,
• Какав је утицај топлотних градских острва,
• Откриј биодиверзитет у великом граду,
• Озелени школске зидове,
• Озелени слободне просторе заједно са 

одговорним људима из наше општини,
• Организуј школски штрајк против... 
• Подржи одрживу, урбану мобилност,
• ...



Уместо Хвала на пажњи! препоруке
за филмско вече документараца:

• Edible City,
• The End of Suburbia,
• Manufactured 

landsacpes,
• Curitiba, it`s possible,
• Gaming the Real World,
• The New wild,
• Sprawling from Grace
• First Earth.

• Tomorrow,
• Why we cycle, 
• The rise of vertical farming,
• Hometime habitat,
• The Nature of Cities, 
• Singapore: Biophilic City,
• The Human Scale.


	Slide Number 1
	ЕКОЛОШКИ ОТИСЦИ ГРАДОВА
	Трагови прошлости
	Неколико стотина година касније
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Град је систем међусобно повезаних и зависних система
	Делић решења – паметне зграде
	Делић решења – зелени кровови
	Зелени кровови Европе
	Делић решења – висећи вртови
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Крупним корацима ка одрживим градовима
	Идеје за школске пројекте
	Уместо Хвала на пажњи! препоруке� за филмско вече документараца:

