САОПШТЕЊЕ
Општина Врачар увек за предлоге својих грађана

Председник општине Врачар, Бранимир Кузмановић је са својим тимом спровео анкету о
начину уређења зелене површине оивичене улицама Милешевска и Цара Николаја II.
Анкета је спроведена у сарадњи са скупштинама станара зграда које се налазе око парка.
На овај начин, показано је како иницијатива грађана доводи до креирања најбољег
решења и како се на Врачару увек поштују захтеви грађана и поступа у складу са њиховим
интересима.
Наше комшије Врачарци су јасно изнели читав низ ставова који дају потпуна упутства како
треба уредити њихов парк, односно њихово „двориште“ како га називају. Од тренутка када
је општина Врачар добила први пут предлог за реконструкцију овог парка у априлу месецу
током наше акције „Пролећно уређење Врачара“, сви планови и пројекти су имали за циљ
да:
•

парк буде уређен тако да безбедност и сигурност деце буде на највишем могућем нивоу

•

да се поставе нове справе за играње деце са специјалном гумираном подлогом у том делу
парка, како би се умањиле последице дечијих падова

•

буду засађена нова стабла и ново зеленило

•

се обезбеди већа зоохигијена у парку

Прва три захтева су добила подршку више од 90% станара.
По питању зоохигијене, мишљења су подељена. Грађани се у великом проценту (79%)
слажу да због безбедности и чистијег простора за игру деце, кућним љубимцима не дозволи
коришћење простора намењеног деци. Са друге стране, 77% комшија не подржава
изградњу посебног простора за кућне љубимце, пре свега због страха да је тај простор
мали за велики број паса, да се неће адекватно чистити и сл.
Грађани су замољени и да рангирају различите начине решавања проблема зоохигијене
оценама од 1 до 10.

•

Тако су са најслабијом просечном оценом 2.6, оценили предлог да се обезбеди
несметано кретање кућних љубимаца по читавом парку; (57% негативних оцена)

•

просечном оценом од 3.35, су се изјаснили о ограђивању до 1/5 површине парка
само за кућне љубимце;

•

просечном оценом од 3.82, грађани су оценили ограничавање времена коришћења
парка за кућне љубимце у терминима од 7 до 9 и од 22 до 24 часа;

•

предлог да се огради простор за игру деце је оцењен са просечном оценом 5.03.
(35% позитивних оцена, 35% негативних оцена).

Закључак је, да грађани подржавају потпуну реконструкцију парка тако да се омогући
максимална безбедност и хигијена за децу, њихове родитеље и све оне којима је парк пре
свега намењен. Такође је јасно идентификован проблем хигијене, пре свега зоохигијене,
али грађани у овом тренутку већински не подржавају ниједан предлог о решавању овог
проблема.
Општина Врачар ће, у складу са добром традицијом, да сва питања решава заједно са
грађанима и само уз подршку грађана, применити решење које је најбоље оцењено од
стране грађана и оградити простор намењен најмлађима.
Општина Врачар је током ове године предузела низ активности које доприносе још
уређенијем и чистијем Врачару. Једина смо београдска општина која је усвојила Локални
еколошки акциони план и тај план активно спроводимо. У августу смо направили 10 хиљада
зоохигијенских кесица које власници кућних љубимаца могу бесплатно узети на свим
врачарским киосцима. Наставићемо са спровођењем активности које доприносе даљем
унапређењу квалитета живота на Врачару увек уз активну сарадњу са грађанима, јер само
тако долазимо до најбољих решења.
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