
Горан Весић: Ускоро ће бити активирана апликација за садњу дрвећа, грађани ће моћи да изаберу локацију и донирају новац
понедељак, 09 децембар 2019 09:15

Заменик градоначелника Горан Весић најавио је данас да ће ускоро бити активирана
апликација, коју је Град Београд припремио, и уз помоћ које ће грађани моћи да виде све
локације предвиђене за садњу дрвећа у главном граду на годишњем нивоу.

  

  

"Град на тај начин жели да позове донаторе и да заједно са грађанима достигне
зацртани циљ – да се степен пошумљености Београда у наредних десет година подигне
са 15 на 25 одсто", рекао је Весић приликом садње 25 платана и јавора у насељу
Сунчани брег у Раковици, преноси Беоинфо.

  

Он је додао да апликације попут ове добро функционишу у многим градовима Европе, и
оценио да нема разлога да је и грађани Београда не прихвате.

  

Како је појаснио, грађани ће моћи да изаберу локацију и донирају новац за садњу, а
поред засађеног дрвета стајаће њихово име.
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"Наш главни град спада у зеленије престонице Европе, али нисмо још тиме задовољни.
Будућност је таква да ће сви градови који имају више зеленила и више чисте воде бити
напреднији. Сваким пошумљавањем трасирамо добру будућност за наш град" истакао је
Весић.
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  Он је подсетио и на акцију "Дрво генерације", у оквиру које прваци свих основних школау Београду саде своје дрво и брину о њему. На тај начин, оценио је Весић, не само да ћеград добити више дрвећа, него и деца уче колико је важно чувати животну средину.  (Фонет)  Видети још:  НСПМ: Неколико десетина Београђана смењивало се на стражи наКалемегдану и Савском шеталишту како би спречили нелегалну сечу дрвећа запотребе изградње Београдске гондоле  Н1: Поново на делу моторна тестера "Зеленила Београд", овог пута - у Чубурскомпарку; Татић: Да ли ова власт толико мрзи дрвеће, или грађане, ово овде штоданас остаје као срамота биће "Весићев пањ“  Београд: Посечена стабла у парку „Борићи“ на Петловом брду, грађани бранилидрвеће везивањем за њих, једна девојка ухапшена  Београд: Преко ноћи посечена здрава стабла црног бора на Кошутњаку, не зна сепо чијем налогу  Београд: Након одржане протестне шетње "Доста је масакра зеленила", грађаниупали на градилиште у Кошутњаку и блокирали камион с посеченим стаблима  Н1: Посечена стабла с Кошутњака - продата, купац тврди да је одборник СНС          
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