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расписују 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: 
 

 „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ 
за школску 2017/2018. годину 

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова у сарадњи са RECAN – фондом за рециклажу лименки и 
Покретом горана Војводине, упућују Јавни позив за учешће у реализацији програма „За 
чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2017/2018. годину, с циљем 
подизања свести и личне одговорности за бригу о животној средини, као и 
подстицању активности које ће допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег 
амбијента у предшколским установама, основним и средњим школама и локалним 
срединама.  

Овај Програм треба да допринесе да деца буду препозната као кључни чинилац 
промена и снага будућности у области животне средине и одживог развоја. 

 
Програм „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ треба да допринесе:  

 развијању активних метода учења/ наставе у циљу охрабривања и подстицања 
ученика на критички начин мишљења и реаговања на активности везане за 
деградацију животне средине, како би располагали знањима, вештинама и 
одрживим навикама неопходним за позитивне промене у животној средини,  

 развијању тимског рада, такмичарског духа, комуникативности, поштујући 
интерактивну и кооперативну компоненту у раду, у циљу упознавања 
елемената животне средине и њихове примене у пракси, 

 развијање, усвајање и преношење модела одговорног понашања и бриге о 
непосредној животној средини,  

 унапређењу сазнања деце о енергетској ефикасности, 
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 укључивању у непосредни истраживачки рад, како би ученици разумели  
међусобне односе и зависност у природи и повезаност свих елемената животне 
средине, 

 развијању сарадње са локалним срединама и препознавању локално важних 
проблема у животној средини, како би се спречила њена даља деградација на 
локалном нивоу (месним заједницама, комуналним предузећима и 
удружењима и др.), 

 промовисању одговорног понашања и бриге о животној средини – „Мисли 
глобално, делуј локално“. 
 

Посебна пажња ће бити усмерена на вредновање активности, које ће установе 
остварити у сарадњи са локалним срединама (месним заједницама, комуналним 
предузећима и удружењима и др.) на заједнички одабраним местима (околина школе, 
улице, тргови, шеталишта, паркови и сл) и на новим, иновативним активностима и 
садржајима који доприносе формалним и неформалним облицима образовања и 
васпитања деце, ученика, просветних радника, родитеља и шире друштвене заједнице 
у области животне средине као значајне карике у одрживом развоју и развоју друштва 
у будућности. 
  
Установе које се укључе у Програм имају обавезу да: 
 

1. СНИМЕ ПОЧЕТНО СТАЊЕ у и ван установе/школе и да га прикажу у Извештају о 
реализованим активностима 

2. НАПРАВЕ ПЛАН АКТИВНОСТИ за период 01. новембар 2017. – 15. мај 2018. 
године, који, између осталог, треба да обухвата: 

 едукацију деце/ученика и просветних радника, родитеља и осталог 
становништва, 

 одржавање едукативних и креативних радионица, 
 уређивање и издавање еко новина, зидних (еко) новина, интернет странице 

и/или сајта на нивоу школе, 
 уређење еко кутка, 
 уређење и озелењавање школског и ваншколског простора,  
 разврставање лименки, 
 разврставање отпада (папир, пластика и др), 
 обележавање значајних еко датума, 
 учешће на другим пројектима/конкурсима везаним за ову област, 
 медијску пропраћеност планираних-реализованих активности, 
 сарадњу са другим предшколским установама - школама, комуналним 

предузећима, представницима локалне самоуправе (управа за урбанизам, 
животну средину, комуналне делатности, образовање и сл.) и становништвом 
у реализацији програма, 

 нове, иновативне активности и садржаје, који доприносе формалним и 
неформалним облицима образовања и васпитања деце, ученика, просветних 
радника, родитеља и шире друштвене заједнице и 

 друге, специфичне активности (у складу са сопственим програмом). 
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Све васпитно-образовне установе које се одлуче за активност разврставања 
отпада, могу да предају прикупљен разврстан отпад (папир, пластика и 
лименке) локалним оператерима.  На линку http://svakalimenkaseracuna.rs/gde-

reciklirati/ могу се пронаћи сви рециклери алуминијумских лименки на 
територији Републике Србије. Потврде о рециклираним количинама лименки 
васпитно-образовне установе треба да доставе уз извештај, у циљу адекватног 
рангирања. 
 

RECAN – фонд ће свим заинтересованим васпитно – образовним установама 
обезбедити предавања и дистрибуирати образовне материјале (брошуре, 
постере, филмове), кутије и џакове за прикупљање лименки. За све додатна 
питања можете се обратити Немањи Коматовићу, RECAN-фонд, на e-mail: 

nemanja.komatovic@ball.com 

 
 
3. ПРАТЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ И ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ о чему се 

прави база података (фотографије, записи о активностима, видео записи ....). 
Извештај се припрема у електронској форми (Извештај, PowerPoint 
презентација, видео и фото записи, скенирана документација о постигнутим 
резултатима и сл.).   

 
 
 
 

 Право учешћа у Програму имају све предшколске установе, основне и средње 
школе (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у 
развоју и школе за образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине,  
које се пријаве за учешће до уторка, 31. октобра 2017. године.  
  
 Најуспешније установе/школе ће бити награђене. 

 
Пријаве за учешће у Прoграму заједнo са планoм активнoсти устанoве 

дoстављају путем пoште Пoкрајинскпм секретаријату за образовање, прописе, управу 
и националне  мањине – националне заједнице (са напоменом: за „Чистије и зеленије 
школе у Војводини“), 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 

 
Реализација програмских активности у установи/школи је планирана за период 

01. новембар 2017. – до 15. мај 2018. године, а извештаји о реализацији  у 
електронској форми установе/школе шаљу Покрајинском секретаријату за 
образовање, прописе, управу и националне  мањине - националне заједнице до  20.  
маја 2018. године. 

 
Резултати избора најуспешнијих установа/школа биће објављени до 05. јуна  

2018. године. 
 
 

http://svakalimenkaseracuna.rs/gde-reciklirati/
http://svakalimenkaseracuna.rs/gde-reciklirati/
mailto:nemanja.komatovic@ball.com
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За додатне информације установе/школе могу да се обрате: Јелени Криш-
Пигер, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне  
мањине – националне заједнице на телефон: 021/487-4183, Тамари Орловић, 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на телефон: 
021/487-4484 и Клари Балог-Арањош, Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, на телефон: 021/487-4663. 
 
Нови Сад, 10. октобар  2017. године 

 


