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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство   
Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам 

 
у сарадњи са 

Покретом горана Војводине 
и 

партнерима ЈП „Војводинашуме“ и Градом Новим Садом – Градском управом за заштиту 
животне средине 

             
             расписују 

 

         ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
                       за пријаву и учешће у реализацији  програма под називом: 

 

       „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“  
            

                     за школску 2021/2022. 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, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за привреду 
и туризам у сарадњи са Покретом горана Војводине, ЈП „Војводинашуме“ и Градом 
Новим Садом - Градском управомза заштиту животне средине упућују Јавни позив за 
учешће у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“  за школску 
2021/2022. 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.  

Имајући у виду да је наша земља у новембру 2020. године потписала декларацију 
„Зелена агенда за Западни Балкан“, ускладићемо активности овог Програма према 
областима из Агенде, како бисмо заједно радили у правцу остварења заједничких 
циљева у области спречавања климатских промена и загађења, развоја примене 
енергије, мобилности и циркуларне економије као и развоја биодиверзитета, одрживе 
пољопривреде и производње хране. 

Програм „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ има за циљ да 
допринесе реализацији активности из Декларације кроз следеће теме: 
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 Циркуларна економија - предлажемо да се са ђацима ради на раздвајању 
отпада (лименке, пластика, чепови, папир) и компостирању баштенског отпада 
и органских остатака, имајући на уму правило „Четири Р“ - редукуј, радо поново 
употреби, рециклирај, размисли; 
 

 Заштита биодиверзитета и екосистема - предлажемо амбијентално учење, 
вршњачку едукацију и тематски дан када би деца била едукатори везано за 
наставне предмете у оквиру којих је то примењиво (нпр. биологија, свет око 
нас, природа и друштво, географија итд.),  
 

 Смањење загађења вадуха, воде и земљишта - предлажемо рад еко патроле, 
уређење еко кутка, еколошких новина,  са циљем развијања, усвајања и 
преношења модела одговорног понашања и бриге о непосредној животној 
средини; 

 

 Ублажавање климатских промена и употреба чистих енергија - предлажемо 
предавања и радионице о обновљивим изворима енергије, енергетској 
ефикасности, пошумљавању и другим мерама за ублажавање климатских 
промена;  
 

 Одржива пољопривреда и производња органске хране – предлажемо 
прављење органске баште, узгајање поврћа, лековитог биља и зачина по 
принципима органске производње и организовање мини зелених пијаца са 
циљем унапређења здравља и заштите земљишта од загађења кроз развијање 
сарадње са локалним заједницама, комуналним предузећима и еколошким 
удружењима. 
  

Све васпитно - образовне установе које се одлуче за активност разврставања 
отпада, могу да предају прикупљен разврстан отпад (папир, пластика, чепови, 
лименке и др.) локалним оператерима. Потврде о рециклираним количинама 
лименки и другог рециклажног отпада, васпитно - образовне установе треба да 
доставе уз извештај, у циљу адекватног рангирања. 
 

Препорука је да се установе усмере на прикупљање што веће количине отпадне 
амбалаже током трајања Програма.  
БЕНЕФИТ ОД ПРИКУПЉЕНЕ АМБАЛАЖЕ ПРИПАДА УСТАНОВИ КОЈА ЈЕ ИСТУ 
ПРИКУПИЛА И ПРЕДАЛА ЛОКАЛНИМ ОПЕРАТЕРИМА. 
 

 Установе које се укључе у Програм имају обавезу да:  
 

1. ПРАТЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ И ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ (у складу са 
својим могућностима) о чему се прави база података (фотографије, записи о 
активностима која садржи опис спроведених активности, видео и фото записе, 
скенирану документацију о постигнутим резултатима и сл.), нарезује на USB, 
који се доставља путем ПОШТЕ.   
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 Право учешћа у Програму имају све (државно и приватно основане) 
предшколске установе, основне и средње школе (укључујући и музичке, балетске, 
уметничке, школе за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, школе за 
образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.  

Пријаве за учешће у Програму са планом активности и Јавним позивом биће 
прослеђени на званични мејл школе и објављени на сајту Покрајинског секретаријата 
за урбанизам и заштиту животне средине www.ekourbapv.gov.rs и Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице www.puma.vojvodina.gov.rs. Пријаву за учешће на Програму доставити путем 
поште на адресу Покрајинског секретаријата 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. Рок за пријаву је 
20. децембар 2021. године. 

Реализоване програмске активности достављају се путем Извештаја који 
васпитно - образовна установа шаље пoштом (нарезан на USB) на адресу Пoкрајинског 
секретаријата 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, до  15.  маја 2022. године. 

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

2022. године. 
 

За додатне информације, васпитно – образовне установе могу да се обрате: 
Ђерђи Ердег, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне  
мањине – националне заједнице на телефон: 021/487-4867 и Тамари Стојановић, 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на телефон: 
021/487-4212. 
 

 
Нови Сад, новембар  2021. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekourbapv.gov.rs/
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/
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