
ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 

• ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Чајетина 

•  Укључена у Међународни програм Еко-школа од 
септембра 2013. године 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице-
пример добре праксе 

 

 

• Прикупљање папира од разних институција (годинама 
уназад): Општинска управа, Дом здравља, банке, Месна 
заједница, радње... 

• Новац од продатог папира се користи за рад секција у 
школи 

 

 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 

• Пројекат  Локалне управе и КЈП Златибор „Отпад није смеће“  
2014-2015. година 

•    Школа као подршка на пројекту 

•    Обука ученика о селекцији отпада у школи и кући 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 

• Пројекат  Локалне управе и КЈП Златибор „Отпад није смеће“   

        2014-2015. година 

• Школа као подршка на пројекту  

• Обука родитеља, наставника и запослених у вртићу о 
селектовању отпада 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

• Пројекат  Локалне управе и КЈП Златибор „Отпад није смеће“  
2014-2015. година 

• Школа као подршка на пројекту  

• Обука запослених у вртићу о селектовању отпада 

 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

• Пројекат  Локалне управе и КЈП Златибор „Отпад није 
смеће“  2014-2015. година 

• Школа као подршка на пројекту  

• Обука пензионера о селекцији отпада 

 

 

 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

•    Пројекат  Локалне управе и КЈП Златибор „Отпад није смеће“  

 2014-2015. година 

• Учешће школе: Анкетирање грађана и обрада анкета 



 

Конкурси о отпаду у сарадњи са локалном управом и 
КЈП ,,ЗЛАТИБОР“   

 

 

 

 

 

 

ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

Конкурс о отпаду у сарадњи са локалном управом и 
КЈП ,,ЗЛАТИБОР“  

Основна школа „Димитрије Туцовић“ из Чајетине у  

                                        сарадњи са Општином Чајетина и КЈП „Златибор“  

                                                                расписује  

К О Н К У Р С  

      за израду најкреативније поруке на тему  Примарна селекција отпада  

  

Циљ је да се унапреди еколошка свест становника и да се уредно спроводи примарна селекција отпада.  

Најбољи рад ће се наћи на јавном простору предвиђеном за представљање пројекта примарне селекције отпада на 
територији општине Чајетина.  

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

1. Право учешћа на конкурсу имају ученици од 1. до 8. разреда Основне школе „Димитрије Туцовић“ (матична школа и 
издвојена одељења: Голово, Јабланица, Златибор). 

2. Ученике ће наградити жири првом, другом и трећом наградом за млађе и првом, другом и трећом наградом за старије 
разреде основне школе (укупно шест награда). 

3. Конкурс се расписује 20. новембра 2014. године, а радове је потребно доставити наставницима српског језика и 
учитељима до 5. децембра 2014.године  . 



         
 Сарадња школе и других институција 
Награде за најбоље радове  еко-конкурса школе и КЈП ,,Златибор“  
Удружење грађана Златиборски круг 
Удружење грађана ,,Еколошко удружење Златни бор” 
Предузетник из Чајетине 

 
 

 

ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 



ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА ЕКО-ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИЈЕ 
ОТПАДА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ У ЧАЈЕТИНИ 

,, Госпођа Милосављевић своју презентацију је посветила одржаним едукацијама за 
децу школског узраста, наставнике, васпитаче, али и представнике локалних 

самоуправа, менаџера и техничког особља комуналних предузећа. 
 Њима је представљен значај адекватног управљања комуналним отпадом и 

последице прекомерног депоновања отпада. 
 

http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1972:201
5-01-29-13-26-08&catid=121:2014-03-20-13-38-47 

http://www.rrazlatibor.rs  
 

28.01.2015. године 
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Пројектни Еко-дан; 2015. година 
Промоција селекције и рециклаже: Чајетина и Златибор 

 

 

ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 



• Сарадња школе, КЈП ,,Златибор“ и  ТО ,,Златибор“ 
 
Пројектни Еко-дан; 2015. године: посета Регионалне 
депоније Дубоко у Ужицу 
 
 
 
 

 

ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 



 
 
 

ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 
 

 

• Школска 2015/2016. година: наставак активности у вези 
третмана отпада 

• Промоција компостирања: рад на редовним часовима и 
часовима секција 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

• Школска 2015/2016. година: сарадња са КЈП ,,Златибор“ 

• Акције уређења-традиционално 

 



СЕЛЕКЦИЈА И РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА 

Пројектни Еко-дан; 2017. година 
Еко-вашар, Чајетина и Златибор 

 

 

ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе  

 

• Сарадња школе са Удружењем грађана ,,Инклузија особа са 
инвалидитетом Чајетина“ 

• Прикупљање и донирање чепова за куповину инвалидских 
колица 

 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 

• Селекција сувог отпада, мерење и одлагање у контејнере за 
рециклажу 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 

Селектовани отпад КЈП ,, Златибор“ одвози на регионалну 
депонију ,, Дубоко“    у  Ужицу 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- 
пример добре праксе 

 

• Количина прикупљеног папира од локалних институција: 

• Школска 2014/2015: 2.330 кг 

• Школска 2015/2016: 3.254 кг 

• Школска 2016/2017: 1.070 кг 

 

• Количина прикупљеног папира у школи: 

• Школска 2014/2015: 320 кг 

• Школска 2015/2016: 546 кг 

• Школска 2016/2017: 460 кг 

 



ОТПАД: Сарадња школе и локалне заједнице- пример 
добре праксе 

Учешће школе у новом пројекту КЈП ,,Златибор“ у анкетирању грађана - 2017.  
Стална конференција градова и општина -конкурс за пројекте у оквиру програма “Подршка 
локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“ 
 
 
 
 
1. Да ли наша Општина има проблем са отпадом?  
 (заокружите један од понуђених одговора) 
   а. Да, има велики проблем                         б. Има значајан проблем           
   в. Има мали проблем                                  г. Нема значајних  проблема   
2. Да ли знате где се сада одвози отпад са територије Општине Чајетина? 
  а. На депонију Брегови      б. На депонију Дубоко               
  в. На депонију Бањица      г. На депонију Ћетен 
 
3. Да ли је селекција отпада из домаћинстава важан елемент поступања отпадом?   
  (заокружите један од понуђених одговора)  
    а. Веома је важна                              б. Значајна је  
    в. Мало  је важна                             г. Безначајна је  
4. Да ли се на територији Општине Чајетина тренутно  врши  организована примарна   селекција 
комуналног отпада из домаћинстава? 
(заокружите један од понуђених одговора) 
      а. Да                б. Не    б. Није ми познато 
 
5. Да ли сте спремни да селектујете отпад у свом домаћинству (издвајање пластике, папира, стакла, 
алуминијума,...-према упутству које ћете добити)? 
(заокружите један од понуђених одговора) 
  а. Потпуно сам спреман                б. Нисам сигуран                     в.  Нисам спреман 



Информисање јавности о раду Еко-школе 

Све вести се објављују  на:  
 
• http:www.zlatibor.tv 
• http:www.zlatibor.rs 
• http:www.cajetina.org.rs 

 
• http:www.cmok.org.rs 
• http://www.radioluna.rs 
• http:ero.rs 
• http://www.osdimitrijetucovic 
      edu.rs 
- Facebook страна пројекта Еко-школе 
- Facebook страна школе 
 
- Вести су објављиване у Просветном прегледу и   

Ужичким вестима. 


