
Г
еодетскa техничка школа,
њениученициинаставни
ци,одсутраћебитибогати
јизаједноновознамење–
Зеленузаставуимеђународ

нисертификатзаекошколу.Заслу
жилисугајерсуупретходнедвего
динемногорадилидаунапредесвоју,
алиилокалнуживотнусредину.
–Међународнипрограмeкошко

лејеједанодпетпрограмаФондаци
језаобразовањеоживотнојсредини
(ФЕЕ),чијијециљдаучениципоста
нуглавнапокретачкаснагапромена
узаштитиживотнесрединекрозуче
ње,алиизабаву.Свакашколакојасе
пријавипролазикрозпроцесодсе
дамкоракаионекојеиспунепоста
вљене критеријуме добијају статус
међународнеeкошколе–кажеАлек
сандраМладеновић,извршнидирек
торАмбасадораодрживогразвојаи
животнесредине.
Првикораккојиморајудапреду

змуученициинаставници јестеда
оснујуодборекошколе.УГеодетској
школиуодборсу,осимнаставногка
дра,ђакаиродитеља,ипредставници
институцијасаЗвездаре,општинеу
којојсешколаналази.
–Унашемрадуучествујуиполица

јацкојијезадужензашколенаЗве
здари,референтзауправљањемеди
цинскимотпадомуГрадскомзаводу
заплућнеболестиитуберкулозу,из
вршнидиректор„Звездаратеатра“,
представникСЦ„Олимп“,професор
саГеографскогфакултета...Усталном
саставуихје18,абројсеповећавау
зависностиодтогаштарадимо–обја
шњаваЈагодаПетровићУкај,настав
ницаграђанскогваспитањауГеодет
скотехничкојшколи.
Осталекоракекојешколаморада

испунисудаоценистањеживотне
средине да се уради програм рада,
пратистањенатерену...Уовупричу
врлобрзосуукључилисвиђаци,њих
око500.
–Радитисадецомнаовутемубило

језаисталако.Јасамималаобичајда
имкажемнекесвојеидеје,аондаби
онинаписалиилиреклиштаоними
следабибилозанимљивоикорисно
дасеуради.Заједничкисмоутицали
наекообразовањешколарацауоста

лимобразовним установама, па су
нашачетириобученаученикадржа
липредавањаоживотнојсрединиђа
цимаосновнихшкола.Нисутобила
самокласичнапредавањавећсуони
заједничкепратилиштаседешавау
њиховимшколама,каквојестањеу
дворишту,ходницима,далисереци
клираотпад–кажеПетровићУкај.
УченициГеодетскешколепоказа

лисуисвојупрактичнустрану.Одте
трапакамбалажеправилисулепезе,
новчанике,кућице...идаровалиих
болеснојдециуЗаводузаплућнебо
лести,алиизаједносњимаправили
различитезанимљивепредмете.
–ОбишлисмоиЗвездарскушуму,

гдесмоуочилидесетдепонијаина
правилиправепрофесионалнемапе,
адецасусазналаштасеутаквимслу
чајевимаради,какосеуклањаотпад,
гдеонзавршава,далисенештореци

клира,којенадлежанзасанацију...–
напомињеПетровићУкај.
Програмекошколенаправљенје

1992.године,апрвеекошколепоче
лесусарадом1994.годинеуДанској,
Немачкој,ГрчкојиВеликојБритани
ји.Тренутнојевишеод11милиона
ученикаистуденатаукљученоуовај
програмупреко60земаљаусвету.
–Коданасекошколерадеод2012.

године.Почелисмосатрипилотшко
ле,аданасекошколскимкорацима
корачапреко70образовноваспит
нихустанова,одпредшколских,пре
коосновних,средњихивишихшкола,
школазаосновноисредњеобразова
њесадомомученикаиједандомуче
никасредњихшкола.Програмјеуна
шојземљиподржалоМинистарства
просвете,наукеитехнолошкогразво
ја–кажеАлександраМладеновић.
 Б. Ва си ље вић
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Зеленазаставаза
будућегеометре
МеђународнисертификатзаекошколупонелајеГеодетска
техничкасаЗвездаре.–Допризнањаводиседамкорака

ЕКО-ШКОЛСКИ КОРАЦИ
Према међународном програму

Оцена стања
животне средине

Израда
програма
рада

Праћење
стања и
оцењивање

Рад према
наставном
плану и програму

Оснивање одбора
Еко-школе

Обавештење јавности

Означавање 
и оглашавање
програма у
школи

Министарстводржавнеуправеило
калнесамоуправеиграддоговорили
сунизмеракојебитребалодаповра
тепољуљаноповерењеукомуналну
полицију,паћезапослениморатида
прођудодатнеобукеистручноуса
вршавање.
–Постојепроблеминакојесугра

ђаниуказивалиимисмоодлучнида
ихрешимо.Свеснисмоидајезбог
догађајаизпрошлости,алиичиње
нице да комунална полиција није
увекбилапомоћкаквуграђаниоче
кујуизаслужују,неопходноуспоста
витиодносповерењаизмеђуграђана
икомуналнихполицајаца–истакла
јеминистаркаАнаБрнабић.
Ова вест вероватноће обрадова

тивеликибројграђана,будућидасу
на„комуналце“кивнијошодуспо
стављањаовеслужбе,ипоприлично
грубихинтервенцијакојимасу,како
многи мисле, прекардашили своја
овлашћења.Једнаоднајсвежијихмр
љау„досијеу“комуналнеполиције
јестеињихова„хајканалубенице“,у
којојјеједантрговацпреминуоодин

фарктадоксумногидобиликазне.У
ситуацијидоккомуналнинередбуја
насвестране,сматралисумноги,бо
станјеизБеоградапрогоњенникрив
нидужан.Једаноддодатнихминуса
комуналцимајестеинереаговањена
позиве грађана поводом рушења у
Савамали,алиипроблематичнеаси
стенцијеконтролоримау градском
превозу,којесусеисамепонекадза
вршаваленанепримерененачине.
Управозбоговаквихдогађаја,иде

јадоговораминистарстваиградаје
стедасепостојећииновиполицај
циобуче,алиидасенађуначиниза
ефикаснијуконтролупоступањако
муналнеполицијеуинцидентнимси
туацијама.
Министаркадржавнеуправеило

калне самоуправепозвала је затои
грађанедаукажунатокакоовиор
ганиредарадесвојпосаоиштабиту
моглодасепобољша,докјеградона
челникСинишаМалирекаокакосе
нададаћерезултатуложеногтрудаби
тиквалитетнијирадкомуналнеполи
цијеиуспостављањеповерења. А. В.

Враћањеповерења
у„комуналце”

Дечјимаркет
у„Миксерхаусу”

БлижисеНовагодина,асањоми
времедаривања–поклона,осме
ха,радости...Празничначаролија
одржаћесе24.децембраод11до
20часована„Мikserteenkids”мар
кетуу„Миксерхаусу”.Посетиоци
ћеиматиприликудаучествују у
различитимрадионицамаиужива
јуупредставамаизанимљивимна
ступима,алиидаиспробајунајно
вијевидеоигрицекојесуобележи
легодинукојајенаизмаку...Про
грамћебитиподељенутризоне–
затинејџере,најмлађеизонууко
јојћесуграђанимоћидапазареза
нимљивеновогодишњепоклоне.
Глумци,дечјиписци,музичари,сли
кариувеличаћепопуларни„Тeen
kids”маркет.Цена улазнице за
празничнуманифестацијубиће150
динара. А.Ј.

„Пословниизазов”
засредњошколце

Регионалнотакмичењесредњо
школацаупредузетничкимвешти
намаокупићеђакеиз30школа,
којићесенадметатина„Послов
номизазову”упетакод10.15ухо
телу„BestwesternM”.Такмичари
маизБеограда,СмедереваиКуче
вабићепостављен„изазов”тј.за

датаккојипредстављареаланпо
словнипроблем.Узпомоћбизнис
ментора,115ђакаподелићесеу
тимовеодпопетученикаизразли
читихшкола,осмишљаваћереше
њепроблемаикреиратибизнис
план.Презентацијућенакрајутак
мичарскогданапредставитичла
новимажиријаипублици.Трипр
вопласиранатимаобезбедићесе
биместоу„Националномфиналу”.
Победницинадметањаучествова
ћена„Пословномизазовузапад
ногБалкана”савршњацимаизХр
ватске,БоснеиХерцеговинеиЦр
неГоре. А.Ј.

Освештана
општинаВрачар

БратствоХрамаСветогСавеосве
шталојејучепросторијеГрадске
општинеВрачариграђанимаВра
чарапоклонилоиконуСветогСаве,
којајеурученапредседникуопшти
недрМилануА.Недељковићу.„Оп
штиниВрачардарујебратствохра
маСветогСаве,просећињеговеза
ступничке молитве, а поводом
освећењазградеОпштине,децем
бра2016.годинегосподње”,напи
санојеупосветинаикони.Епископ
ТопличкиАрсенијепожелеојеНе
дељковићуиграђанимаВрачара
срећнепразнике,даихпроведуу
мируибогоугодно. Б.Х.
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Млади
таленти
уСтаром

двору

ПрвугенерацијустипендистаФондацијезамладетален
теБеоградајучесууСтаромдворупримилиградскиме
наџерГоранВесићизаменицапредседникаСкупштине
градаАндреаРадуловић.Најнадаренијиученици,њих51,
потписалисууговоркојићеимомогућитидаузпомоћ
фондацијекојазваничнопостојиодпрвогданаовегоди

не,наставесасвојимнаучнимиуметничкимразвојем–
моћићедакупујуопрему,стипендираћеимсеучешћена
такмичењимаиедукацијауиностранству.–Удобакада
сумногевредностипоремећене,данассмопоказалида
језнањенапрвомместу.Овимчиномпоказујемодаће
Ваштрудбитиадекватнонаграђен,алиишаљемоважну

порукудругојдецидасеуправоугледајунавас,јерништа
неможедазамениучењеизнање–указаојеВесићипод
сетиодајеиницијативазаоснивањефондацијепотекла
одњеговежељедапомогнемалојЈованикојајесвирају
ћиуКнезМихаиловојпокушаваладазарадиновацзано
виинструмент. А.В.




