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Зелена застава за 
будуће геометре

Враћање поверења 
у „комуналце”

Међународни сертификат за еко-школу понела је Геодетска 
техничка са Звездаре. – До признања води седам корака
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лим образовним установама, па су
наша четири обучена ученика држа
ли предавања о животној средини ђа
цима основних школа. Нису то била
само класична предавања већ су они
заједничке пратили шта се дешава у
њиховим школама, какво је стање у
дворишту, ходницима, да ли се реци
клира отпад – каже Петровић Укај.
Ученици Геодетске школе показа
ли су и своју практичну страну. Од те
трапак амбалаже правили су лепезе,
новчанике, кућице... и даровали их
болесној деци у Заводу за плућне бо
лести, али и заједно с њима правили
различите занимљиве предмете.
– Обишли смо и Звездарску шуму,
где смо уочили десет депонија и на
правили праве професионалне мапе,
а деца су сазнала шта се у таквим слу
чајевима ради, како се уклања отпад,
где он завршава, да ли се нешто реци

клира, ко је надлежан за санацију... –
напомиње Петровић Укај.
Програм еко-школе направљен је
1992. године, а прве еко-школе поче
ле су са радом 1994. године у Данској,
Немачкој, Грчкој и Великој Британи
ји. Тренутно је више од 11 милиона
ученика и студената укључено у овај
програм у преко 60 земаља у свету.
– Кода нас еко-школе раде од 2012.
године. Почели смо са три пилот шко
ле, а данас екошколским корацима
корача преко 70 образовно-васпит
них установа, од предшколских, пре
ко основних, средњих и виших школа,
школа за основно и средње образова
ње са домом ученика и један дом уче
ника средњих школа. Програм је у на
шој земљи подржало Министарства
просвете, науке и технолошког разво
ја – каже Александра Младеновић.

Б. Васиљевић

фаркта док су многи добили казне. У
ситуацији док комунални неред буја
на све стране, сматрали су многи, бо
стан је из Београда прогоњен ни крив
ни дужан. Један од додатних минуса
комуналцима јесте и нереаговање на
позиве грађана поводом рушења у
Савамали, али и проблематичне аси
стенције контролорима у градском
превозу, које су се и саме понекад за
вршавале на непримерене начине.
Управо због оваквих догађаја, иде
ја договора министарства и града је
сте да се постојећи и нови полицај
ци обуче, али и да се нађу начини за
ефикаснију контролу поступања ко
муналне полиције у инцидентним си
туацијама.
Министарка државне управе и ло
калне самоуправе позвала је зато и
грађане да укажу на то како ови ор
гани реда раде свој посао и шта би ту
могло да се побољша, док је градона
челник Синиша Мали рекао како се
нада да ће резултат уложеног труда би
ти квалитетнији рад комуналне поли
ције и успостављање поверења. А. В.

Дечји маркет 
у „Миксер хаусу”
Ближи се Нова година, а са њом и
време даривања – поклона, осме
ха, радости... Празнична чаролија
одржаће се 24. децембра од 11 до
20 часова на „Мikser teen kids” мар
кету у „Миксер хаусу”. Посетиоци
ће имат и прил ик у да учес твуј у у
различитим радионицама и ужива
ју у представама и занимљивим на
ступима, али и да испробају најно
вије видео-игрице које су обележи
ле годину која је на измаку... Про
грам ће бити подељен у три зоне –
за тинејџере, најмлађе и зону у ко
јој ће суграђани моћи да пазаре за
нимљиве новогодишње поклоне.
Глумци, дечји писци, музичари, сли
кари увеличаће популарни „Тeen
kids” марк ет. Цен а улаз ниц е за
празничну манифестацију биће 150
динара.
А. Ј.

„Пословни изазов” 
за средњошколце
Рег ио н алн о такм ич ењ е средњ о
школаца у предузетничким вешти
нама окупиће ђаке из 30 школа,
који ће се надметати на „Послов
ном изазову” у петак од 10.15 у хо
телу „Best western M”. Такмичари
ма из Београда, Смедерева и Куче
ва биће постављен „изазов” тј. за

датак који представља реалан по
словни проблем. Уз помоћ бизнис
ментора, 115 ђака поделиће се у
тимове од по пет ученика из разли
читих школа, осмишљаваће реше
ње проблема и креирати бизнис
план. Презентацију ће на крају так
мичарског дана представити чла
новима жирија и публици. Три пр
вопласирана тима обезбедиће се
би место у „Националном финалу”.
Победници надметања учествова
ће на „Пословном изазову запад
ног Балкана” са вршњацима из Хр
ватске, Босне и Херцеговине и Цр
не Горе.
А. Ј.

Освештана 
општина Врачар
Братство Храма Светог Саве осве
штало је јуче просторије Градске
општине Врачар и грађанима Вра
чара поклонило икону Светог Саве,
која је уручена председнику општи
не др Милану А. Недељковићу. „Оп
штини Врачар дарује братство хра
ма Светог Саве, просећи његове за
ступн ичк е мол ит ве, а пов од ом
освећења зграде Општине, децем
бра 2016. године господње”, напи
сано је у посвети на икони. Епископ
Топлички Арсеније пожелео је Не
дељковићу и грађанима Врачара
срећне празнике, да их проведу у
миру и богоугодно.
Б. Х.

Фото Беоинфо

еодетскa техничка школа,
њени ученици и наставни
ци, од сутра ће бити богати
ји за једно ново знамење –
Зелену заставу и међународ
ни сертификат за еко-школу. Заслу
жили су га јер су у претходне две го
дине много радили да унапреде своју,
али и локалну животну средину.
– Међународни програм eко-шко
ле је један од пет програма Фондаци
је за образовање о животној средини
(ФЕЕ), чији је циљ да ученици поста
ну главна покретачка снага промена
у заштити животне средине кроз уче
ње, али и забаву. Свака школа која се
пријави пролази кроз процес од се
дам корака и оне које испуне поста
вљене критеријуме добијају статус
међународне eко-школе – каже Алек
сандра Младеновић, извршни дирек
тор Амбасадора одрживог развоја и
животне средине.
Први корак који морају да преду
зму ученици и наставници јесте да
оснују одбор еко-школе. У Геодетској
школи у одбор су, осим наставног ка
дра, ђака и родитеља, и представници
институција са Звездаре, општине у
којој се школа налази.
– У нашем раду учествују и полица
јац који је задужен за школе на Зве
здари, референт за управљање меди
цинским отпадом у Градском заводу
за плућне болести и туберкулозу, из
вршни директор „Звездара театра“,
представник СЦ „Олимп“, професор
са Географског факултета... У сталном
саставу их је 18, а број се повећава у
зависности од тога шта радимо – обја
шњава Јагода Петровић Укај, настав
ница грађанског васпитања у Геодет
ско-техничкој школи.
Остале кораке које школа мора да
испуни су да оцени стање животне
средине да се уради програм рада,
прати стање на терену... У ову причу
врло брзо су укључили сви ђаци, њих
око 500.
– Радити са децом на ову тему било
је заиста лако. Ја сам имала обичај да
им кажем неке своје идеје, а онда би
они написали или рекли шта они ми
сле да би било занимљиво и корисно
да се уради. Заједнички смо утицали
на еко-образовање школараца у оста

Министарство државне управе и ло
калне самоуправе и град договорили
су низ мера које би требало да повра
те пољуљано поверење у комуналну
полицију, па ће запослени морати да
прођу додатне обуке и стручно уса
вршавање.
– Постоје проблеми на које су гра
ђани указивали и ми смо одлучни да
их решимо. Свесни смо и да је због
догађаја из прошлости, али и чиње
нице да комунална полиција није
увек била помоћ какву грађани оче
кују и заслужују, неопходно успоста
вити однос поверења између грађана
и комуналних полицајаца – истакла
је министарка Ана Брнабић.
Ова вест вероватно ће обрадова
ти велики број грађана, будући да су
на „комуналце“ кивни још од успо
стављања ове службе, и поприлично
грубих интервенција којима су, како
многи мисле, прекардашили своја
овлашћења. Једна од најсвежијих мр
ља у „досијеу“ комуналне полиције
јесте и њихова „хајка на лубенице“, у
којој је један трговац преминуо од ин

УКРАТКО

Среда 21. децембар 2016.

Млади
таленти
у Старом
двору

Прву генерацију стипендиста Фондације за младе тален
те Београда јуче су у Старом двору примили градски ме
наџер Горан Весић и заменица председника Скупштине
града Андреа Радуловић. Најнадаренији ученици, њих 51,
потписали су уговор који ће им омогућити да уз помоћ
фондације која званично постоји од првог дана ове годи

не, наставе са својим научним и уметничким развојем –
моћи ће да купују опрему, стипендираће им се учешће на
такмичењима и едукација у иностранству. – У доба када
су многе вредности поремећене, данас смо показали да
је знање на првом месту. Овим чином  показујемо да ће
Ваш труд бити адекватно награђен, али и шаљемо важну

поруку другој деци да се управо угледају на вас, јер ништа
не може да замени учење и знање – указао је Весић и под
сетио да је иницијатива за оснивање фондације потекла
од његове жеље да помогне малој Јовани која је свирају
ћи у Кнез Михаиловој покушавала да заради новац за но
ви инструмент.
А. В.

