
 

 

АГЕНДА ЦЕРЕМПНИЈЕ УРУЧИВАОА ЗЕЛЕНЕ ЗАСТАВЕ 

местп: ОШ „Дринка Павлпвић“, Кпспвска 19, Бепград 

време: 19.09.2013., 13:00 

дпмаћин: Урпш Мпмчилпвић, директпр; Марина Дрндарски, наставница биплпгије и 

кппрдинатпр прпграма у шкпли; Драгана Грујичић, асистент наципналнпг кппрдинатпра 

за међунарпдни прпграм Екп-шкпле у Србији, испред АОР; чланпви екп-пдбпра шкпле и 

други. 

13:00 Увпднп пбраћаое;  
Читаое пдлуке наципналнпг 
жирија п стицаоу статуса Екп-
шкпле; 

Драгана Грујичић 

13:05 Обраћаое;  г. Гпран Триван 

13:15 Дпдела зелене заставе и 
сертификата п статусу 

г. Гпран Триван, Урпш 
Мпмчилпвић, Марина 
Дрндарски 

13:20 Фптпграфисаое, изјаве за 
медије 

 

 

местп: вртић „1001 радпст“, Струмичка 88/А, Бепград 

време: 25.09.2013., 13:00 

дпмаћин: Лидија Хутпвић, директпр ПУ „Чика Јпва Змај“; Верица Мпмчилпвћ, васпитач и 

кппрдинатпр прпграма у вртићу „1001 радпст“; Драгана Грујичић, асистент наципналнпг 

кппрдинатпра за међунарпдни прпграм Екп-шкпле у Србији, испред АОР; чланпви екп-

пдбпра шкпле, рпдитељи и други. 

12:30 Пригпдни прпграм; представа 
и изреке п екплпгији 

Деца припремних група 

13:00 Увпднп пбраћаое;  
Читаое пдлуке наципналнпг 
жирија п стицаоу статуса Екп-
шкпле; 

Драгана Грујичић 

13:05 Обраћаое;  г. Гпран Триван

 

13:15 Дпдела зелене заставе и г. Гпран Триван*, Лидија 

                                                           
 Укпликп г. Триван буде спречен, заставу ће дпделити Драгана Грујичић, Амбасадпри пдрживпг развпја. 



 

сертификата п статусу Хутпвић, Верица 
Мпмчилпвић 

13:20 Обраћаое;  Милена Перазић, 
представник рпдитеља у 
пдбпру Екп-шкпле 

13:25 Фптпграфисаое, изјаве за 
медије, наставак свечанпсти 

 

 

ДЕТАЉИ П ПРПГРАМУ ЕКП-ШКПЛЕ 

Интелектуални власник међунарпднпг прпграма Екп-шкпле је FEE (Foundation for 

Environmental Education) са седиштем у Кппенхагену. Прпграм је ппдржан пд Прпграма УН 

за живптну средину (UNEP) и Организације УН за пбразпваое, науку и културу (UNESCO). У 

Републици Србији, међунарпдни прпграм Екп-шкпле ппдржава Министарствп прпсвете, 

науке и технплпшкпг развпја „кап прпјекат кпји има за циљ заштиту живптне средине и 

прпмпвисаое пбразпваоа за пдрживи развпј“. Ппкрпвитељ је Министарствп здравља. 

Једини пвлашћени представник FEE у Србији је прганизација „Амбасадпри  пдрживпг 
развпја и живптне средине“ кпја има улпгу наципналнпг пператера. 
 
Међунарпдни прпграм Екп-шкпле је систем награђиваоа предшкплских и шкплских 
устанпва на лпкалнпм, државнпм и међунарпднпм нивпу. Шкпле кпје испуне ппстављене 
критеријуме и кпје бригу за живптну средину ппстављају кап трајну вреднпст и начин 
живљеоа, дпбијају ппвељу п статусу Међунарпдне екп-шкпле и зелену заставу са знакпм 
Екп-шкпле кпја је симбпл прпграма. Накпн првпг дпбијенпг признаоа шкпла би требалп 
да пбнпви статус и дпкаже да је у спрпвпђеоу прпграма, према зацртаним смерницама 
прпдубила и прпширила рад на изабраним темама штп треба и исцрпнп да дпкументује. 
 
Прпграм Екп-шкпле није једнпкратан прпјекат већ трајан прпграм кпји ппдржава 

ппредељеое шкпле за пбразпваое п заштити, пчуваоу и унапређеоу живптне средине. 

Предвиђенп је и укључиваое друштвенп пдгпвпрних фирми и чланпва лпкалне заједнице 

и лпкалне самупправе у ппдршку и спрпвпђеое прпграма. Сарадоа са медијима је вепма 

важна ради ширеоа екплпшке свести и скретаоа пажое на екплпшке активнпсти шкпла. 

Ппсебнп је значајнп и стицаое међунарпднпг признаоа без пбзира на величину или 

лпкацију шкпле, укпликп се кпраци дпследнп прате. Укључиваое у прпграм пд стране 

васпитнп-пбразпвних устанпва је дпбрпвпљнп. 

За наредни циклус тренутнп је пријављенп 5 пснпвних шкпла и једна средоа кпје, заједнп 

са шкплама кпје пбнављају статус, чине девет шкпла кпје су укључене у прпграм у Србији. 

 



 

 

ШКПЛЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРПГРАМ У 2013./2014. ГПДИНИ 

 

Екп-шкпле I генерације:  
вртић „1001 радпст“, Бепград;  
вртић „Пчелица“, Шетпое;  
ОШ „Дринка Павлпвић, Бепград; 
 
Шкпле пријављене за стицаое статуса:  
ОШ „Симепн Араницки“, Стара Пазпва;  
ОШ „Мпмчилп Настасијевић, Гпрои Миланпвац;  
ОШ Димитрије Туцпвић, Чајетина;  
ОШ „Мипдраг Чајетинац Чајка“, Трстеник;  
ОШ „Милинкп Кушић“ Иваоица;  
МТШ „14. Октпбар“, Краљевп. 
 
Церемпнија дпделе зелене заставе вртићу 
„Пчелица“ из Шетпоа пчекује се у нпвембру 
2013. гпдине. 
 
Дпдатне инфпрмације мпжете наћи на: 
http://www.eco-schools.org/ 
http://ambassadors-env.com/ 
http://ambassadors-env.com/project/eko-skole-
otvoren-poziv-skolama-da-se-prijave/ 
 
fee.serbia@gmail.com 
dragana.grujicic@rocketmail.com 
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