
Пилот пројекат:
,,Улога ученика у 
заштити животне 
средине“
( септембар 2021 – април 2022. године )

2021. године, у Београду



• Реализација овог Пилот пројекта, кроз заједнички рад, допринеће побољшању

квалитета животне средине, који ће ученицима омогућити да препознају локалне

проблеме и кроз спроведене активности у школама подигну свест о важности решавања

локалних еколошких проблема и рационалном коришћењу природних ресурса.

• Додатно, кроз пилотирање пројекта, ученици ће се, кроз прилагођен садржај, упознати

са националним и међународним мерама и примерима добре праксе који се примењују

у решавању проблема у различитим областима заштите животне средине.
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Циљеви пројекта

• Унапређење знања и ставова о животној средини и јачање професионалних
компетенција, као и примена приступа у реализацији активности, доприносећи тако
бољитку свести свих – и деце и родитеља.

• Имплементација истог може се постићи кроз рад наставника, ученика, родитеља и
представника локалне заједнице.

Извор: https://najboljamamanasvetu.com/ekoloska-svest-od-malih-nogu/5d3adca5fc73c718d4bac7fb

3



4

ПРОГРАМСКА ТЕМА СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ТЕМЕ КЉУЧНИ ПОЈМОВИ ПРОГРАМСКЕ ТЕМЕ ИСХОДИ

Заштита и очување природе Унапређивање знања о заштићеним подручјима и  
ширења свести о значају њиховог очувања ради 
активног укључивања у управљање заштићеним 
подручјима свога краја. 

Заштићена подручја, еколошка равнотежа, 

управљање заштићеним подручјима

Описује заштићена подручја на и око територије ЈЛС

Познаје антропогене активности и начин на који оне 

могу да угрозе или унапреде заштићена подручја. 

Показује иницијативу и учествује у акцијама бриге о 

биљним и животињским врстама у непосредном 

окружењу.

Одрживи развој и управљање отпадом Развијање свести о значају одрживог развоја и 

спровођења координисаног приступа у области

управљања отпадом.

Одрживи развој, управљање отпадом Описује значај одрживог развоја, заштите и очувања 

природе и животне средине.

У области одрживог развоја сагледава које активности 

могу унапредити стање и квалитет животне средине и 

природе. 

Вреднује алтернативе за одрживи развој у својој 

локалној средини.

Планира и спроводи активности у области рационалне 

потрошње ресурса, рециклаже и управљања 

отпадом.

Заштита воде и земљишта Развијање свести о значају заштите воде и земљишта и 

практиковање еколошких начин живота.

Вода, земљиште, рационална потрошња и одрживо 

коришћење

Наводи примере утицаја човека на загађење воде и 

земљишта и предвиђа последице таквог понашања.

Практикује активности које подстичу заштиту и одрживо 

коришћење воде и земљишта.

Климатске промене, заштита ваздуха и озона Развијање свести о значају заштите ваздуха и озона и 

активно укључивање у решавање проблема 

климатских промена.

Климатске промене, озонски омотач, емисија 

гасова са ефектом стаклене баште, угљенични 

отисак

Наводи примере утицаја човека на загађење ваздуха и 

озона и предвиђа последице таквог понашања.

Разуме сопствену одговорност и одговорност 

заједнице у решавању проблема климатских промена 

и заштити ваздуха и озона и кроз конкретне активности 

доприноси њиховој заштити.

Заштита од нејонизирајућух зрачења и буке Унапређивање знања о значају и начинима заштите од 

нејонизујућих зрачења и буке и предузимање 

конкретних активности у циљу спровођења 

одговарајућих мера заштите.

Нејонизујућа зрачења, бука Описује начине заштите од нејонизујућих зрачења и 

буке.

Планира и укључује се у друштвене акције у школи и 

заједници које су усмерене ка спровођењу мера за 

заштиту од нејонизујућих зрачења и буке.



Теме:

1. ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

2. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

3. ЗАШТИТА ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА

4. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ, ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ОЗОНА

5. ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И БУКЕ
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1. ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

• Природа представља јединство биосфере и геосфере; обухвата природна добра која

обилују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу.

• Наведене вредности заслужују посебну заштиту.

• Природна равнотежа се може нарушити када се поремети структура животних

заједница, оштети или уништи станиште или поремети способност деловања

еколошких параметара.

• Свако је дужан да допринесе заштити и унапређењу природе.
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• Када је у питању смањење биодиверзитета оно настаје као последица:

o Деградације станишта;

o Смањења популација дивљих врста;

o Угрожености очувања генетичке разноврсности аутохтоних популација биљних и

животињских врста;

o Уношења инвазивних и алохтоних врста и ГМО,

o Промена климе и елементарних непогода и утицаја човека,

o Исушивање влажних станишта;

o Крчење шума;

o Проширење стамбених или комерцијалних садржаја изван грађевинских зона;

o Развоја туристичких центара, претварања ливада и пашњака у њиве и др.
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Извор: https://krusevac.link/2018/09/30/edukacija-gradjana-o-vaznosti-

ocuvanja-zivotne-sredine/

https://krusevac.link/2018/09/30/edukacija-gradjana-o-vaznosti-ocuvanja-zivotne-sredine/


• Заштићена подручја су она која по својим еколошким, биолошким, биогеографским, али

и другим карактеристикама представљају подручја од изузетног значаја и пределе

посебних вредности.

• У складу са Законом о заштити природе, заштићена подручја могу бити:

1. Строги резерват природе

2. Специјални резерват природе

3. Национални парк

4. Споменик природе

5. Заштићено станиште

6. Предео изузетних одлика

7. Парк природе
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• Заштићена подручја у зависности од вредности и значаја, сврставају се у три категорије:

o І категорија - заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног
значаја;

o ІІ категорија - заштићено подручје покрајинског/регионалног, односно великог
значаја;

o ІІІ категорија - заштићено подручје локалног значаја.

• Проблеми који прате заштићена подручја пре свега се огледају у томе што су то
подручја која су због својих специфичности, обележја и вредности и проглашена
заштићеним подручјима, а истовремено су и најатрактивнији и најпосећенији
туристички центри.

• Зато је задатак чувара заштићеног подручја да укључи и локално становништво и 
остале секторе у циљу очувања истог. 

• Установљен је знак заштите природе и Дан заштите природе Републике Србије, који се 
обележава 11. априла. 
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11Извор: https://edukutak.rs/eko-radionice/



2. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

o Одрживи развој представља развој економије, друштва и животне средине.

o Одрживи развој може да смањи неодрживу потрошњу ресурса и енергије, како би се и

будућим генерацијама омогућио једнако квалитетан живот какав садашње генерације

људи имају.

o Уједињене нације су дефинисале кроз Агенду 2030 области и циљеве који се морају

достићи до 2030. године. Обухваћено је 17 области значајних за људски живот:

o Свет без сиромаштва; свет без глади; добро здравље; квалитетно образовање;

родна равноправност; чиста вода и санитарни услови; доступна и обновљива

енергија; достојанствен рад и економски раст; индустрија, иновације и

инфраструктура; смањење неједнакости; одрживи градови и заједнице; одговорна

потрошња и производња; акција за климу; живот под водом; живот на земљи; мир,

правда и снажне инститиуције и партнерством до циљева.
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• Еколошки дефицит је последица коришћења неодрживих извора енергије и

необновљивих ресурса, највише из прошлости употребом фосилних горива, али и

,,позајмљивањем“ из будућности, прекомерним коришћењем шума и мора.

• Дан еколошког дуга – Светски фонд за заштиту природе објављује датум у години када

је човечанство потрошило више природних ресурса него што их Планета може

обновити.

• Постоји много начина на које појединац може допринети одрживом развоју, као што су:

уштеда воде, уштеда струје, разврставање отпада и пешачење уместо вожње

аутомобилом, итд.
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Извор: http://sdg.indikatori.rs/sr-Latn/o-ciljevima

http://sdg.indikatori.rs/sr-Latn/o-ciljevima


• Отпад представља супстанцу или предмет који власник одбацује, намерава или сматра

да је неопходно одбацити.

• Отпад представља кључни развојни и еколошки проблем.

• Отпади који највише штете људском здрављи су они који садрже: азбест, живу, ПЦБ

(полихлоровани бифенили), хемикалије и тешке метале, као и медицински отпад.

• Због тога је најважније правилно управљање отпадом, и у Републици Србији је ова

област уређена кроз Закон о управљању отпадом.

• Отпад према месту настанка може бити комунални, индустријски, комерцијални.

• Према врсти отпад може бити неопасан, опасан или инертан.

• Према саставу може бити папир, метал, дрво, гума.
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• Одрживо управљање отпадом је елемент свеобухватног система заштите животне

средине.

• Главни изазови са којима се Србија суочава су обезбеђивање покривености и

капацитета за пружање основних услуга, као што је сакупљање, транспорт, санитарно

одлагање отпада, као и рециклажа.

• ,,Мисли глобално – делуј локално“ је фраза која се најчешће везује за учешће појединца

у систему управљања отпадом и обухвата, пре свега, спречавање да отпад настане,

односно коришћење заменских вишекратних производа уместо једнократних; поновну

употребу, односно правилно предавање производа, уместо његово одбацивање;

припрему за рециклажу, односно примарну сепарације отпада и одвојено одлагање у

засебне канте/контејнере.
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Извор: 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:831

506-Za-zastitu-zivotne-sredine-u-Srbiji----38-milijardi-dinara

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:831506-Za-zastitu-zivotne-sredine-u-Srbiji----38-milijardi-dinara


3. ЗАШТИТА ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА

• Вода је један од основних природних ресурса без кога на земљи нема живота.

• Већ сада 40% становништва нема квалитетну воду за пиће, а сваке године у свету умире 

око 3 милиона људи. 

• Загађење природних вода може довести до великих поремећаја екосистема, што за

последицу може отровати или чак изазвати смрт јединки, те и губитак биолошке

разноликости.

• Пречишћавање отпадних вода је једна од основних мера која доприноси заштити вода.

• Уређаји за пречишћавање доприносе одвођењу, прикупљању, као и третману отпадних

вода. Тиме се настоји смањити количина штетних супстанци.

• Брига о водама је задатак и одговорност сваког појединца.
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Извор: https://roditelji.edukacija.rs/saveti-za-roditelje/znakovi-

hiperaktivnosti-i-poremecaja-paznje-kod-dece/

https://roditelji.edukacija.rs/saveti-za-roditelje/znakovi-hiperaktivnosti-i-poremecaja-paznje-kod-dece/


• Земљиште је површински слој Земљине коре који учествује у кружењу материје и

енергије. Распадањем стена од којих се састоји Земљина кора, се ствара растресит, често

танак слој који се назива земљиште и/или продуктивно тело.

• Земљиште има низ еколошких и социо-економских функција као што су:

o Пречишћавање воде и уклањање загађујућих материје;

o Регулисање поплава;

o Обезбеђивање хране, воде, влакана и горива;

o Станиште је многих биљних и животињских врста;

• Када је у питању загађење земљишта главни извори загађења су: индустрија,

пољопривреда и домаћинства.
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• Квалитет земљишта је угрожен и неадекватном употребом отпада и његовим одлагањем.

• Земљишта у урбано-индустријским регионима се умногоме разликују од оних у природним.

• Експлоатација минералних сировина доводи до потпуне деградације земљишта.

• Загађење земљишта настаје и из локализованих извора загађења, као што су
индустријски објекти, и преко дифузног загађења из атмосферских падавина као што су
киселе кише, распростирањем хемикалија са фарми и ерозијом земљишта.

• Ремедијација земљишта јесу поступци уклањања постојећег загађења земљишта у
циљу снижавања концентрације загађујућих материја до нивоа који не представља
опасност по животну средину и здравље људи.

• Рекултивација земљишта представља скуп мера и активности за поновно формирање
земљишног слоја и успостављање биљних заједница (затрављивање и пошумљавање
земљишта).
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• Неке од мера за очување земљишта су следеће:

o Рационална примена минералних и органских ђубрива, као и средстава за заштиту

биља у пољопривредној производњи;

o Адекватно одлагање отпада;

o Озелењавање јавних и слободних површина.
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Извор: 
http://ivaning.co.rs/?page_id=1079

http://ivaning.co.rs/?page_id=1079


4. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ, ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ОЗОНА

• Климатске промене представљају један од најзначајнијих проблема времена 

садашњице. 

• Земља је све топлија. Убрзане климатске промене доводе до топљења и нестајања 

глечера, суша, поплава, топлотних таласа, итд. 

• Људске активности су основни узрок климатских промена на глобалном нивоу током 

последњег века. 

• Климатске промене негативно утичу на: шуме, водне ресурсе, здравље људи, и доводе 

миграција људи како би избегли последице олуја, суша и поплава.
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Извор:http://zapaliizgrada.rs/zasto_je_neophodno_povezati_decu_sa_pr

irodom/

http://zapaliizgrada.rs/zasto_je_neophodno_povezati_decu_sa_prirodom/


• Како спречити последице климатских промена?

o Прелазак на обновљиве изворе енергије.

o Смањење потрошње енергије проналаском машина са економичнијом потрошњом 

енергије и променом сопствених навика.

o Садња биљака које и повећање апсорпције угљен-диоксида.

• Угљенични отисак града или државе је укупна количина свих гасова са ефектом

стаклене баште које емитују појединци и организације унутар града или државе својим

активностима, догађајима на којима учествују и производима које користе, директно

или индиректно.

• Одговорно понашање према животној средини значи размишљање о томе како можете

смањити емисију гасова стаклене баште и сопствени угљенични отисак.
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• Ваздух jeсте смеша азота, кисеоника и неких инертних гасова, а такође садржи и водену

пару чији процентуални садржај у ваздуху варира.

• Ваздух такође садржи и неке штетне супстанце у виду природних материја које загађују

ваздух (полутаната) као што су прашина и вулкански пепео, а постоје и полутанти који

су последица људских активности.

• Оцењивање квалитета ваздуха у Републици Србији врши се обавезно погледу

концентрација следећих загађујућих материја: сумпор диоксида, азот диоксида и оксида

азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена и угљенмоноксида,

приземног озона, арсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена.

• Заштита ваздуха у Србији је регулисана Законом о заштити ваздуха.
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• У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха у РС је успостављен јединствен
функционални систем праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавања базе
података о квалитету ваздуха (мониторинг квалитета ваздуха) који се састоји од
државне и локалне мреже мерних станица и/или мерних места за фиксна мерења.

• Утврђују се следеће категорије квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама:

1) прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене
граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју;

2) друга категорија - умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне вредности
нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредности
ни једне загађујуће материје;

3) трећа категорија - прекомерно загађен ваздух где су прекорачене толерантне
вредности за једну или више загађујућих материја.
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Извор: https://bs.unansea.com/je-najpoznatije-medjunarodne-dana-

zastite-zivotne-sredine/

https://bs.unansea.com/je-najpoznatije-medjunarodne-dana-zastite-zivotne-sredine/


5. ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И БУКЕ

• Нејонизујућа зрачења су електромагнетска зрачења која имају енергију фотона мању од

12,4 eV, и она обухватају: 

o ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине 100-400nm);

o видљиво зрачење (таласне дужине 400-780nm);

o инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780nm - 1 mm);

o радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције 10kHz - 300GHz);

o елетромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0-10kHz);

o ласерско зрачење и

o ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20kHz.  
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• Зоне повећане осетљивости јесу: подручја стамбених зона у којима се особе могу

задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта,

болнице, туристички објекти, те дечја игралишта; површине неизграђених парцела

намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене.

• Начела заштите од нејонизујућих зрачења:

o начело забране - излагање нејонизујућим зрачењима изнад прописане границе и

свако непотребно излагање нејонизујућим зрачењима није дозвољено;

o начело сразмерности - услови и дозвољеност коришћења извора нејонизујућих

зрачења од посебног интереса се одређују и цене према користи коју њихово

коришћење пружа друштву, у односу на потенцијалне ризике наступања штетног

дејства, услед њиховог коришћења, узимајући у обзир ниво и трајање изложености

становништва у конкретном случају, старосну и здравствену структуру

потенцијално изложеног становништва, начин, време и место коришћења таквог

извора, присуство других извора са различитим фреквенцијама, као и друге

релевантне околности конкретног случаја;

o начело јавности - подаци о нејонизујућим зрачењима доступни су јавности.
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Извор: https://www.pcskolarac.info/search/label/EKOLOGIJA?max-

results=5



• Бука је сваки нежељени звук који поред физичких карактеристика изазива и 
психофизиолошке сензације (смета, узнемирава, угрожава). Бука је субјективна 
категорија, звук је физичка категорија.

• Главни извори буке у животној средини су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни 
радови, рекреација, спорт, забава и др.

• Утицај буке на здравље људи:

o Ако не разумемо говор особе на удаљености од једног метра, ако особа поред нас чује 
музику с нашега електроакустичког уређаја, ако не можемо да контролишемо јачину 
гласа у буци онда смо у изложени превеликој буци. Можемо постати промукли због 
оштећења гласних жица, али и уморни, раздражљиви, жељни изолације. Јака бука може 
у почетку изазвати заглушеност и звоњаву у ушима, а затим и вртоглавицу, мучнину, 
раздражљивост, умор и недостатак концентрације.

32



33



Приказ могућих активности за ученике ( ПОВОДОМ ТЕМЕ ЗАШТИТЕ 
ВАЗДУХА )

• На крају програма ученици ће имати прилику да се упознају са неким од активности 

грађана које такође, утичу на загађење ваздуха. 

• Замишљено је да се то учини у виду разговора са ђацима на тему свакодневних 

активности и њиховог утицаја на квалитет ваздуха.

• Потенцијалне теме су следеће: паљење стрњике, питања везана за огрев, правилно 

одлагање пепела, да не би дошло до паљења контејнера, коришћење других видова 

превоза и др. 

• Ђаци би у групама правили паное са активностима које негативно утичу на квалитет 

ваздуха и приказом њихових потенцијалних решења, а све у циљу јачања свести о 

значају еколошки одговорног понашања.
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Извор: https://yumama.mondo.rs/dete/ucenje-igra/a40491/nezaboravne-igre-u-prirodi-7-

najzabavnijih-aktivnosti-za-malisane.html

https://yumama.mondo.rs/dete/ucenje-igra/a40491/nezaboravne-igre-u-prirodi-7-najzabavnijih-aktivnosti-za-malisane.html


Закључак:

• Грађани су главни пaртнeр у ствaрaњу здрaвиje и чистиje Србиje. Повећањем свести о 

значају заштите животне средине и стицањем навика, посебно код наших најмађих, 

омогућиће да се на савеснији начин поступа са природом и животном средином.

• Само заједничким и активним радом можемо очекивати да ће се циљеви огледани у 

чистој и здравој животној средини са сигурношћу и остварити. А управо ће Пилот 

пројекат ,,Улога ученика у заштити животне средине“ допрените остварењу истих.
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Извор: Архива, Аница Бусарац



Корисни линкови за разматрање

• https://www.zzps.rs/wp/skole/

• http://klimatskipaket.klimatskepromene.rs/

• http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=5005&id=1303&akcija=showDocuments&tema=Zemlji%C5%A1te

• https://www.youtube.com/watch?v=s_KLatt7-Fs

• https://www.youtube.com/watch?v=dhBq0-lIsqo

• https://www.youtube.com/watch?v=wupToqz1e2g

• https://www.youtube.com/watch?v=YK3njmn5h7M

• https://www.youtube.com/watch?v=yg0UlnEjVH4

• https://www.youtube.com/watch?v=4iCDE3apc9w

• https://www.nationalgeographic.com/science/article/zero-waste-families-plastic-culture

• https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Agenda-UN-2030.pdf

• https://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/zastita-voda
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https://www.youtube.com/watch?v=4iCDE3apc9w
https://www.nationalgeographic.com/science/article/zero-waste-families-plastic-culture
https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Agenda-UN-2030.pdf
https://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/zastita-voda


• Dokumenta - Republička direkcija za vode (rdvode.gov.rs)

• http://www.rdvode.gov.rs/lat/upravljanje-vodama.php

• https://www.jcerni.rs/oblasti/upravljanje-vodama/

• http://www.fao.org/3/CB4185EN/cb4185en-fullres.pdf

• http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/publications/en/

• https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Agenda-UN-2030.pdf

• https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/sustainable-development-goals.html

• https://balkans.aljazeera.net/teme/2019/3/28/otpad-kao-resurs-moze-li-reciklaza-spasiti-planetu

• https://www.youtube.com/watch?v=IKE19ZUPpQs

• https://www.youtube.com/watch?v=ekJOY7kuY0c

• https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&ab_channel=SteveCutts

• https://sr.wikipedia.org/wiki/Vangari_Matai

• https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B8

• https://sr.wikipedia.org/sr/Permakultura
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• www.okanjbara.rs

• http://jkpzelenilo.rs/

• http://www.sfb.bg.ac.rs/fakultet/zasticena-prirodna-dobra/goc-gvozdac/    и    http://www.sfb.bg.ac.rs/fakultet/zasticena-prirodna-dobra/feljesana/

• www.rezervatiprirode.com

• www.turizamsjenica.com     www.pester.org.rs

• http://www.ckvkaradzic.org.rs 

• http://toom.rs/

• www.jkpkrusevac.co.rs

• www.toon.org.rs

• www.tookladovo.rs

• https://www.beogradskatvrdjava.co.rs/o-kompleksu/kalemegdanski-rt/

• Туристичка организација општине Крупањ; http://www.tookrupanj.org.

• https://www.zzps.rs

• http://www.pzzp.rs
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http://www.turizamsjenica.com/
http://www.ckvkaradzic.org.rs/
http://toom.rs/
http://www.jkpkrusevac.co.rs/
http://www.toon.org.rs/
http://www.tookladovo.rs/
https://www.beogradskatvrdjava.co.rs/o-kompleksu/kalemegdanski-rt/
http://www.tookrupanj.org.rs/sr/index.php
https://www.zzps.rs/
http://www.pzzp.rs/


ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ?


