
                                                                       
 

 «КОМПОСТИРАЊЕ – КРУЖЕЊЕ МАТЕРИЈЕ У ПРИРОДИ» 
 

Градска управа Града Београда – Секретаријат за образовање и Еколошки покрет 
Земун, 24. марта 2009. године потписали су уговор о реализацији пројекта  
«КОМПОСТИРАЊЕ – КРУЖЕЊЕ МАТЕРИЈЕ У ПРИРОДИ».  

Циљ пројекта је заштита животне околине и јачање еколошке свести ученика 
београдских основних школа. Сврха пројекта је да ученици – учесници у пројекту стекну 
додатна знања и вештине уз интерактиван рад на предавањима и кроз практичан рад 
на компостирању отпада који се генерише у школи. Планирано је да до 30. 09. 2009 
године, ученици 10 основних школа науче како отпад може да се користи, шта је 
рециклажа, који је отпад разградив, а који није. Сакупљени биоразградив отпад из 
школа ће се убацити у ново изграђене школске компостере, које ће ученици одржавати 
и на којима ће учити о кружењу материје у природи, током трајања разградње биотпада 
у хранљиву материју – компост.  

Обавештавамо Вас да је кренула реализација пројекта и да је у складу са планираним 
активностима одржано предавање у 9 основних школа и то: 

29. 04. 2009 године у: 

• ОШ "Светислав Голубовић – Митраљета" у Батајници, 
• ОШ "Бранко Радичевић" у Батајници, 
• ОШ "Бошко Палковљевић - Пинки" у Батајници, 

30. 04. 2009 године у: 

• ОШ "Светозар Милетић" у Земуну, 
• ОШ "Лазар Саватић" у Земуну, 
• ОШ "Раде Кончар" у Земуну, 
• ОШ "Соња Маринковић" у Земуну, 
• ОШ "Десанка Максимовић" у Земуну, 
• ОШ "Горња Варош" у Земуну. 

Предавање је одржала експерт др. Славица Кошчарић из Научног Института за 
ветеринарство "Нови Сад". Предавањима су присуствовали за сада око 250 ученика и 9 
професора. После предавања попуњени су евалуациони листови на којима се види да 
су учесници подржали пројекат и да желе да учествују у компостирању. 



    

    

 

Израда компостера је у току, а информација о њиховом постављању биће нанадно 
објављена. Том приликом ће се поделити и флајери – водичи за компостирање, на 
којима ће детаљно бити дат списак органских материја које се могу компостирати и под 
којим условима. 

Шта је то «Компостирање», шта је кружење материје у природи, о каквим се 
промотивним активностима ради и какве су биле реакције ученика, можете сазнати 
преко ових страна или на www.lagumica.org.rs, а можете нас контактирати и на e-mail: 
ekopokret.zemun@gmail.com и оставити нам Ваше контакте. 

 

 
 
 


