
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКО-КАМПА 

 

Први дан кампа, 21. август 2013. 

 

Дошли смо на планину Тару! 

Нас 28 ђака из Тузле и Ужица, заједно са 17 наставника и чланова 

пројектног тима, сместили смо се у хотелу “Бели Бор”. 

Упознавање са петодневном агендом кампа, коју нам је представила госпођа 

Љубинка Крвавац. Након тога, уследило је упознавање са Националним парком Тара. 

Господин Миодраг Петровић, запослен у овој установи, нам је кроз дивну презентацију, 

приближио све особености и лепоте овог заштићеног подручја. Сазнали смо много о 

разноврсности и богатству живог света, као и о врстама које живе само на овом 

поручју: Панчићева оморика, Панчићев скакавац, различак из кањона Дервенте... 

Мајице и капе које смо добили од пројектног тима биће заштити знак 

учесника кампа. 

У слободно време смо разгледали околину и амбијент хотела. 

На крају радног дана имали смо пројекцију филма "Планета Земља" којим 

смо направили увод у будуће активности. 

 

     

    

 

Други дан кампа, 22. август 2013. 

 

Дан смо започели едукативном шетњом у току које смо се упознали са 

биодиверзитетом Таре. То је била прилика да разменимо знања и упознамо биљке у 

природном окружењу. 

Потом смо радили на изради паноа који приказује процес примарне 

селекције отпада у нашим школама. 

Посетила нас је екипа регионалне телевизије “Лав”, која је забележила 

активности кампа. 

У оквиру спортских активности организована је шетња до хотела “Оморика” 

у дужини од 7 км. 

По повратку, учествовали смо у радионици “Бројеви говоре” у оквиру које 

смо, кроз математику, дошли до занимљивих података о количини отпада који 

стварамо. 

Истовремено су наставници имали презентацију на тему ”Одлагање 

медицинског отпада”. 

Крај дана је обележила пројекција научно-едукативног филма “Спасавање 

врста”. 

http://hotelitara.rs/?page_id=11
http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/agenda_kampa.pdf
http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/np_tara.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=K8GpAGFjWi8&feature=c4-overview&list=UUB9Zg1zJQ_1kSxy-9gFs8Ng
http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/medicinski_otpad.pdf
http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/medicinski_otpad.pdf
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=513:dsci0154&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=512:dsci0126&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=515:dsci0185&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=511:dsci0095&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=517:p8210033&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=516:dsci0195&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=518:p8210041&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=519:p8210050&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=59:dan-1&id=514:dsci0155&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1


     

 

  

 

Трећи дан кампа, 23. август 2013. 

 

Едукативна јутарња шетња до расадника је означила почетак трећег дана. 

Професор Миодраг Петровић нас је провео кроз расаде лековитих биљака и упознао 

како их треба користити. Ово је била прилика да се још боље упознамо са 

биодиверзитетом овог подручја. 

Након шетње смо презентовали паное које смо израђивали на јучерашњој 

радионици, на којима смо представили ток пројекта примарне селекције отпада у 

нашим школама, као и будуће планиране активности. 

Поподне смо започели активностима на спортским теренима са друговима и 

наставницима. 

Након спорта уследила је Презентација о енергетској ефикасности. На 

основу стеченог знања групно смо израдили паное на којима смо представили 

могућности примене енергетске ефикасности у свакодневном животу. 

Истовремено наставници су организовали округли сто, где су размењивали 

искуства у вези са: методама и техникама рада на пројекту, примерима добре праксе и 

тешкоћама у раду. 

И коначно је на ред дошло диско вече!!! 

 

     

 

  

 

Четврти дан кампа, 24. август 2013. 

 

Четврти дан еко-кампа је започео промо филмом о управљању отпадом у 

Републици Србији. Кроз презентацију су нас водили Месед Бараковић (ЈКП Комуналац, 

Тузла) и Милош Радојевић (РРА). Научили смо много о процесу изградње санитарних 

http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/e_e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=aq6zbq-cEw4
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=477:p8220063&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=521:p8220093&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=476:p8220052&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=482:p8220283&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=479:p8220137&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=480:p8220242&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=520:p8220023&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=481:p8220245&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=55:dan-2&id=475:p8220037&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=487:p8230331&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=485:p8230042&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=490:p8230352&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=488:p8230338&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=486:p8230314&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=484:p8230034&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=483:p8230023&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=491:p8230392&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=56:dan-3&id=489:p8230344&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1


депонија, њиховом функционисању и значају примарне селекције отпада за животни 

век депоније. 

Такође смо погледали презентацију "Уметност отпада", након које смо 

групно израђивали уметничке предмете од отпада који смо прикупили током боравка 

на Тари. Уживали смо у нашем креативном стваралаштву и мноштву предмета које смо 

направили. 

После подне смо посетили Митровац и Заовинско језеро. Посебан утисак на 

нас оставила је Тепих ливада, као и место са кога је Јосиф Панчић први пут угледао 

"своју оморику". Током излета смо искусили суровост планине Таре због изненадне 

кише и јаког града. Ово је била и прилика  да током пута уочимо како промена 

надморске висине утиче на смењивање биоценоза. 

Вечерње часове обележила је изложба и презентација наших уметничких 

радова. 

 

     

 

   

 

Пети дан еко-кампа, 25. август 2013. 

 

Јутро смо започели презентацијом „Позитивна искуства у примарној 

селекцији отпада у Белгији“ (Милош Радојевић, РРА), у којој смо видели добре 

примере и схватили да се све државне структуре, чак и законски, морају укључити у 

овај процес, као и да је битно константно подизање еколошке свести од најмлађег 

узраста. 

 Потом смо, кроз дискусију, донели кључне закључке у вези нашег 

петодневног рада и предлоге за наставак пројекта. 

Покренули смо иницијативу за петицију којом би смо убедили одређене 

структуре власти да се озбиљније посвете проблему примарне селекције отпада. 

Петиција ће бити постављена на интернету, а организоваћемо и акције прикупљања 

потписа. 

На крају смо попунили евалуационе упитнике и констатовали да смо врло 

задовољни и да нам је жао што се камп завршава. 

Камп је затворио менаџер пројекта. 

 

     

http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/primarna_selekcija_u_belgiji.pdf
http://www.rrazlatibor.co.rs/images/rra/eko_kamp_prezentacija/primarna_selekcija_u_belgiji.pdf
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=498:p8240265&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=503:p8240297&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=500:p8240275&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=501:p8240283&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=497:p8240257&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=499:p8240271&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=495:p8240251&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=57:dan-4&id=494:p8240249&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=528:p8250233&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=527:p8240247&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=529:p8250238&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=526:p8240170&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=507:p8250230&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1


  

http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=525:p8240143&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=524:p8240001&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1
http://www.rrazlatibor.co.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=58:dan-5&id=523:p8230034&Itemid=99&tmpl=component&detail=0&buttons=1

