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ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС 

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Радосав Стриковић, 

покрајински секретар за образовање проф. др Золтан Јегеш и председник УО 

Центра за развој и примену науке, технологије и информатике проф. др Слободан 

Попов потписали су, у Извршном већу АП Војводине, Протокол о сарадњи на 

реализацији пројекта „Енергија је свуда око нас.“ 

 

Циљ је да се обезбеде потребни услови како би се пројекат спровео у основним и 

средњим школама у Војводини током школске 2009/2010. године, ради подстицања и 

популаризације алтернативних и обновљивих извора и штедње енергије. Пројекат је 

настао из потребе да се пробуде интересовања многих, а пре свега младих које у 

будућности чека не мали проблеми када је реч о енергији. Намера је и да се укаже да 

енергије нема у изобиљу, да се јављају енергетске кризе, али и да се иницирају 

млади на креативно понашање, да својим предлозима укажу на могућности 

њиховог превазилажења коришћењем обновљивих извора и штедњом енергије. У 

ову активност треба укључити и наставнике, родитеље, али и школу као 

институцију. 

Секретар Стриковић подсетио је да је ресорни покрајински секретаријат, у задњих 

годину и по дана, имао више акација када је ова област у питању. - Данашњи протокол 

је један у низу активности које Секретаријат за енергетику чини у сарадњи са осталим 

покрајинским секретаријатима. Жеља нам је да подстичемо јавну свест и ниво 

комуникације када су у питању обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност, 

како би на дужи временски период укључили и најмлађе, из разлога што ће они у 

будућности чинити окосницу нашег друштва и потребно је да што боље разумеју како и 

на који начин да се рационално односе према енергији, казао је Стриковић. Подсетио је 

и да је у свету све мање енергије, а обновљиви извори, изузев воде, не учествују са 

процентом већим од 1-2 посто, у свим изворима енергије. 
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Проф. др Золтан Јегеш је истакао да свест о енергетици и потреби за енергијом треба 

развијати код деце предшколског узраста, јер опстанак наредних генерација зависи од 

тога како и на који начин се односимо према енергији. 

 - Нестаје схватање да имамо неизмерне количине енергије на располагању. Различити 

су и приступи о овој тематици у школама, од постигнутих значајних резултата, до 

потпуног занемаривања. Како је објаснио др Јегеш оно што два покрајинска 

секретаријата, у сарадњи са Центром, желе је да успоставе јесте свест о значају ове 

теме, и њено перманентно присуство током наставе и ваншколских активности.  

Проф. др Слободан Попов је говорио о начину на који ће се пројекат пласирати у 

школе. За учешће у пројекту школе се пријављују организаторима. Области су 

алтернативни и обновљиви извори енергије, мере штедње енергије, екологија, 

управљање отпадом и енергија. Модалитети реализације су пројекти енергетске 

ефикасности, модели, макете, мултимедијалне презентације, ликовни радови и 

литерарни састави. 

 - Најбоље ћемо то постићи ако у целу причу, на педагошки начин уведемо децу, ако 

дете схвати да енергије нема довољно, да је треба штедети, да је за то довољно угасити 

једну сијалицу, али и да од енергије Сунца може да се направи мали колектор или мала 

електрична централа, што деца раде на часовима техничког или физике, казао је 

професор Попов. Предвиђене су награде које ће бити додељене на крају школске 

године, када ће бити проглашене три најбоље школе у Војводини. 

Енергија је свуда око нас је слоган овог пројекта који треба да побуди 

интересовање многих, а пре свега младих које у будућности чека не мали проблем 

када је реч о енергији.  

У чему је проблем?  

Проблем енергије је глобални проблем. Земље чланице Европске уније до 2020. 

требају 20 посто традиционалних горива заменити обновљивим и алтернативним 

изворима. То је обавеза и за земље кандидате за пријем у ЕУ, међу којима је и Србија. 

Ера у којој је владала филозофија неограничених ресурса, што је значило да људи 

могу да користе енергију и расипају је како и колико хоће је прошлост. Реалност нас 

упућује у нове приступе трагања за новим обновљивим изворима и штедњу енергије. 

Обновљиви извори енергије, не укључујући хидроенергију, дају мање од 1% укупно 

потребне енергије. Тај удео у будућности треба знатно повећати јер необновљивих 

извора енергије има све мање. Развој обновљивих извора енергије (посебно од ветра, 

воде, сунца и биомасе) важан је због неколико разлога:  

1. Обновљиви извори енергије имају врло важну улогу у смањењу емисије угљен-

диоксида у атмосферу.  

2. Повећањем удела обновљивих извора енергије повећава се енергетска одрживост 

система и смањује зависност од увоза енергетских сировина и електричне енергије.  

3. Очекује се да ће обновљиви извори енергије постати економски конкурентни 

конвенционалним изворима енергије, првенствено енергија ветра, мале 

хидроцентрале, енергија из биомасе и сунчева енергија.  
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Енергија је свуда око нас је акција која се одвијала у основним и средњим школама у 

АП Војводини током школске 2009/2010. године. Намера овог пројекта је да с једне 

стране укаже на проблем који се често назива енергетском кризом, а са друге стране 

да иницира младе на креативно понашање, да својим предлозима укажу на 

могућности превазилажења кризе коришћењем обновљивих извора али и 

штедњом енергије.  

Енергетска криза, упућује нас на трагање за новим изворима енергије, као и на 

рационално коришћење и штедњу постојеће енергије. Трагање за новим изворима 

енергије се одвија доста убрзано али не и довољно брзо. Велике наде се полажу у 

такозване обновљиве или неисцрпне изворе као што су енергија Сунца, ветра и воде. 

Настава Техничког образовања и настава Физике, кроз део наставних садржаја, 

покреће питање алтернативних и обновљивих извора енергије, међутим то питање 

треба поставити шире како би се ангажовали не само ученици већ и њихови 

наставници, родитељи па и школа као институција. Само тако ће једна добра 

иницијатива дати и видљиве резултате.  

Циљ пројекта  

Циљ пројекта Енергија је свуда око нас је да покрене широку активност на 

интересантан начин међу младима. Овим пројектом треба да се укаже, не да енергије 

има у изобиљу, већ да око нас постоје разни извори и разне могућности да се до ње 

дође, а које до сада нисмо користили.  

Ученици су се слободно опредељивали за начин укључивања у пројекат. Могли су да 

бирају област и модалитет реализације:  

Области  

1. Обновљиви извори енергије 

2. Мере штедње енергије 

3. Екологија, управљање отпадом и енергија 

Модалитети реализације 

1. Модели и макете 

2. Ликовни радови 

3. Литерарни састави 

4. Мултимедијалне презентације 
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Потписивање уговора за реализацији пројекта  

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Радосав Стриковић, 

покрајински секретар за образовање проф. др Золтан Јегеш и председник УО Центра за 

развој и примену науке, технологије и информатике проф. др Слободан Попов 

потписали су, у Извршном већу АП Војводине, уговор за реализацију пројекта 

„Енергија је свуда око нас“ 

 

Формирање тимова  

За реализацију веома разуђених задатака формиран је Организациони одбор као и 

комисије у чији састав су ушли представници одговарајућих институција: 

Организациони одбор  

Секретаријат за енергетику 

1. Радослав Стриковић, секретар, Покрајински секретаријат за енергетику 

2. Инг. Милан Чежек, помоћник, Секретаријат за енергетику и минералне 

сировине 

3. Катица Драгутиновић, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику 

4. Нада Радовановић, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику 

Секретаријат за образовање 

1. Проф. др Золтан Јегеш, секретар, Покрајински секретаријат за образовање 

2. Доц. др Снежана Бабић, саветник, Покрајински секретаријат за образовање,  

Факултети 

1. Проф. др Мирослав Ламбић, професор енергетике Технички факултет Зрењанин 

2. Проф. др Божидар Вујичић, професор физике, ПМФ, Нови Сад 

3. Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад 
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Школска управа 

1. Петар Виђикант, начелник Школске управе, Нови Сад 

Центар (ЦНТИ) 

1. Проф. др Слободан Попов, председник, ЦНТИ, Нови Сад 

2. Јован Сандић, стручни сарадник ЦНТИ 

Школе 

1. Жарко Брауновић, проф. физике, Средња пољопривредна школа, Футог  

2. Јасмина Пастоњицки, директор, OШ „Васа Стајић“, Нови Сад 

3. Златко Тешан, професор ликовног, OШ „Вук Караџић“, Бачка Паланка  
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Фазе реализације пројекта Енергија је свуда око нас 

За учешће у пројекту школе су се пријављивале организаторима пројекта које прате 

динамику реализације према усвојеним фазама:  

Јануар 

- Формирање комисија 

- Израда ходограма активности 

- Конституисање комисија  

- Израда ходограма активности 

- Конституисање комисија  

- Заказивање саветовања за директоре школа 

- Разрада задатака појединих чланова комисија 

Фебруар  

- Израда платформе за удаљено учење 

- Уређење веб сајта са материјалом за пројекат 

- Припреме за саветовање 

- Израда плаката и флајера 

- Online подршка 

- Припреме за саветовање директора 

- Разрада пропозиција 

- Финална верзија пропозиција  

- Саветовање за директоре школа 

Март  

- Саветовање за председнике Актива физике и техничког образовања 

- Крај пријављивања школа за учешће 

- Online подршка 

- Израда списка пријављених школа 

- Реализација у школама 

- Медијска подршка 

Април  

- Реализација у школама 

- Online подршка 

- Медијска подршка 

Мај  

- Реализација у школама 

- Online подршка 

- Достављање радова  
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- Прелиминарни прегледи радова  

Јуни - август 

- Рад комисија на прегледу радова 

- Селекција радова 

- Рад главне комисије на прегледу радова  

- Припрема Билтена  

Септембар-октобар 

- Израда извештаја за веб сајт 

- Израда Билтена  

- Завршна манифестација 
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Комисије 

За саветовање директора 

1. Доц. др Снежана Бабић, саветник у Покрајинском секретаријату за образовање: 

Улога Секретаријата за образовање и школа у пројекту „Енергија је свуда око 

нас“  

2. Помоћник секретара за енергетику инг. Милан Чежек: О стратегији развоја 

енергетике и законској регулативи  

3. Катица Драгутиновић, Секретаријат за енергетику: О алтернативним и 

обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности  

4. Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ: О пројекту „Енергија је свуда око нас“ - циљ 

и садржај пројекта, фазе реализације, пропозиције 

5. Начелник Школске управе региона  

За наступе у медијима 

1. Инг. Милан Чежек, Секретаријат за енергетику и минералне сировине 

2. Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ 

3. Жарко Брауновић, професор физике, Пољопривредна школа, Футог 

За израду пропозиција и правила  

У другој половини фебруара 2010. год. израђене су пропозиције и правила по којима ће 

се вредновати ефекти учешћа у пројекту. Носиоци овог посла су представници:  

 ЦНТИ – проф.др Слободан Попов, Јован Сандић, Жарко Брауновић 

Секретаријата за енергетику – Милан Чежек, Катица Драгутиновић 

 Факултета проф. др Мирослав Ламбић, проф. др Божидар Вујичић 

За израду пропагандног и едукативног материјала 

1. Проф. др Слободан Попов 

2. Иван Ђисалов, проф. ТИО, ОШ „Петар Драпшин“, Турија 

3. Катица Драгутиновић, Секретаријат за енергетику 

4. Жарко Брауновић, проф. физике 

5. Јован Сандић, ЦНТИ 

 За информисање и едукацију учесника у пројекту било је потребно израдити 

различите материјале: 

 Предавачи су за саветовање актива директора у току друге половине 

јануара припремили своја излагања и презентације који су подељени 

учесницима. 

 Израђени су пригодни флајери и плакати са позивом на акцију  

 Постављани је едукативни материјал на адреси 

http://www.cnti.info/energija/  

 Online подршка је реализована на платформи за удаљено учење на 

сајту ЦНТИ на адреси http://www.cnti.info/moodle/  

http://www.cnti.info/energija/
http://www.cnti.info/moodle/
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Централна комисија 

1. Радослав Стриковић, секретар, Покрајински секретаријат за енергетику  

2. Проф. др Золтан Јегеш, секретар, Покрајински секретаријат за образовање 

3. Инж. Милан Чежек, помоћник, Секретаријат за енергетику и минералне 

сировине 

4. Доц. др Снежана Бабић, саветник, Покрајински секретаријат за образовање 

5. Петар Виђикант, начелник Школске управе, Нови Сад  

6. Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ, координатор пројекта 

7. Јован Сандић, стручни сарадник ЦНТИ 

Централна комисија одлучује о одобравању средстава за реализацију пројекта, односно 

школе.  

У појединачном пласману (без обзира да ли је пријављен појединачно или са пројектом 

школе) биће награђени по три рада из основне и по три рада из средње школе према 

модалитетима: 

 Модели или макете 

 Рачунарске презентације или симулације 

 Ликовни радови 

 Литерарни састави 

Извршни одбор 

1. Проф. др Слободан Попов 

2. Милан Чежек, Секретаријат за енергетику 

3. Доц. др Снежана Бабић 

4. Жарко Брауновић 

5. Јован Сандић 

Комисија за енергетску ефикасност 

1. Катица Драгутиновић, Покрајински секретаријат за енергетику, координатор 

2. Нада Радовановић, Покрајински секретаријат за енергетику 

3. Проф. др Мирослав Ламбић, Технички факултет Зрењанин 

4. Проф. др Божидар Вујичић, ПМФ, Нови Сад,  

5. Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад 
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Активности  

1. Саветовање директора основних и средњих школа у Војводини 

У сарадњи са начелницима Школских управа одржана су саветовања за председнике 

актива директора основних и средњих школа у седиштима Школских управа тј. у 

Новом Саду, Сомбору, Кикинди, Панчеву и Зрењанину у току фебруара и марта 

2010. год. На саветовању су учествовали поред директора школа и председници 

окружних актива наставника Техничког и информатичког образовања и Физике.  

Носиоци овог дела пројекта били су чланови тима за саветовање директора (саветници 

из секретаријата за енергетику и саветници из секретаријата за образовање и стручни 

сарадници Центра) 

Циљ саветовања је информисање директора и председника актива о значају, циљу и 

току акције, покретању активности и инструкције о појединим сегментима акције.  

2. Пријављивање школа за учешће у пројекту 

Школе као институције могле су се укључити у пројекат на више начина: 

 израдом пројекта енергетске ефикасности школског објекта,  

 укључивањем наставника и ученика у пројекат 

Школе су подносиле пријаву за учешће Центру за развој и примену науке, технологије 

и информатике путем попуњеног електронског обрасца до 31. марта 2010. године на 

адресу energija@cnti.info Пријавни образац се могао преузети са сајта Центра на адреси 

www.cnti.info  

 Постављене иформације на сајтовима ЦНТИ (www.cnti.info, 

www.cnti.info/moodle/) и  

 Mултимедијални едукативни материјали на адреси www.cnti.info/energija/  

3. Систем onlajn подршке  

Свим заинтересованим појединцима из школа обезбеђена је online подршка путем 

савременог система за удаљено учење Moodle платформе - Реализатор је Центар 

(ЦНТИ). Сви неопходни ресурси, документа, пропозиције, честа питања и договори 

били су доступни путем ове подршке. За поједина питања укључивани су поједини 

чланови тима. Овај вид комуникације трајао је до завршетка реализације пројекта. 

Комплетан билтен акције Енергија је свуда око нас и најбољи ученички радови биће 

публиковани на сајту ЦНТИ на адреси www.cnti.info. 

4. Елементи вредновања  

Кроз пројекат Енергија је свуда око нас ће се пратити односно евалуирати активности 

како би се одредиле и наградиле најуспешније школе и појединци.  

mailto:energija@cnti.info
http://www.cnti.info/
http://www.cnti.info/
http://www.cnti.info/moodle/
http://www.cnti.info/energija
http://www.cnti.info/
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1. Ако школа као институција учествује вредноваће се пројекат школе (треба да 

садржи кораке које је школа предузела или жели да предузме у циљу енергетске 

ефикасности у школском објекту); број ученика који су се укључили у овај 

пројекат као појединци са неким решењем у виду (модела или макете, 

рачунарске презентације, ликовног рада, литерарног састава), успешност 

ученика у пројекту  

2. Ако се у пројекат укључују појединци (без пројекта школе), вредноваће се сваки 

појединачни рад без обзира на област и модалитет реализације. Појединачно 

учешће није условљено учешћем пројекта школе. 

Пропозиције такмичења за све модалитете могуће је преузети са сајта ЦНТИ са адресе 
http://www.cnti.info/mainportal/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=219 

5. Медијска подршка пројекту  

У току реализације пројекта сарадња са ТВ кућама на подручју Војводине 

 На ТВ Војводина, Ромска редакција је емитовала десет прилога, информативних 

и едукативних получасовних емисија,  

 ТВ Војводина Зелени сат емисија о пројекту  

 Емитоване десетак репортажа о фазама реализације пројекта, на неколико ТВ 

канала 

 Радио репортаже о пројекту Радио Нови Сад и Радио Београд други програм 

 Репортаже о пројекту у неколико штампаних медија 

 Школске управе проследиле школама информацију и позив за учешће на 

пројекту. 

 Просветно гласило „Просветни преглед“ објавио догађај потписивање протокола 

о сарадњи и позив за учешће у пројекту. 

 На сајту Извршног већа Војводине објављени видео, фото и аудио прилог 

потписивања протокола. 

У емисијама су узели учешће представници Секретаријата, директори и наставници и 

ученици школа које су укључене у пројекат. Емисије су имале за циљ подизање опште 

културе и информисаности о потреби повећања бриге о коришћењу и штедње енергије. 

Оне су биле и провокативне и инспиративне што је утицало на број ученика који се 

укључио у акцију.  

Емисије као подршка пројекту давале су подстицај школама, наставницима и 

ученицима на креативно укључивање у пројекат. У појединим фазама приказивани су 

резултати појединих школа и ученика што је још више допринело повећању 

мотивације. 

За сваку емисију припреман је детаљан синопсис и адекватни материјали и прилози у 

договору са дотичним медијем. 

 

http://www.cnti.info/mainportal/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=219
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Из медија о пројекту 

Đačko takmičenje kroz projekat „Energija je svuda oko nas“ 

09.Feb.2010, 16:01, Izvor: Radio Televizija Vojvodine  
 
NOVI SAD - U projektu nazvanom „Energija je svuda oko nas“, 

mladi bi trebalo da se upoznaju sa alternativnim izvorima 

energije i neophodnošću uštede energije.  
 
Realizuju ga pokrajinski sekretarijati za energetiku i mineralne sirovine i za 

obrazovanje i Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u saradnji sa 

osnovnim i srednjim školama u Vojvodini. 
 

Đačko takmičenje kroz projekat „Energija je svuda oko nas“  

09. februar 2010. | 14:48 | Izvor: RTV NOVI SAD -  

U projektu nazvanom „Energija je svuda oko nas“, mladi bi trebalo da se 

upoznaju sa alternativnim izvorima energije i neophodnošću uštede 

energije. 

Realizuju ga pokrajinski sekretarijati za energetiku i mineralne sirovine i za 

obrazovanje i Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u saradnji sa 

osnovnim i srednjim školama u Vojvodini. 
Izveštava novinarka Radio Novog Sada Senka Stanković. 
[http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/djacko-takmicenje-kroz-projekat-energija-je-svuda-oko-nas-

_172777.html] 

 

 

Energija je svuda oko nas 
01.12.2009. - 03:12 

PROJEKAT Pokrajinski sekretari za energetiku i obrazovanje Radosav Striković i 

Zoltan Jegeš i predsednik UO „Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i 

informatike” Slobodan Popov potpisali su u Protokol o saradnji na realizaciji projekta 

„Energija je svuda oko nas“. Želja je da se probude interesovanja mladih o problemu 

kada je reč o energiji. 

[http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_ab_archives&year=2010&month=09] 

 

 

http://www.vesti.rs/arhiva/2010/2/9/
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/djacko-takmicenje-kroz-projekat-energija-je-svuda-oko-nas-_172777.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/djacko-takmicenje-kroz-projekat-energija-je-svuda-oko-nas-_172777.html
http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_ab_archives&year=2010&month=09


14 
 

Završena manifestacija „Energija je svuda oko nas“ 

03. septembar 2010. | 12:34 → 14:12 | Izvor: RTV, Beta 

NOVI SAD - Manifestacija „Energija je svuda oko nas“ 

u kojoj je učestvovalo 36 osnovnih i 13 srednjih škola 
sa teritorije Vojvodine je završena. 
Učenici i njihovi mentori posvetili su svoje radove 

alternativnim i obnovljivim izvorima energije, merama štednje energije i ekologiji. 
Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković i 
pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jegeš kazali su da o interesovanju mladih 

svedoči činjenica da se veliki broj učenika prijavio na konkurs u okviru projekta 
„Energija svuda oko nas“. 

To govori i o važnosti same teme prema kojoj su se đaci i njihovi mentori poneli 
izuzetno kreativno i ponudili inovativna rešenja za probleme koje imaju sa 
energijom u sopstvenoj sredini, naveli su pokrajinski sekretari. 

Cilj konkursa je unapređenje u oblasti alternativne energije i obnovljivih vidova 

energije. Striković je najavio da će prilikom rebalansa pokrajinskog budžeta tražiti 

da se obezbede sredstva kako bi bili nagrađeni učenici koji su konkurisali sa 
vanserijskim radovima, i kako bi se projekat nastavio. Realizacija projekta počela je 
u januaru 2010. godine, u sklopu saradnje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i 
mineralne sirovine, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Centra za razvoj i 
primenu nauke, tehnologije i informatike u Novom Sadu. 

S obzirom na to da je na adresu Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i 
informatike stigao ogroman broj radova planira se izložba najboljih projekata koja će 

se održati početkom sledećeg meseca u holu Vlade Vojvodine. 

[http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zavrsena-manifestacija-energija-je-svuda-oko-

nas_209700.html] 

 
Завршен пројекат „Енергија свуда око нас“ Нови Сад, 03. септембар- 

Поводом завршнице пројекта „Енергија свуда око нас“, данас је у војвођанској 

Влади одржана седница Централне комисије, на којој су размотрени резултати 

које су војвођанске школе постигле учешћем на истоименом конкурсу, који је 

имао за циљ унапређивање у области алтернативне и обновљивих видова 

енергије.  

Реч је о пројекту, чија реализација је започела почетком ове године у склопу 

заједничке сарадње коју су остварили Покрајински секретаријат за енергетику и 

минералне сировине, Покрајински секретаријата за образовање и Центар за 

развој и примену науке, технологије и информатике у Новом Саду.  

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Радослав Стриковић, 

покрајински секретар за образовање др Золтан Јегеш и председник Центра за 

развој и примену науке, технологије и информатике у Новом Саду др Слободан 

Попов, изнели су да је општа оцена чланова Комисије да су млади људи у нашој 

средини врло заинтересовани за област енергије о чему сведочи огроман број 

ученика и њихових ментора, који се укључио у овај пројекат. Како су још 

указали то, уједно, говори и о важности саме теме према којој су се ђаци и 

њихови ментори понели изузетно креативно и понудили иновативна решења за 

проблеме које имају са енергијом у сопственој средини.  

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zavrsena-manifestacija-energija-je-svuda-oko-nas_209700.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zavrsena-manifestacija-energija-je-svuda-oko-nas_209700.html
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Извештај о реализацији пројекта  

Рок за слање радова био је крај јуна месеца. Радови су стигли на адресу Центра. 

Координатори комисија су преузели радове и одржали радне састанке. Обрађени 

подаци о свим радовима односно све комисије предале резултате према усвојеном 

календару активности до 31. августа.  

Списак основних и средњих школа које су учествовале у пројекту:  

Основне школе: 

1. OШ „Јован Јовановић Змај“, Кањижа 

2. OШ „Фејеш Клара“, Кикинда 

3. OШ „21.октобар“, Сомбор 

4. OШ „Вук Караџић“, Бачка Паланка 

5. OШ „Братство и Јединство“, Алибунар 

6. OШ „Мора Карољ“, Сајан 

7. OШ „Ђура Јакшић“, Каћ 

8. OШ „Марко Орешковић“, Бачки Грачац 

9. OШ „Браћа Стефановић“, Неузина 

10. OШ „Глигорије Попов“, Руско Село 

11. OШ „Јожеф Марчок Драгутин“, Гложан 

12. OШ „Вук Караџић“, Конак 

13. OШ „Др. Бошко Вребалов“, Меленци 

14. OШ „Славко Родић“, Крајишник 

15. OШ „Петар Драпшин“, Турија 

16. OШ „Петефи бригада“, Кула 

17. OШ „Аврам Мразовић“, Сомбор 

18. OШ „Др.Јован Цвијић“, Зрењанин 

19. OШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад 

20. OШ „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 

21. OШ „Мирослав Антић“, Чонопља 

22. OШ при гимназији „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад 

23. OШ „Јован Поповић“, Кикинда 

24. OШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица 

25. OШ „Михајло Пупин“, Идвор 

26. OШ „Јожеф Атила“, Нови Сад 

27. OШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево 

28. OШ „Никола Тесла“, Бачки Брестовац 

29. OШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад 

30. OШ „Доситеј Обрадовић“, Опово 

31. OШ „Васа Стајић“, Нови Сад 

32. OШ „Зоран Петровић“, Сакуле 

33. OШ „Свети Сава“, Сефкерин 

34. OШ „Олга Петров“, Баранда 

35. OШ „Петефи Шандор“, Хајдуково 

36. OШ „Сечењи Иштван“, Суботица 
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Средње школе 

1. Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево  

2. Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“, Панчево 

3. Рачунарска гимназија Смарт Нови Сад 

4. Пољопривредна школа са домом ученика Футог 

5. Хемијско-техничка школа Суботица 

6. Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад 

7. СМШ „др. Ружица Рип“, Сомбор 

8. Хемијско-медицинска школа Вршац 

9. Техничка школа „23.мај“, Панчево 

10. Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад 

11. Економско-трговинска школа Кикинда 

12. ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад 

13. Ужичка Гимназија, Ужице 

14. Средња техничка школа „Михајло Пупин“, Кула 
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Пристигли радови 

За учешће у пројекту „Енергија је свуд око нас 2010“ пристигло је укупно 1415 радова и 

8 пројеката енергетске ефикасности школе. 

Литерарних радова - укупно 355, највише је пристигло: 

 OШ „Петефи бригада”, Кула  ..................................................... (120 радова) 

 OШ „Петар Драпшин“, Турија ................................................... (59 радова) 

 OШ „Глигорије Попов“, Руско село .......................................... (39 радова) 

 OШ „Аврам Мразовић“, Сомбор ............................................... (35 радова) 

 ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад ............................................ (26 радова) 

Ликовни радови - укупно 789, највише је пристигло: 

 OШ „Петефи бригада”, Кула ...................................................... (137 радова) 

 OШ „Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад ............................... (125 радова) 

 OШ „Јован Поповић”, Кикинда ................................................. (94 рада) 

 OШ „Глигорије Попов“, Руско село .......................................... (84 рада) 

 OШ „др Јован Цвијић”, Зрењанин ............................................. (75 радова) 

 OШ „Доситеј Обрадовић”, Опово .............................................. (74 рада) 

 OШ „Никола Тесла“, Бачки Брестовац...................................... (42 рада) 

Мултимедијалне презентације - укупно 205, највише је пристигло: 

 OШ „Петефи бригада”, Кула ...................................................... (84 радова) 

 ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад  ........................................... (78 радова) 

 OШ „Доситеј Обрадовић”, Опово  ............................................. (11 радова) 

Модели / макете – укупно 66, највише је пристигло: 

 OШ „Петефи бригада”, Кула  ..................................................... (25 рада) 

 ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад  ........................................... (30 радова) 

Пројекти енергетске ефикасности – укупно 8, највише је пристигло: 

 OШ „Петефи бригаде”, Кула  ..................................................... (4 пројекта) 
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Комисија за моделе и макете 

1. Проф. др Иван Тасић, Технички факултет Зрењанин, координатор 

2. Мирослав Парошкај, ОШ „Свети Сава“ Руменка 

3. Соро Милош, ОШ „Свети Сава“ Зрењанин 

 

У конкуренцији основних школа комисија је дала следеће предлоге за 

награђивање: 

1. Дина Марић, Кристина Лековић, Маша Кондић, Лука Бељански, ОШ „Светозар 

Марковић Тоза“, Нови Сад, назив рада „Соларни град“, димензије: 160x100x20, 

ментор Никола Чудић. 

2. Бојан Василић, VIII разред, ОШ „Петар Драпшин“, Турија, назив рада 

„Ветрењача за наводњавање земљишта“, димензије: 50cm x 50cm x 70cm, ментор 

Иван Ђисалов. 

3. Јован Пристајко, 7-2, ОШ „Петефи бригада“, Кула, назив рада „Ветрењача за 

производњу енергије“, димензије 60cm x 30cm x 60cm, ментор Лидија Бачић. 

У конкуренцији средњих школа комисија је дала следеће предлоге за 

награђивање: 

1. Стеван Никетић, ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад, назив рада „Соларни 

камион“, димензије: 50 cm x 15 cm x 15 cm, ментор Власте Веселиновић. 

1. Марко Мрачајац, Стефан Станић, ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад, назив рада 

„Ветрењача“, димензије: 110cm x 110cm x 210cm, ментор Власте Веселиновић. 

2.Слађана Млинков, Биљана Млинко, Хемијско технолошка школа, Суботица, 

назив рада „Соларни колектор“, димензије: 200cm x 100cm x 200cm, ментор 

Светозар Токовић. 
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3. Маја Петков, Верица Такач, Александра Игњатић, Јанко Кадлик и Зоран Летић, 

Пољопривредна школа са Домом ученика, Футог, назив рада „Фарма на биогас“, 

димензије: 60 cm x 20 cm x 20 cm, ментор Миољка Бајић. 



 20 

Комисија за мултимедијалне презентације 

1. Јован Сандић, ЦНТИ, координатор 

2. Оливија Милисављевић, професор информатике, OШ „Никола Тесла“, Нови 

Сад  

3. Весна Цветановић, професор информатике 

 

Након прегледа пристиглих мултимедијалних презентација, комисија је донела 

одлуке о награђивању најбољих радова. 

У конкуренцији основних школа комисија је дала следеће предлоге за 

награђивање: 

1.Небојша Дотлић, VIII разред, ОШ „Петар Драпшин“, Турија, наслов рада 

Наводњавање земљишта снагом ветра, алтернативни извори енергије, ментор Иван 

Ђисалов 

1. Андреа Плачков, VII разред, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад, наслов рада 

„Екологија, управљање отпадом и енергија“, тема Екологија, управљање отпадом и 

енергија, ментор Снежана Маричић 

2. Марина Крак, VI разред, ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад, наслов рада „Сунце, 

ветар, вода“, тема Алтернативни извори енергије, ментор Љиљана Крсмановић 

3. Ана Мирић, VIII разред, ОШ „Петар Драпшин“, Турија, наслов рада „Како 

штедети енергију“ - интервју, тема Мере штедње енергије, ментор Иван Ђисалов 

3. Сања Маркуц, VII разред, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Опово, наслов рада 

„Енергија је свуда око нас“, ментор Гордана Гатарић  
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У конкуренцији средњих школа комисија је дала следеће предлоге за 

награђивање: 

1. Boris Stricky, IV разред, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад, Наслов 

рада: „Могућност производње биодизела у школској лабораторији“, тема: 

Алтернативни и обновљиви извори енергије, ментор Јелена Поповић 

2. Марко Радин, наслов рада: „Мале хидроелектране“, тема Алтернативни и 

обновљиви извори енергије, ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, ментор Власта 

Веселиновић 

3. Бранко Стојисављевић, разред Р22, наслов рада „Штедљиве куће и зграде“, тема 

Мере штедње енергије, ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, ментор Власта 

Веселиновић  
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Комисија за литерарне радове  

1. Санела Абдијевић, ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад, координатор 

2. Гордана Станековић, професор српског, школа „Др Милан Петровић“ 

3. Ержика Роквић, професор, ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих литерарних радова, комисија је донела следеће одлуке и 

оцене: 

У категорији од I – IV разреда основне школе: 

1. Милош Вјештица (IV разред) из основне школе „Петефи бригаде” Кула, рад под 

називом „Енергија свуда око нас”, ментор Станка Мартиновић  

2. Никола Ђуричић (IV разред) из основне школе „Петефи бригаде” Кула, рад под 

називом „Чувајмо планету да нам дуже траје”, ментор Милица Обрадовић 

3. Андор Косо (III разред) из основне школе „Фејеш Клара „ Кикинда, рад под 

називом „ITTVANORSZAG”, ментор Ержебет Шомођи Радак 

У категорији V - VI разреда основне школе: 

1. Соња Кнежевић (VI разред), из основне школе „Петефи Бригада“, Кула, рад под 

називом „Чувајмо планету да нам дуже траје – шапат маслине“, ментор Слађана 

Червени - Играчки 

2. Тара Лекић (VI разред), из основне школе „Жарко Зрењанин“, Нови Сад, рад под 

називом „Дневник белог меде“, ментор Нада Пуртић 

3. Јована Пекић (V разред) из основне школе „Петефи Бригада“, Кула, рад под 

називом „Енергија је свуда око нас“, ментор Смиљана Вукелић 



 23 

3. Берта Марта, (V разред) из основне школе „Глигорије Попов“, Руско село, рад 

под називом „Чудесан свет“ - CSODALATOS BILAG 

У категорији VII - VIII разреда основне школе:  

1. Владимир Парошки (VII разред) из основне школе „Петар Драпшин“, Турија. Рад 

под називом „Енергични сеоски дивани“, ментор Драгана Чокић 

2. Дарија Вуковић (VII разред), из основне школе „Петефи Бригада“, Кула. Рад под 

називом „Штедимо енергију да бисмо је имали сутра”, ментор Слађана Червени – 

Играчки 

3. Ана Ковачевић (VIII разред) из основне школе „Свети Сава”, Сефкерин. Рад под 

називом „Алтернативни и обновљиви извори енергије”, ментор Тања Дринчић  

3. Ђурђија Томић (VII разред) из основне школе „Петефи Бригада“, Кула. Рад под 

називом „Штедимо енергију да бисмо је имали сутра”, ментор Слађана Червени – 

Играчки 

Категорија средња школа: 

1. Владимир Бесермењи, Р22 ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад, рад под називом 

„Енергија је свуда око нас“ – савремени Дон Кихот против ветрењаче, ментор 

Власте Веселиновић 

2. Александра Суботић, ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад, рад под називом 

„Спасимо планету од глобалног загревања“, ментор Власте Веселиновић 

3. Ђорђе Ђурица, Р21, ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад, рад под називом 

„Алтернативни и обновљиви извори енергије“, ментор Власте Веселиновић 
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Комисија за ликовне радове 

1. Златко Тешан, професор ликовног, ОШ „Вук Караџић“, Бачка Паланка, 

координатор 

2. Велимир Каравелић, ЗУОВ, Београд  

3. Милан Пивнички, Економска школа Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих ликовних радова, комисија је донела следеће одлуке и 

оцене: 

У категорији од I – IV разреда основне школе: 

1. Моника Хајнал (III разред) из основне школе „Фејеш Клара”, Кикинда, рад под 

називом „Алтернативни и обновљиви извори енергије”, ментор Ержебет Шамођи-

Радак 

2. Ердос Ленел (I разред) из основне школе „Јожеф Атила” Нови Сад, рад под 

називом „Енергија је свуд око нас”, ментор Ерика Ђуришић 

3. Димовић Саша (I разред) из основне школе „Петефи Шандор „ Хајдуково, рад 

под називом „Алтернативни и обновљиви извори енергије”, ментор Szalai Eszter 

У категорији V до VIII разреда основне школе: 

1. Сремко Бетина (VII разред), из основне школе „Петефи Бригада“, Кула. Рад под 

називом „Енергија је свуд око нас“, ментор Јухас Ђерђи 

2. Маријана Матковски (VII разред ), из основне школе „Петефи Бригада“, Кула. 

Рад под називом „Енергија је свуд око нас - штедња“, ментор Јухас Ђерђи 
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3. Марија Пањичанин (V разред) из основне школе „Јован Цвијић“, Зрењанин. Рад 

под називом „Енергија“, ментор Милица Бенић 

У категорији средњих школа  

1. Срђан Шапоња (III разред) из хемијско – технолошке школе, Суботица. Рад под 

називом „Алтернативни и обновљиви извори енергије“, ментор Светозар Токовић 

2. Дејан Хорник, III разред, Хемијско техничка школа, Суботица, Обновљиви 

типови енергије, тема Екологија, управљање отпадом и енергија, ментор Светозар 

Токовић 

3. Спевак Даниел (Р-21 разред) из Електро-техничке школе „Михајло Пупин”, Нови 

Сад. Рад под називом „Ветрењача”, ментор Власте Веселиновић 
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Комисија за енергетску ефикасност 

1. Катица Драгутиновић, Покрајински секретаријат за енергетику, 

координатор 

2. Нада Радовановић, Покрајински секретаријат за енергетику 

3. Проф. др Мирослав Ламбић, Технички факултет Зрењанин 

4. Проф. др Божидар Вујичић, ПМФ, Нови Сад 

5. Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих пројеката, комисија је донела следеће одлуке и оцене: 

1. ОШ „Петефи бригада“, Кула 

2. ОШ „Аврам Мразовић“, Сомбор 

3. ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда 

Према налазу стручне комисије основна школа „ Петефи бригада”, из Куле је једина са 

територије АП Војводине доставила пројекте из области енергетске ефикасности, према 

којима се могу изводити радови. 

1. Први пројекат предвиђа уградњу штедљиве расвете унутрашњег простора, 

урађен је за све просторије школе са детаљним прорачунима осветљења као и 

грубим предмером и предрачуном радова. 

2. Други валидан извођачки пројекат је Идејни грађевински пројекат замене 

постојећих прозора и врата прозорима и вратима побољшаних термичких 

карактеристика (ПВЦ).  
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Специјалне награде за школе 

 

Предложени су за специјалну награду:  

1. Химна „Енергија је свуда око нас“, OШ „Петефи Бригада“, Кула 

2. Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Кула. Награда се додељује због 

приказаних разноврсних активности током трајања акције а у складу са 

постављеним циљевима акције 

3. ОШ „Аврам Мразовић“, Сомбор. Награда се додељује за разноврсност идеја и 

врста достављених радова током трајања акције  

4. ОШ „Доситеј Обрадовић“, Опово. Награда се додељује за ангажман истурених 

одељења и велики број достављених радова у различитим дисциплинама  

5. ОШ „Глигорије Попов“, Руско Село. Награда се додељује за највиши степен 

ангажмана ученика, односно највећи број достављених радова у односу на 

укупан број ученика школе  

Специјалне награде за енергетску секцију школског сајта 

6. OШ Сечењи Иштван, Суботица, награда се додељује за енергетску секцију 

школског сајта на адреси: 

[http://www.secenji.edu.rs/s_page/arhiva/energija/energija-2010.html] 

7. Хемијско медицинска школа, Вршац, награда се додељује за енергетску секцију 

школског сајта на адреси: 

[http://hms.edu.rs/a/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=29&la

ng=en] 

Предлог за специјалну захвалницу:  

Гимназија из Ужица 

http://www.secenji.edu.rs/s_page/arhiva/energija/energija-2010.html
http://hms.edu.rs/a/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=29?=en
http://hms.edu.rs/a/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=29?=en
http://hms.edu.rs/a/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=29?=en
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Награде за менторе 

 

Награде за менторе се додељују најуспешнијим менторима: 

 Слађана Червени – Играчки, OШ „Петефи бригада“ Кула, 32 ученичка рада 

од којих је три рада награђено 

 Јухас Ђерђи, OШ „Петефи бригада“, Кула, 80 ученичких радова, 2 награђена 

рада 

 Лидија Бачић, OШ „Петефи бригада“, Кула, 25 радова у дисциплини 

Модели и макете, 10 мултимедијалних презентација, 1 награђен рад 

 Власта Веселиновић, Електортехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад, 

ученички радови у свим категоријама, 8 награђених радова. 

 Светозар Токовић, Хемијско технолошка школа, Суботица, ученички радови 

у свим категоријама сем литерарних радова, 3 награђена рада 

 Никола Чудић, OШ „Светозар Марковић Тоза“, Специјална награда за 

менторство за најкомплекснији оригиналан и функционалан награђен 

ученички рад.  
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Најуспешније школе у акцији Енергија је свуда око нас 

Коначна успешност школа у акцији Енергија је свуд око нас 2010 је добијена по 

формули пројекат енергетске ефикасности + број радова+успешност појединих 

радова 

 

У категорији основних школа: 

1. ОШ „Петефи бригада“, Кула 

2. ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 

3. ОШ „Петар Драпшин“, Турија 

ОШ „Јован Поповић“, Кикинда 

У категорији средњих школа: 

1. ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад 

2. Хемијско технолошка школа, Суботица 

Централна комисија је одлучила да у категорији средњих школа не прогласи треће 

место и да додели два трећа места у категорији основних школа. 

У укупном пласману за најбољу школу од свих школа проглашена је OШ „Петефи 

Бригада“ из Куле. 

. 
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Избор из награђених ученичких литерарних радова 

Енергија свуда око нас 

Сваког дана Сунце сија, 

То се зове соларна енергија. 

Зими, лети ветар дува,  

Ветрењача му снагу чува 

Вода тече на све стране 

Па се граде хидроелектране. 

Где нема таласа, 

Користи се биомаса 

Где год стигнеш дрво сади,  

Еколошке куће гради 

Отпатке у посебан контејнер мораш бацити, 

Та ситница нашој планети много ће значити. 

Планету чувај јер другу немаш 

Смеће рециклирај то мораш да знаш.... 

Срце планете је велико. А шта смо јој дали? 

Ни мало љубави, ни захвалности, вековима смо је уништавали. 

Енергија свуда око нас 

Смисли начин да иѕбегнеш угаљ, нафту, гас! 

Прст на чело, у акцију крени,  

Па необнољиво, обновљивим замени! 

Милош Вјештица IV/4 

OШ „Петефи бригада“, Кула 

Чувајмо планету да нам дуже траје 

Шапат маслине с југа кроз векове ослушкује... 

Уништавате планету.  

Чувајте је. 

Зато сада ветром, с мора долази шапат маслине. На северу га дочекује сунцокрет, 

златно-жуте боје, слуша и почиње да брине.А, из корена маслине шапат чује и планета. 

Зато глас стари моли: „ Не рушите моју кућу „. 

Сунцокрет војвођански, подигао главу и шаље поруку маслини на југу: „Шта се 

дешава?“ 

Са истока столетни храст, дрхтавим гласом запомаже. Нешто ме трује.Зашто ми лист 

жути? Зашто корен трули? Зашто остадоше празна гнезда на мојим старим гранама? 

Вршњакињо, маслино, чујем ти шапат... 

Спасимо кућу исткану од процветалог дрвећа, од зелене траве, громовитог одјека 

планина и нежног поветарца у равници, на мору и планини. 

А на западу виторога јела. Мученица. Опада јој иглица. Једна, друга, трећа...У прљавом 

снегу гаси јој се живот. 
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На пропланак попело се дете. Између шапата, одјека и молби не зна где да се окрене. 

Звуци се мешају. Шапат маслине, звиждук сунцокрета, запомагање храста и тишина 

јеле. Дете зна ко је крив. Зна узрок њихових патњи. Види депоније смећа и загађене 

реке. Осети киселе кише. Удише загађен ваздух. Гледа преврнуте очи малих рибица. 

Види, нема цветова, ни воћа који би дали наду човеку. 

Дете схвата да нико не чује гласове природе. Осим њега. А њега нико не слуша. Окреће 

се северу, југу, истоку и западу. Окреће се јели, маслини, сунцокрету и храсту, а затим 

погледа горе и пита људе: „Зашто рушите нашу кућу исткану од најнежније свиле?“ 

Али чују га само они којима је дете једина нада. 

Ко има право да уништи дар који је природа нама дала? 

Планету не чува нико. Сви причају о миру и слози. Да ли су слепи? Не виде рушевине 

нечијих домова. Болести нечијих познаника. Смрт нечијих пријатеља. Бомбе, као вирус, 

доносе болест, смрт. Планета плаче. Жали што пружа дом злим људима. Жали што 

пружа дом онима који га не поштују, онима који ће да га униште. Питам се да ли ће 

сунце једнако сјати и да ли ће то неко знати? Да ли ће се неко забринути? Нешто 

урадити? Или ће само пропаст у очи гледати?  

Погледам око себе и питам се: „Када ће престати, када ће људи очи отворити?“ 

Ја, млади сунцокрет са срцем детета, молим тебе, мудра Маслино. Да чујеш, видиш, 

осетиш и кажеш. И јели. И храсту. А најважније Човеку. 

Мудра, стогодишња маслина зна, Планету треба дати деци. 

Деца имају наду. Наду да ће видети планину орлова, ливаду зечића, стазе дивокозе. Да 

ће се играти на шареним ливадама и огледати се у бистрим рекама.  

Маслина, сунцокрет и дете погледају у небо и кажу: „Не рушите нашу кућу“. 

Соња Кнежевић, 6-3  

OШ „Петефи бригада“, Кула 

Енергични сеоски дивани(скеч) 

(Сретну се комшије на сокаку и започињу диван) 

Пера: ’Бројтро Панто. ’Тео сам нешто да те питам, а не б’ да с’ нађеш увређен! 

Панта: ’Бројтро комшија. Питај, шта ћу се вређати, та комшије смо, забога.  

Пера: Да нис’ ти Панто твоју марву научио да чита? Мислим, да извинеш, по целу ноћ 

ти горе светло у штали. (Панта се бесно врцну, види да је комшија дош’о да се шегачи с 

њиме ал’ Пера не мањива, он тера свој диван).  

Пера: Знаш ти кол’ко ти новаца тако улудо потрошиш. Е, Панто, Панто, мене се, јел’, то 

не тиче, ал’ гаси комшија то светло, гаси, ил’ купи свакој крави по једне новине, па кад 

по целу ноћ горе светло, нек’ читају. Оне ће канда пре тебе с’ватити каква је ситуација с 

енергијом у свету и како се само о штедњи дивани. (Види Пера да Панта њега баш и не 

слуша шта он дивани, али наставља даље да га задиркива).  

Пера: Је л’ комшија, јес’ ти посеј’о уљану репицу? 

Панта: Шта, уљану репицу?! Па не добија се од репе уље, већ шећер. Ти си комшија, 

мен’ се чини, извећ’о.  
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Пера: (Ојеђено) Знаш ти комшија да од уљане репице правиду гориво? На чега ти тераш 

трактор? Купујеш нафту, она сваки дан све скупља, а и ваздух загађујеш. ’Вако лепо 

посејеш уљану репицу, па добијеш од сто кила, педесет седам кила сточне ’ране и 

четрдесет три киле репичиног уља. Био-дизел комшија, Био-дизел, у том је будућност. 

Знаш ти комшија да у Америки и од трске правиду гориво, ал’ оне шећерне трске. Ал’ 

нећу ти сад то диванити, све ће ти се побркати у глави.  

Панта: (Тужно и ојеђено) Ман’ се Перо, није ми до тог дивана. Ископчали ми јуче гас, 

нисам на време платио, па ми сад у целој кући ’ладно к’о у штенари. Моја Зора ’оћ’ из 

куће да ме истера. Ето сад’ смо се малко пре посвађали, зато сам и изаш’о на сокак. 

Каже ми: „Ето ти, само чуваш новце, ником ништа не плаћаш“. Па, у праву је… чувам, 

морам чувати, како ћу соју посејати на пролеће ако не чувам новце.  

Пера: Па, тако ти и треба кад се на гас грејеш. Па ти онолику соју сејеш. Знаш ли ти 

комшија, кол’ко је соја калорична биљка? Кад је овршеш, шта урадиш с оноликом 

сојином сламом? Упалиш је на њиви, је л’ да?! Е то комшија лепо да избалираш, па то 

да ложиш на зиму. Купи ону пећку на биомасу па 3-4 бале сламе, ил’ кукур’зовине, ил’ 

3-4 џака шапурика на дан и да те Бог види. Неће ондак нико ништа да ти ископчава, а у 

кући има да ти буде топло к’о у бањи. Ти знаш, био с’ код мене, да ја у соби имам 

просту пећ и да у њу два пут’ дневно наложим шапурика, њих бар има, фала Богу, кад 

окруним кукурузе, а ако и потрошим све, ондак ложим огризине или сламу, свеједно, 

све то добро греје и то забадава. Кад ја моју пећку добро загрејем, па кад легнем на ону 

клупицу поред ње, да видиш милине. А онај мој жути мачак, знаш га, кад се отабачи у 

запећку, не мож’ га истерат’ напоље. Кад- -кад изађе да једе… ил’ рад’ себе…, и опет 

натраг у запећак, отац га његов. Ваљда му лепо тамо. Напољу фијуче ветар, зима, а нас 

двојица уживамо, мачак и ја, знаш. А ти, гас… је л’да? Ем је скуп, ем га заврну кад не 

платиш, па с’ ти ондак греј ако можеш. А сламу с’ упалио на њиви. Па нека, тако ти и 

треба кад ништа не знаш.  

Панта: Ал’ ти комшија свашта знаш. Треба ти чешће да долазиш код мене. Од тебе 

човек свашта мож’ да научи.  

Пера: (Задоволно се испрсио) Није да ја много знам, него ти не знаш ништа. (кратка 

пауза) Еј, комшија, а рециклажа?! 

Панта: Клажа.  

Пера: Та нисам ти каз’о реци клажа, већ РЕЦИКЛАЖА! Једна реч! Јес’ ти чуо за 

рециклажу? 

Панта: Та нисам, ди ћу чути. Шта ј’ то, је л’ и то треб’ да сејем? 

Пера: Иди бестрага, ди ћеш то сејати, то се не сеје. То ти је комшија прерада свега оног 

што бацаш. Прерада ђубрета. Мож’ и од тога да се прави енергија, и од свашта нешто, 

ал’ нећу ти сад то диванити. Измешаће ти се све у глави, па не’ш знати шта треба да 

сејеш, а шта да жањеш. Не’ш знати шта да ложиш, а на чега трактор да тераш. Па ако 

штогод уфркестиш, немој мене да кривиш, ја сам ти све каз’о у најбољој намери, а ти 

како ’оћеш. Ајд’, у здрављу, па сврати понекад да с’ огрејеш.  

Владимир Парошки 7-1 

ОШ „Петар Драпшин“, Турија 

„Савремени Дон Кихот против ветрењача - избор извора енергије“ 

Спреман је. Оклоп му се сјаји на Сунцу попут огледала, копље спремно на готовс, коњ 

поткован и спреман за напад. Нада се победи. Јуриша тако силовито, да се иза коња 
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диже облак прашине. „Овај пут, див ће пасти!“, мисли у себи. Копљем му нишани у 

срце, и силовито се забија у њега. Али није испало као што је планирао. Витез пада, 

удара главом у земљу и губи свест... 

Дон Кихот се нагло пробудио. Био је сав крвав и изломљен. Сва срећа па је уз њега 

његов верни штитоноша Санчо Панса... Сада се све вратило у нормалу. Дон Кихот је 

сада мали, јадни старац са исто тако јадним коњем, а див је постао ветрењача, која је и 

после овог силовитог напада стоји. Али као и свака друга прича, и ова мора да почне од 

почетка... 

Енергију ветра човек користи од давнина. Мисли се да су овај вид енергије прво 

укротили Египћани, који су га користили за покретање њихових барки. Касније су 

направљени млинови који су помоћу ветра млели разне зрнасте плодове, као што су 

пшеница и кукуруз. Ветар и ветрењаче су били коришћени и за пумпање воде. Тако су, 

на пример, Холанђани користили своје чувене ветрењаче да би пумпали воду и освајали 

копно које је било испод нивоа мора. Може се чак и рећи да је Холандија настала уз 

помоћ ветра. 

У скорије време дошло је до енергетске кризе, односно човек је постао свестан да 

фосилних горива, нафте, и других необновљивих извора енергије има све мање, тако да 

је потрошња, и цена енергије све већа. Овим профитирају велике компаније које се баве 

овим изворима енергије. Главни разлог за њихов профит је неупућеност народа, и 

велики торшкови улагања да би се одређени објекат пребацио са потрошње 

електродистрибуције на потрошњу необновљивих извора. Наравно, могуће је на свој 

дом уградити соларне панеле, или поред куће уградити једну ветрењачу и користити их 

као извор енергије. Ако користимо нове, штедљиве уређаје, LED диоде, штедљиве 

сијалице и рационално располажемо енергијом наша инвестиција ће се брзо исплатити. 

Али као и увек, постоје зачкољице. Онај ко се мало распитивао о уградњи ветрењаче 

зна да то код нас једноставно није могуће, због тога што постоје законске забране за 

изградњу толико високих објеката. Онда сам се запитао, како онда телекомуникациони 

оператери могу да граде оне њихове вискоке торњеве? Све ми је постало чудно... 

Све се врти око пара. Зашто уградити соларне панеле кад је рачун за струју и овако 

мали, а инвестиција у соларну и ветро енергију велика? Због тога што извори које 

користи електодистрибуција нису обновљиви и вечни, и када они нестану мораће се 

користити неки други извор, тако да боље инвестирати пре него после. 

Вероватно се питате зашто сам почео са Дон Кихотом? Због тога што његов напад на 

дива, односно ветрењачу представља одређен симбол. Дон Кихот, као леп витез на 

добром коњу представља електродистрибуцију која се „суочава“ са дивом, односно 

необновљивим изворима енергије и троше их до крајњих граница. После њихове борбе 

Дон Кихот је на земљи, а ветрењача стоји, као симбол онога што долази, а Дон Кихот, 

јадан, мали, се освестио из својих маштарија и увидео да је поражен... 

Тако да улажите у сунце и ветар, и чувајте природу. Оставићете вашој деци чистију 

планету, а ваљда ће они знати да цене ваше инвестиције и да их унапреде, тако да се 

што мање енергија расипа, а што више да се користи за напајање сијалица, телевизора, 

компјутера, фрижидера, веш машина и сличних ствари које су неопходне за живот у 

овом добу... 

Владимир Бесермењи, Р22 

Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад 
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Избор из награђених ученичких ликовних радова 

 
Ликовни рад 1: Моника Хајнал, III разред, Oсновнa школa „Фејеш Клара”, Кикинда 

 
Ликовни рад 2: Сремко Бетина, VII разред, OШ „Петефи Бригада“, Кула 
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Ликовни рад 3: Срђан Шапоња, III разред, Хемијско – технолошка школа, Суботица 
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Избор из награђених ученичких модела и макета 

 
Модел/макета 1: Стеван Никетић, ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад, назив рада „Соларни камион“ 

 
Модел/макета 2 Марко Мрачајац, Стефан Станић, ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад, назив рада 

„Ветрењача“ 

 
Модел/макета 3: Дина Марић, Кристина Лековић, Маша Кондић, Лука Бељански, OШ „Светозар 

Марковић Тоза“, Нови Сад, назив рада „Соларни град“ 



 37 

Избор из графичких радова који су пратили акцију: 

 
Плакат 1: Плакат за основне школе 
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Плакат 2: Плакат за средње школе 

 
Плакат 3: Плакат ОШ „Светозар Марковић Тоза", Нови Сад 
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Плакат 4: Плакат ОШ „Петефи бригада“, Кула 
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Химна Енергија је свуда око нас! 

Сунце зрачи, Сунце сија, 

Ето нама - Енергија ! 

Енергија је свуда око нас, 

Енергија је свуда око нас. 

Сунце нама, светлост даје, 

Чувајмо га, нек' нам траје.  

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Ветар дува, све се креће, 

и ветрењаче покреће. 

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Нека дува, нек се креће, 

биће нама ноћ без свеће!  

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Дунав река што жубори 

ту је да нам струју створи. 

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Нек' жубори, нека тече,  

да свет сија свако вече.  

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

текст: Пристајко Јован 7-2 

аранжман: хор школе уз помоћ наставнице музичке културе Естер Слобођанац 

ОШ „Петефи бригада“, Кула 


