
 
ФОРМАТ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗАСТУПАЊА 

 
 

 

Школа(е)  „Павле Поповић“ 
Град/општина Београд/ Барајево 
Тренер/ица: Маја Костић, Јела Стевановић 
  

1. КОРАЦИ У ПРОЦЕСУ ЈАВНОГ ЗАСТУПАЊА 
 

Тема/проблем 1. Чистије окружење после јавних дешавања Чисто- Здраво 
2. Озеленити школско двориште и простор школе 

 

Циљ и задаци Општи циљ: Очувајмо нашу околину, пробудимо еколошку свест ученика и свих учесника 
пројекта за лепше и здравије окружење, озеленити школски простор и двориште. 
Задатак 1.: Информисати ученике, и учеснике о проблему   
Задатак 2.:Едукација ученика о здравијем окружењу  
Задатак 3:Пробудимо еколошку свест ученика и окружења 
Задатак 4.: Представити им важност рециклирања- Поставити рецикломат у холу школе 
Задатак 5.:Доносимо биљке и постављамо канте на видљивим местима у нашој школи. 

Циљана 
публика: 

1.Сви ученици школе, 
2.Сви запослени школе, 
3.Родитељи и мештани Вранића, 
3.Јавно комунално предузеће Барајево, 
4.Општина Барајево, 
5.Писац Љубивоје Ршумовић 

Изградња 
подршке: 

Родитељи ученика школе, директор школе, запослени у школи, учесници обогаћеног 
једносменског рада, јавно комунално предузеће. 

Порука:  
„ ЧИСТО- ЗДРАВО“ 
 
„ЈЕДАН ЦВЕТ ЗА ЛЕПШИ СВЕТ“ 
 

Канали 
комуникације: 

Сајт школе, фејсбук страница школе, еколошка секција, ОЈР -радионица природе, изра 
летака и флајера дељење ученицима и лепљење на видљивим местима. 

Потребна 
средства: 

 

Канте за одвајање отпада, рецикломат, саднице биљака, панои, папири. 

 
 

 

 
 

 

2. План примене јавног заступања – акциона табела 
 

Задатак јавног заступања: 
 

Активност Потребни ресурси Одговорне особе Време / рок 



1.Кроз еколошку 
секцију и радионицу 
ОЈР- представити 
ученицима пројекат 

Ученици, наставник 
Наставник 

Чланови ОЈР 
12.октобар 

2.Преко сајта школе 
информисати о теми и 
проблемима којима се 
бавимо 

Информатичар 

школе 

Наставник, 

Директор 
14.10.2021. 

3.Ученици на 
еколошкој секцији и 
раде пано за темом 
НЕ ЗАГАЂУЈ 

Пано- материјал за 

рад  

Учесници пројекта, 

Чланови еколошке 

секције 

25.10.2021. 

4.ДАН ЈАБУКЕ Производи од јабука 

 

Запослени школе, 

Учесници пројекта 
21.10.2021. 

5. Ученици доносе 
биљку у школу 

Саднице биљака 
Ученици, 

Наставник  
11.10.-20.10.2021 

6.Презентација на 
тему буђење 
еколошке свести 

Тим пројекта 
Тим пројекта са 

наставником 
30.10.2021. 

7.Израда беџева  
 Материјал за рад  

Чланови еколошке 

секције, учесници 

пројекта 

05.11.2021. 

8.Постављање канти 
на видљивом месту 
 

Канте за отпад  
Јавно комунално 

предузеће 
30.12.2021. 

9.Постављање 
рецикломата у холу 
школе 

Рецикломат Општина Барајево 30.12.2021. 

    

Текуће активности: 
 

- Прикупљање података: Податке прикупљамо на нивоу школе, у сталној комуникацији са родитељима 
ученицима, на нивоу општине.  
 

- Надгледање и Оцењивање:  Надгледаље врше сви учесници пројекта. Процењују успешност и 
оцењују успех кампање након извршеног постављеног циља.  

 


