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НВО ЗЕЛЕНА ЕКО ПЛАНЕТА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

НВО ЗЕЛЕНА ЕКО ПЛАНЕТА је као организација основана почетком 2010-е године и
око себе окупља младе људе из области образовања, уметности и архитектуре, као и
професионалце из екологије и еколоског менаџмента. Наше активностии усмерене су
унапредјењу система заштите животне средине, применом најсавременијих технологија и
достигнућа.
Кроз десетогодишњи рад на едукацији у АСЦ Кампу, који се до сада реализовао на
Копаонику, Тари, Златибору а од ове године и на Ади Циганлији, направили смо добру
базу будуцих амбасадора здравог начина живота и омогућили свим учесницима да стекну
основу за даљи развој еколошке мисли и понашања.
Рад на конкретним еколошким пројектима довео нас је и до сарадње са једном од
најпознатијих Италијанских кућа која свој рад заснива управо на филозофији THINK
GREEN. Њихово искуство и пројекти који су реализовани широм света, пружили су нам
могућност да Србији приближимо нови концепт који доприноси одрживом развоју,
очувању и унапређењу животне средине, а самим тим и планете Земље.
У свом досадашњем раду успешно смо спровели више активности и пројеката међу којима
се истичу годишње обележавање ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ и низ активности у оквиру
акције МИСЛИ ЗЕЛЕНО.
Највећи и најуспешнији релизовани пројекат до сада је организовање међународног сајма
екологије ECO EXPO 2011.

Циљ овог пројекта је био да омогући и олакша остваривање сарадње представника
државне управе, локалних самуправа, највећих српских компанија и развојних
институција, са једне, светских и европских финансијских институција, са друге стране, на
пројектима од еколошког значаја, као и утврђивање даљих смерница у овој области,
укључивањем пре свих, законодавних институција преко привредних субјеката до
најмлађих.
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ECO EXPO је међународни сајам екологије је одржан у ЕXPО центру у Београду, 19. и
20. маја 2011. године на 2 500 м2 потпуно опремљеног и брендираног простора за ову
прилику. Представљен је као најпрестижнији сајам тог типа у региону, који је окупио
представнике и излагаче, како из Србије и региона, тако и излагаче из света, који са својим
искуствима у досадашњем раду могу да буду подстрекачи али и пословни партнери
нашим компанијама и институцијама.
Била нам је жеља да на једном месту окупимо све оне, који су се истакли постигнутим
резултатима, али и оне , који желе да се тек афирмишу у овој области, полазећи од тога да
су размена сазнања и искуства, најбржи пут ка ономе што сви тежимо, а то је заштитити и
сачувати наш животни простор.

Циљне групе којима је била намењена манифестација

Примарна циљна група

Секундарне циљне групе
• Стручна јавност
• Политичка јавност (представници ресорних министарстава и секретаријата)
• Привреда
• Медији
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Локалне самоуправе,привредни и други субјекти од највећег друштвеног утицаја у
области заштите животне средине,енергетске ефикасности и управљању отпадом, а које
послују на територији државе Србије.
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Терцијарне циљне групе
• Најшира јавност

Предузете активности и временски оквир

Рад на реализацији овог пројекта је почео у новембру 2010. године и трајао је до
почетка јуна 2011. године.
Све предузете активности можемо поделити у неколико фаза:

ПРВА ФАЗА:







РАЗРАДА ИДЕЈЕ И ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА
ОСМИШЉАВАЊЕ И ИЗРАДА ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Прва фаза је почела у септембру 2010 године, ангажовањем компаније на изради пројекта
и разради идеје новог концепта одржавања ЕКО изложбе-конференције који би се потпуно
разликовао од до сада виђеног у нашој земљи.
Овај концепт је подразумева нови приступ за синергију Државе Србије и финансијских
институција(европских и светских) и у глобалном смислу би требало да доприносе много
квалитетнијој и ефикаснију реализацију пројеката у области заштите животне средине.
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Наравно,идеја подразумева да Држава кроз свој механизам да подстицај и потпомогне овај
пројекат и то тако што би позвала све локалне самуправе да дају свој допринос дајући
своје идеје или пројекте, за које би могли да од ЕУ фондова могли добити неопходна
средства за реализацију истих.
Овим путем би корист била вишеструка за Државу,јер би се свака локална самуправа
јавила са пројектима који би омогућили решавање низа проблема у локалним
заједницама,а самим тим и на Државном нивоу.То би подразумевало да локалне
самоуправе као институције преузму обавезу да спроводе државну политику и дају
значајан допринос у покретању замајца Државне стратегије у области заштите животне
средине,а то подразумева:

-

Отварање нових радних места
Упошљавање постојећих ресурса и привредних субјеката
Активно учешће у решавању проблема у управљању отпадом
Креирање амбијента у области енергетске ефикасности
Подизање нивоа свести у очувању и коришћењу природних ресурса

На овој манифестацији би им било омогућено да се сретну са водећим људима у светским
и европским финасијским институцијама( организовање меетинг поинт-а) који су вољни
да финансирају овакве пројекте.
Овако направљен концепт подразумева да сваки учесник може да прати и конференцијски
део изложбе, чиме би им било омогућено да на више начина активно учествују и у овом
делу,а да уједно чују све о постојећим законским регулативама,новим нацртима закона,
виде све примере добре праксе и нове идеје од еминентних светских и домаћих
стручњака!

Само уз много ангажовања постојећих људских ресурса НВО Зелене Еко Планете и
подршка државних институција у сваком смислу ,али нарочито у финансијском је
неопходан услов да би овакав пројекат могао бити реализован.
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Предлог финансијског плана за овакву врсту пројекта подразумева јако добро
испланиране активности и подробно испитивање свих аспеката и могућности реализације.
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Са позитивним искуством које смо имали у реализацији Претходних пројеката (Мисли
Зелено итд), са Градским секретаријатом за заштиту животне средине,Градском
Општином Савски Венац и неколико Министарстава,били смо довољно уверени да ће овај
пројекат имати сигурност за његову реализацију и план је разматрао ствари на следећи
начин :
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После разраде идеје и након усвојеног концепта за реализацију пројекта, дошло се до
идејног решења поставке саме изложбе,што је резултирало израду коначног предлога који
је врло брзо био усвојен.
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Након овога стигло се у следећи сегмент и ангажована је Агенција која је била задужена
за формирање визуелног индетитета!
Након неког времена и више предложених решења усвојен је лого који ће бити заштитни
знак ове манифестације и који је био инспирација за утврђивање награде и израду
обелиска који ће бити на манифестацији додељен заслужним учесницима и партнерима.

Након тога је кренула







ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДРШКЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И РЕЛЕВАНТНИХ
ИНСТИТУЦИЈА
НАЛАЖЕЊЕ ПАРТНЕРА И СУОРГАНИЗАТОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ФОРМИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ИЗРАДА САЈТА И ПРОМО МАТЕРИЈАЛА
КОНТАКТИ, КОМУНИКАЦИЈА, КООРДИНАЦИЈА И ДОГОВОРИ СА
 ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИЗЛАГАЧИМА
 ПРЕДАВАЧИМА
 СВЕТСКИМ И ЕВРОПСКИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
 ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
 ДРЖАВНОМ УПРАВОМ
 МЕДИЈИМА
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ДРУГА ФАЗА:
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Имајући у виду да без подршке државне управе овај пројекат не би имао ту снагу и
значај којим би се допринело развоју у овој области,кренуло се са активностима
којe трају следећих 30-так дана,где се на многобројним састанцима
представницима државне управе пројекат представљао.
Један од примарних циљева је био и добити подршку Града Београда као највеће
локалне самоуправе која је увек била покретач или била мећу првима која је
прихватала авангардне предлоге и на тај начин предтављала значајан фактор и
давала снажан сигнал другима да се овакви пројекти прихвате.
Београдски Секретаријат за заштиту животне средине и Секретар Горан Триван су
овом пројекту дали позитивну оцену и дали велику подршку ,што је био више него
добар сигнал другима да је ово идеја коју би требало реализовати.
Већ након првих контаката са министарствима и представљања идеје да се кроз
нови концепт покаже који се позитивни ефекти очекују, пројекат је добио јако
поѕитивне оцене и ово је био први сигнал који је наговештавао да ће подршка
Државне управе кроз ресорно министарство и институцију Привредне Коморе
Србије бити добијена.
Уследила су писма подршке Градоначелника Београда,Министарства просторног
планирања и животне средине и Привредне Коморе Србије.

Контактирана је Републичка агенција за енергетску ефикасност и директор
агенције Г-дин проф.др. Бојан Ковачић је дао подршку овом пројекту и прихватио
да активно учествује у организацији целе манифестације и буде модератор на
конференцији дана 20.05.2011. где би тема била енергетска ефикасност. Том
приликом је понудио помоћ у ангажовању учесника- предавача, еминентних
стручњака из области енергетске ефикасности.

У међувремену је ступљено у контакт са кабинетом Потпредседника Владе
Божидара Ђелића,где је захваљујући Г-ђи Даринки Радојевић и њеном ангажовању
договорена логистичка подршка и велика помоћ од канцеларије за одрживи развој,
чија нам је помоћ у комуникацији са Локалним самоуправама била од непроцењиве
вредности.Договорена је стратегија на који начин би било најделотворније
укључити локалне самоуправе у овај пројекат,јер су оне један од битних учесника
за успех идеје о начину реализације пројеката у области заштите животне средине
на целој територији Републике Србије.
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Значајну помоћ у остваривању комуникације са научним нституцијама,пружила је
Канцеларија за Науку и Технологију( Г-ђа Катарина Петровић), које су свој велики
допринос дале на конференцијском делу учествујући у предавањима која су
одржана.

Следећи корак је био логичан,а подразумевао је да би требало наћи суорганизаторе
и партнере и међу овим државним институцијама које су пружиле подршку за
организацију овог догађаја.

Договор је био да су за Суорганизаторе изабрани Градски Секретаријат за заштиту
животне средине и Привредна Комора Србије, а за једне од најважнијих партнера
Републичка Агенција за Енергетску ефикасност,Министарсво за Науку и
Технологију,Министарство животне средине и просторног планирања ...

У договору са ПКС- ом заказан је састанак у њиховим просторијама на
Теразијама,на коме је требало оформити организациони одбор манифестације
Организациони одбор је изабран у следећем саставу:

ЈКП Градска чистоћа
Илија Ђорђевић
ЈКП Градска чистоћа

Др Милош Милосављевић

ЈКП Градска чистоћа
Привредна комора Србије

Др Синиша Митровић
Факултете за екологију и заштиту животне
Др Марина Илић (без ње) слати

средине
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Саша Михајловић
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маилове
Привредна комора Србије
Мр Душан Стокић
Факултет техничких наука
Др Горан Вујић

Нови Сад
Јавно водопривредно
предузеће"Србијаводе"

Мр Светозар Василијевић

ВПЦ "САВА-ДУНАВ" - Београд
Агенција за енергетску ефикасност

Др Бојан Ковачић
ЕПС
Спец. Михајло Гаврић
ЕПС Термоелектране"Никола Тесла"д.о.о.
Александар Влајчић
ЕПС Термоелектране"Никола Тесла" д.о.о.
Драган Поповић
ПД Рударски басен
Мр Вукица Попадић Њуњић

"Колубара" д.о.о.
Привредна комора Србије

Иван Јакшић

Центар за маркетинг,информисање и
промоције
Велбури Винд Енерџи

Др Миодраг Обрадовић
Институт за водопривреду "Јарослав
Черни" А.Д.
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Милутин Стефановић

Завод за заштиту од бујица и ерозија
Зелена ЕКО планета

Саша Владисављевић
Милан Кинђић

Дрyавни секретар у Министарству зспп

Марко Андрић, контакт особа

Акција Очистимо Србију

Све претходне радње су допринеле да се приступи изради веб странице и изради
план за штампу промо материјала у којем ће бити представљено шта конкретно
представља ова манифестација и зашто би требало учешће.
За сваку циљну групу је био направљен промо материјал који је био упућен путем
птт пошиљке, електронским путем и презентован на сајту www.ecoexpo.rs. На тај
начин је упућен позив компанијама,привредним субјектима,локалним самуправама,
спонзорима и донаторима који су могли да препознају значај овакве
манифестације.
Направљени су: спонзорски пакети,писмо донаторима,позивнице,фасцикле,
контактирани су потенцијални предавачи и излагачи из земље,региона и
иностранстава.
Након првог круга обавештавања приступило се одабиру компанија, свих које су
биле заинтересоване за учешће и почета је директна комуникација,заказивани
састанци,одржаване презентације...
а најзад се дошло и до коначног списка учесника – излагача.

1.

ЈКП Градска чистоћа и ГО Савски Венац Е1

2.

Делта пак Е2

3.

Тетра пак Е3
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Списак излагача:
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4.

Шарп Дигитрон ист Е4

5.

Беогас Е5

6.

Мегапласт Е6

7.

Веркос Е7

8.

Секопак Е8

9.

Зелена Еко Планета Е9

10.

ГринтекЕ10

11.

Биоенерџи поинт Е11

12.

МОЛ - Интермол Е12

13.

МУП – Сектор за ванредне ситуације Е13

14.

Кесеко Касиа Супер Стар Е14

15.

ЕкоСтар Пак Е15

16.

Летиг ПХС Е16

17.

Рециклажа југ Е17

18.

Србијагас Б1

19.

ЕПС, ЕПС - ТЕНТ Б2,4

20.

Фармаком Б3

21.

Привредна комора Србије Ц1, 2

22.

Медија центар Ц3,4

23.

Верано моторс - Пежо Д1

24.

Рено Д2

25.

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања А1

26.

Секретаријат за заштиту животне средине А2

ТРЕЋА ФАЗА:


ЗАВРШНО УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОГРАМА, ТЕМА И ПРЕДАВАЊА

Први Eco ECO EXPO 2011 је био подељен у следеће тематске целине:
1.
2.
3.
4.
5.

Стратегија, едукација и међународна сарадња
Домаћи и страни пројекти заштите природе и управљање природним ресурсима
Регионални примери добре праксе у решавању заштите животне средине
Финансијски аспекти, законодавни и административни оквири
Компаније из подручја обновљивих извора енергије и зелених технологија.

Направљен је драфт конференције и направљен програм саме манифестације са
предложеном сатницом,одабраним темама и предавачима.

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

09:00-10:10

Долазак излагача

10:00-11:00

Пријављивање

11:00-11:45
Отварање ( Мр. Горан Триван, Секретар Београдског Секретаријата за
заштиту животне средине )

Панел I Зелена економија Србије 2020 – нова развојна шанса

12:00-12:05

Синиша Митровић – Mодератор
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Четвртак 19.мај 2011

14

12:05-12:25

Адриано Мартинс, заменик Шефа делегације Европске Уније у Србији

12:25-12:45

Мр Жељка Јуракић, Директор Фонда за заштиту животне средине

12:45-13:05

Др Ивица Радовић, Државни секретар,Министарство животне
средине, рударства и просторног планирања

13:05-13:25

Џефри Селрс, Саветник за менџмент, амбасада САД у Београду

13:25-13:45

Горан Триван, Секретар за заштиту животне средине

13:45-14:05

Петар Шкундрић, бивши Министар рударства и енергетике

14:05-14:35

Питања и дијалог предавача и учесника

14:35-15:35

Коктел и пословни сусрет привредника

Панел II Економски и енергетски потенцијали рециклажне индустрије Србије

15:35-15:55

Златко Драгосављевић, Државни секретар за животну средину, рударство и
просторно планирање
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15:55-16:15

Александар Весић, Помоћник министра за животну средину

16:15-16:35

Михajло Гаврић, Директор Сектора за заштиту животне средине у ЕПС-у

16:35-17:00

Др Саша Милетић, Шеф службе за заштиту животне средине у ЕПС-у

16:55-17:20

Питања и дијалог предавача и учесника

Петак 20.мај 2011

10:00-10:10

Модератор Бојан Ковачић (Др. Миодраг Обрадовић) – Отварање

10:10-10:30

Енергетски изазови за Србију (проф. Милун Бабић, директор
Регионалног центра Крагујевац)

10:30-10:50

Нацрт Закона о енергетској ефикасности (проф. Милош Бањац,
помоћник министра за енергетику)

10:50-11:10

Нова Стратегија развоја енергетике Србије (Никола Рајаковић,
државни секретар у Министарству енергетике)

11:10-11:30

Питања и дијалог учесника

11:30-12:00

Пауза

12:00-12:30

Мајкл Стивен – Симфони инвајрментал

12:30-13:00

Подршка енергетици региона од стране Светске банке (Луп Брефор,

13:00-13:30

Интегрална и интердисциплинарна истраживања у области заштите
животне средине и климатских промена у Републици Србији – значај
и примена (проф. Др. Мирослав Врвић)

13:30-13:50

Предраг Марић, Начелник Сектора МУП-а за ванредне ситуације

13:50-14:50

Ручак

ECO EXPO 2011 | 6/1/2011

директор Светске банке у Србији)
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14:50-15:50

Имплементација Директиве о енергетским карактеристикама зграда у
Србији
-

15:50-16:50

Прикључење фотонапонских електрана на електроенергетску мрежу
-

16:50-17:50

Синиша Станковић, директор BDSP Лондон
Давид ван дер Бург
Тристан Хилебрегт

Небојша Радовановић
Момчило Стојановић, директор школе „Раде Кончар“
Милинковић Миленко
Водоводи (енергетска ефикасност) (Томислав Славковић, Удружење
за техничке воде и санитарно инжењерство)

ЧЕТВРТА ФАЗА:





ОПРЕМАЊЕ И БРЕНДИРАЊЕ ПРОСТОРА
ИЗРАДА ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Све је било спремно за почетак манифестације,али је требало припремити и прикупити све
пoдатке за штампање пратећег материјала конференције.Било је потребно припремити све
штандове и простор хале за брендирање.
Припрема хале у техничком и технолошком смислу је била једна од последњих
припремних радњи,изузевши припрему и обуку персонала и особља који ће на
манифестацији бринути о самом одржавању програма,обавештавању учесника о свим
догађајима и њиховом редоследу.
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ПЕТА ФАЗА:



САМО ОДРЖАВАЊЕ ДОГАЂАЈА

Први међународни сајам екологије и заштите животне средине и конференција„ECO
EXPO 2011” je отворен и формално 19.05. 2011 у 11 часова у BELEXPOCENTRU u
Beogradu.
Манифестацију је отворио секретар за заштиту животне средине града Београда Горан
Триван.
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На самом отварању је било споменуто од стране Горана Тривана да су овакви догађаји
показатењи да и у нашој земљи постоји Невладин сектор који уз подршку Државе може да
допринесе развоју очувања ћивотне средине. На овај начин се постиже друштвено
подизање свести да је ово једна од најбитнјих ствари у нашим животима,јер ову планету
смо дужни да ноставимо поколењима као што су наши преци оставили нама.

На сајму је учествовало око 20- так предавача из земље и света,била је изузетно посећена
од стране стручне јавности (око 5000 људи) која је могла да чује и види примере добре
праксе из србије и страних земаља,занимљиве примере еколошког превоза (бицикл на
батерије),експонате као што су ветрогенератори,уређаје за уштеду енергије...

На конференцији је оба дана било да су теме биле из истих или различитих области
енергетске ефикасности, управљања отпадом или рециклажа било једно заједничко
мишљење - да је јединствени концепт ове манифестације синергија дрзавне
управе,локалних самуправа и светских и европских финансијских институција, постигнут.
Овакав приступ је омогућен кроз добру организацију кроз три сегмента на овом
догађају - конференције ,излагача и митинг поинта;





ПРИКУПЉАЊЕ ПОВРАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ИЗЛАГАЧА И ОСТАЛИХ
УЧЕСНИКА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗАКЉУЧАК И РЕЗУЛТАТИ ОДРЖАНЕ ЕСО ЕХРО КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Наглашено је да је постигнут још један битан циљ,а то је подизање свесности о
заштити животне средине и популаризације у Србији,као и указивање на проблем са
бирократијом при реализацији пројеката,као и то да је могуће анимирати домаће
произвођаче, иноваторе и покренути ову грану унапред.
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ШЕСТА ФАЗА:
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Овај ЕСОЕХРО & Conference 2011 биће платформа за промоцију и размену
професионалних искустава и знања из различитих подручја о заштити животне
средине: вода, ваздух, Земља .

Закључак и резултати пројекта

Учесници Конференције „ ECO EXPO 2011“ су остварили динамичан и садржајан
дијалог о дометима еколошке политике Србије, европском еколоском путу, обавезама и
бенефиту интеграција и изазовима европске политике за централну и локалну
администрацију.

На Конференцији су учествовали бројни домаћи и страни предавачи.

Адриано Мартинс, заменик шефа делегације Европске Уније у Србији, истакао је добар
пут и напредак који је Србија постигла у еколошким интеграцијама али наглашава да је
животна средина покретна мета и да се стално мора радити на моделирању домаће
легислативе и њеном усаглашавању са Директивама ЕУ.

Џефри Салерс, саветник за менаџмент у Амбасади САД у Србији, посебно је истакао
значај зелене градње као новог тржишта у Србији а све у циљу енергетске ефикасности и
грин џобс послова.

Лу Брефор, директор Канцеларије Светске банке у Србији, говорио је о подршци
енергетици региона од стране Светске банке.

Конференција је унапредила дијалог администрације и бизнис сектора као и партнерство
даваоца и примаоца услуга у животној средини а овом приликом упућен је апел
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аминистрацији и јавности да се неодложно приступи примарној селекцији отпада,
одрживој производњи и потрошњи као и употреби обновљивих извора енергије.

У оквиру МИТИНГ ПОИНТ-а одржани су састанци са представницима финансијских
институција као што су Немачка развојна банка и Светска банка, на којима су
представници локалних самоуправа могли да изнесу своје идеје и појекте из заштите
животне средине и екологије.

На сајму „ ECO EXPO 2011 “ посетиоци су могли да се упознају са радом многобројних
домаћих компанија као што су ЕКОстар ПАК, СЕКОПАК, СРБИЈАГАС, ЕПС, ДЕЛТАПАК, БЕОГАС, РЕЦИКЛАЖА ЈУГ, ФАРМАКОМ МБ, ЈКП Градска чистоћа, поред њих
на сајму су били присутни и излагачи из региона ЊЕРКОС ГРОУП, ПХС (Хрватска,
Словенија) и ЕУ, Шведске ТЕТРА ПАК, Грчке КЕСЕКО.

„ ECO EXPO 2011 “ покренуо је нову форму сајма и конференција у Србији, која је
окупила домаће и стране компаније, међународне институције, развојне државне
структуре, као и професионални кадар из области заштите животне средине.

Цела конференција је имала изузетну медијску помоћ и пропраћеност од стране како
штампаних тако и електронских медија.
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МЕДИЈИ
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http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/136336/Medunarodni-sajam-ekologije-u-Beogradu
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=64091
http://www.vesti.rs/Beogradske/Medjunarodni-sajam-ekologije-ECO-EXPO-2011-od-18-do-20-maja.html
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/medunarodni-sajam-ekologije-od-18-do-20-maja/1028.phtml
http://www.kurir-info.rs/beograd/pocinje-medjunarodni-sajam-ekologije-eco-expo-2011-89612.php
http://budiekofin.com/novosti/32/Sajam_ekologije_i_zastite_zivotne_sredine_Eco-expo_2011

Председник НВО Зелена еко планета

Илија Ђорђевић
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