
ЗБОРНИК УМЕТНИЧКИХ РАДОВА

СВА ЛИЦА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА



Садржај

Уводна реч                                                               

Победници ЕкоКон конкурса                               

Ликовни радови                                                  
Предшколски узраст                                     
Основна школа                                            
Средња школа                                             

Литерарни радови                                            

Фотографски радови                                       
Основна школа                                         
Средња школа                                             
Одрасли                                                       

1

2

27
27
74

159

164

169
169
173
184



1

Драги наши,

Дошао је крај и првој ЕкоКон конференцији. Ове
године смо се бавили климатским променама,
једним од највећих проблема садашњице, и
покушали смо да у разговору са вама боље
објаснимо ове појаве и да се можда чак и упустимо
у размишљање о потенцијалним решењима.

Наравно, ништа од овога не можемо потпуно сами,
те вам се овом приликом захваљујемо на
издвојеном времену и посвећености да о овој теми
разговарате са нама, било као учесници конкурса,
било као пратиоци саме конференције. 

Сада смо на почетку - пред нама је још много
година разговора, а надамо се и још много година
наше конференције. До тада, уживајте у
уметничким радовима пристиглим на наше
овогодишње конкурсе. Видимо се следеће године!

Ваша ЕкоКон екипа



ПОБЕДНИЦИ ЕКОКОН КОНКУРСА

Пред вама су радови награђени на ликовном,
литерарном и фото-конкурсу, распоређени по
категоријама - који вам се највише допадају?

Ликовни конкурс - предшколски узраст

Катарина Баиновић
ПУ „Полетарац“ Жагубица, Осаница

Прво место
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Сара Беговић
ПУ „Стоногица“, Сремска Митровица

Друго место

Деспот Достанић
ПУ „Стоногица“, Сремска Митровица

Треће место
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Ликовни конкурс - основна школа

Анђела Ђурић - „Сати откуцавају“

Прво место

Алекса Марковић - „Планета у пламену“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Друго место

4



Богдан Ковачев - „Климатске промене“
ОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Треће место

Софија Стаменковић
ОШ „Црњански“, Јагодина

Четврто место
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Ликовни конкурс - средња школа

Миња Вићентић - „Спасимо корале“

Прво место

ž

Петра Жагар

Друго место
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Филип Телетин
Школа Техноарт

Треће место

Ликовни конкурс - одрасли

Хела Јовичић

Прво место
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Сања Станишић

Друго место

Ликовни конкурс - специјална награда

Сaнeлa Mилaнoвић,Aлeксaндaр Jaнкoвић,Ђoрђe
Mилoсaвљeвић,Tиjaнa Кojaдинoвић, Снeжaнa

Mиљкoвић-Mиливojeвић

Центар за бригу о старима, деци и особама са
инвалидитетом „Свилајнац“, Свилајнац
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Литерарни конкурс

„Климатске промене и ја“
Јована Тодоровић, Гимназија Младеновац

Прво место

„А какве то сад везе има са мном?”

И тако сваки пут – о науци, о политици, о природи, и
наравно, о савршеном споју проблема свих ових
области – климатским променама. Има ли заиста
везе са свима нама то што се лед топи и медведи
губе тло под ногама?

Мислим да има више везе него што би нам могло
пасти на памет.

Иако је мало вероватно да ће моје очи уживо видети
проблеме са којима се суочавају бели медведи, не
морам гледати далеко како бих приметила да ни у
мојој непосредној близини ситуација није значајно
боља. Клима на нашој планети полако одустаје од
одржавања сопственог баланса, а од тога патимо и
ми, баш овде, у Србији. И не, не говорим овом
приликом о сталном губитку врста који, нажалост,
мори тек понеког грађанина. Говорим о појавама
које нас ремете на дневном нивоу, а које се не
спомињу увек у медијима као директне последице
промене климе.
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Почнимо од температуре, најједноставнијег
параметра за повезивање са стањем атмосфере.
Податак да су претходне две године биле најтоплије
у историји мерења температуре у нашој земљи не
изненађује никога ко се усудио да током лета
проведе бар неко време на отвореном.

„Температура је изнад просека за ово доба године.”
Топлотни таласи све су чешћи и трају све дуже, што
ствара додатан проблем становницима већих
насеља упакованим у бетон, али и
пољопривредницима који морају да се боре са
последицама суше како знају и умеју. Наравно,
проблем суше не утиче само на њих – када су
приноси мањи, цене производа расту, па се тако из
године у годину изнова суочавамо са
облакодерским ценама намирница на пијацама и у
локалним продавницама.
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„Али, ако су суше проблем, где су све те падавине
могле да нестану?”

Ено их у мају и јуну, изазивају поплаве. Немамо ми
проблем са недостатком падавина колико са
њиховим неједнаким распоредом, са чињеницом да
може проћи и по месец дана без кише, а да се онда
читаве недеље утапамо по булеварима, гледајући
аутомобиле док пливају кроз град.

А када већ разговарамо о падавинама, зашто не
бисмо говорили и о онима које људи најжељније
ишчекују, па се после чуде када их целе зиме не
виде? Београд, као и већина Србије, није скоро
видео снег. Не онај прави снег, свакако, онај у којем
смо се пре мање од десет година могли ваљати и
грудвати и правити Снешка Белића.

Кад мало размислим, можда ме само нервира то што
више нема снега и што је моје омиљено воће сада
дупло скупље него претходних година. Можда то и
није лоше, јер ме тера да размишљам о ономе што
ја могу урадити да овим проблемима станем на пут.

Можда би свако од нас требало да се запита шта су
му климатске промене одузеле.
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„Помоћ пријатеља природи“
Милан Вукашиновић, Тринаеста

београдска гимназија

Друго место

Сви људи који се занимају за природу увек кажу исту
ствар: „Да би се очувала природа, треба свако да
крене од себе; Замислите да свако подигне један
делић ђубрета са пода, живели бисмо у много
лепшем свету“. И док су сви ти искази донекле тачни,
они занемарују једну кључну ствар: није појединац
крив за рад система. У садашњем свету, ако сви
појединци раде доста за планету, мало се постигне,
али ако би велике корпорације које су разлог ових
проблема урадиле мало, много би се постигло.
Разни фактори утичу на климатске промене, од којих
неки утичу и на мој персонални живот, што не значи
да ја као појединац не би требало да се
информишем и о оним факторима који се не тичу
само мене. По мом мишљењу, тренутно су највећи
изазивачи климатских промена комерционални
произвођачи меса, произвођачи неразградивих
материјала (пластика, непотребна амбалажа, кесе,
гума, стиропор), и еколошки неедуковани људи.

Комерцијални произвођачи меса, тј. компаније које
хране, тове, неетички убијају и масивно продају
месо и друге делове стоке, пилића и других
животиња су значајни изазивачи климатских
промена.

12



Не помињући начин на који те компаније раде свој
крвав посао, индустрија меса има једну велику ману.
Прво, сваког дана цела људска раса попије око 15.6
милијарди литара воде и поједе око 38 милијарде
килограма хране. У поређењу са тиме, све краве на
свету попију 135 милијарди литара воде и 70
милијарди килограма хране, и то су само краве, од
70 милијарди животиња које људи гаје у исте сврхе.
Овакав начин стварања хране је дугачак, одузима
превише ресурса које би људи могли да искористе и
заузима превише површине на Земљи. Огроман део
Земље је прекривен шталама, кланицама и другим
местима везаним за производњу меса, уместо да за
добијање свих калорија које долазе од меса гајимо
кромпир (висикокалорично поврће које има све
витамине и минерале) који би заузимао три пута
мању површину и знатно мању количину воде
дневно. Да ли то значи да сви треба да постанемо
вегетеријанци? Не. Много би еколошки било боље
да се смањи дневни унос меса код свих људи, јер
индустрија меса ради по принципу испоруке и
потражње – ако је мања потражња за месом, мање
ће се меса производити. Поред загађења које
фабрике меса производе и воде коју троше, краве
такође производе метан, који је један од гасова који
су најзаслужнији за ефекат стаклене баште.
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Произвођачи неразградивих материјала су део
проблема, али изазивач проблема је сектор који
потражује те неразградиве материјале. Појединци
који уместо једнократних кеса носе цегере на пијацу
и у радњу помажу, али и они су беспомоћни пред
наруџбином која је умотана у 6 слојева пластике,
кеса и амбалаже. Из неког разлога је настао светски
тренд да се ствари безпотребно пакују, узимају и на
крају бацају, дајући малу или никакву корист.
Проблем са свим тим кесама, амбалажама и
ђубретом је тај што кад-тад заврши у океану.
Огромна острва плутајућег смећа плове морским
струјама свих океана свакодневно, и када се то
ђубре насуче на обалу, захтева трошење енергије и
ресурса да би се сакупило. У већини случајева
захтева исте те кесе, само нагомилавајући на већ
огромну хрпу ђубрета у свету. Ресурси који се
утроше на стварање тих материјала, и количина
загађења које се ослободе при том процесу су
огромни. Загађење директно утиче на климу и на
ваздух који удишемо свакодневно.
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Људи који су еколошки неедуковани или само
немарни такође доприносе климатским променама.
Последице њиховог понашања неће се одразити у
њиховом животном веку, али ће сачекати следеће
генерације. Зато је екстремно себично мислити и
понашати се тако. Само зато што се нешто лоше
неће десити у ближој будућности не значи да је
оправдано због баш тог разлога.

Климатске промене утичу на мене, и на све друге
одговорне људе који желе да живе у чистом,
здравом свету без патње и загађења. Оне
постављају проблем на који се треба одговорити
што пре јер можда буде прекасно. Мала ствар као
повећање просечне температуре на свету за 1,5
степени у протеклих 20 година звучи безазлено, али
та мала промена је истребила стотине врста биљака
и животиња, променила топографски изглед
планина и санти леда и подигла ниво мора. Најбоља
опција у овим околностима је едукација, као и
примена научених мера и вредности и пренос
знања на друге људе који су вољни да прихвате
еколошке вредности.

Истина, на почетку овог есеја сам рекао да је клише
рећи да се нешто можда и постигне ако сви урадимо
мало, али у режиму који неће да се промени у
блиској будућности једини могући начин борбе
против климатских промена је лично ангажовање и
занимање за проблеме који утичу на све нас.
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„Климатске промене и ја“
Драгутин Мркић, Средња школа за

информационе технологије

Треће место

Због претеране експлоатације минералних
сировина, руда, нафте и развоја индустријских
постројења, термоелектрана, аутомобила и авио-
индустрије дошло је до претеране емисије штетних
гасова као што су CO2, SO2, SO3, као и штетних
неметала. Поред емисија наведених супстанци,
човек је својом небригом и жељом за већим
профитом почео да прекомерно користи вештачка
ђубрива. Ово је проузроковало загревање
атмосфере, стварање киселих киша, топљење леда
на половима и великe временскe непогодe, што је
утицало на промену животних услова на Земљи. 
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Смањењем површина под шумама, амазонских
шума, прашума и осталог биодиверзитета ради
добијања пољопривредног земљишта, смањила су
се „плућа Земље”, што је проузроковало недостатак
чистог ваздуха, нарочито у градовима и густо
насељеним местима.

Због уништења биодиверзитета, зелених површина,
паркова и емитовањa штетних гасова из
аутомобила и индустријских постројења, дошло је до
загађење ваздуха и водних токова. Загађење
водених токова, река, језера и мора, које је настало
испуштањем штетних материја из индустријских
постројења, бахатог понашања човека који баца
разни отпад у водне токове и земљиште, дошло је
до нарушавања природног склада, природе и
човекове околине. Поред ових загађења, отпад из
домаћинстава и разноразни индустријски отпад
скупљан је и товарен на бродове. Овај отпад плови
бродовима Тихим и Атланским океаном у великим
контејнерима који су створили плутајућа острва,
настала неконтролисаним бацањем отпада.

Бритиш Петролеум, једнаод највећих корпорација за
експлоатацију и прераду нафте у свету, поиграо се
због великог профита природом у близини
Америчке обале. Експлоатацију нафте вршили су
бушењем са дна океана. При бушењу дошло је до
нарушавања хидростатичког притиска изазваног
пуцањем цеви и неконтролисаног изливања нафте у
енормним количинама на површину океана.
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Због струја које постоје у океанима, нафта је дошла
до океанске површине и обала Америке и  других
делова света. Приликом изливања нафте дошло је
до великог угинућа птица и осталог живог света.
Вршено је скупљање нафте са површине океана,
један део је запаљен, а део који није покупљен
разградио се у мору. Паљењем остатка нафте дошло
је до загревања водених струја у океанима што је
изазвало топљење ледених полова. Морска вода
која у себи има со изазвала је реакцију
разграђивања нафте која на дубинама од хиљаду
метара ствара пенасти раствор због којег је дошло
до изумирања флоре и фауне како у приобалним
тако и у океанским областима.

У мом граду Обреновцу направљенa je
термоелектрана која сагоревањем фосилних горива
(угља) производи електричну енергију. Угаљ из
Колубаре који се експлоатише је органског порекла
и представља угаљ лигнит.
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Приликом експлоатације лигнита долази до копања
јаловине која у себи садржи неметале и тешке
метале. Без обзира на то што се врши сепарација
овог угља, угаљ долази са приближно 10% јаловине
која се налази на површини у виду филма који у
процесу сагоревања испушта тешке метале у
атмосферу. Угаљ се пре сагоревања меље у
специјалним лимовима где не може да се самеље
потпуно на ситне честице, већ у себи има угља
величине око два и више милиметра што
представља несагорив материјал, јер се сагоревање
врши у кисеоничном флуиду. Овај несагориви
материјал пада на дно и као такав одлази у пепео
као штетан састојак. При производњи електричне
енергије емитују се штетни гасови у ваздух, који у
себи имају микрочестице угљене прашине која
садржи тешке метале из јаловине која је била као
филм на угљу у процесу сепарације. При
пројектовању је дошло до грешке у одлагању
пепела насталог у процесу производње електричне
енергије. При депоновању пепела дошло је до
загађења плодног пољопривредног земљишта и
подземних вода. Плодно пољопривредно земљиште
је откопавано, одношено и прављени су копови за
депоновање пепела. При процесу депоновања
пепела, вода се одвојила из водене пулпе, а пепео је
депонован у копове. Након попуњавања рова или
откопа дошло је до затрпавања пепела и
рекултивације која није дала пољопривредне
ефекте.
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Оваквим путем депоновања пепела заузете су
огромне површине плодног земљишта, како
ораница тако и необрадивог земљишта. Требало је
испројектовати враћање пепела у облику пулпе
вода-пепео 50/50. Депоновање пепела је требало
пројектом предвидети враћањем и
транспортовањем пепела у облику водене пулпе.
Најплодније земљиште обреновачког атара које је
било највећи произвођач пољопривредних
повртарских култура одакле се снабдевао Београд
пазарним данима, загађено је, при чему је изазвана
еколошка катастрофа која никад неће бити
санирана. Да би се климатски услови на земљи
одржали у оваквом стању, да би људи имали
обрадиво земљиште, чист ваздух и воду за пиће и
здраву храну, треба спречити еколошке катастрофе
свих врста које утичу на глобалне климатске
промене на свету као и микро локалне што је случај
у Обреновцу.
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Приликом хлађења котлова користи се вода из реке
Саве и специјалним постројењима, пумпама и
хемијским средствима за омекшавање воде у
котловима, котлови се хладе. Тако загрејана вода се
годинама пуштала директно после минималног
хлађења у реку Саву што је проузроковало угинуће
риба, као и флоре и фауне. Деведесетих година
прошлог века, израдњом високих стамбених
објеката, дошло је до топлификације, загревања
станова у зимском периоду топлом водом из
термоелектране која је добијена хлађењем котлова,
али то је минимални део који се користи. 

Урађен пројекат топлификације Београда
осамдесетих година завршио се само на пројекту
који никад није реализован. Овакви пројекти и
небрига о околини и природи, човеку и
непоштовање технолошких зависности довело је до
ситуације у којој се сад налази Обреновац, као и цео
свет. Ово су само груби примери како се не води
рачуна о природи и здрављу човечанства.
Обреновац дан данас није култивисан, нису
засађени паркови са платанима који би штитили
природу и човека од штетних гасова, тешких метала
и других загађења. Земљиште у Обреновцу, уназад
15 година, тотално је девастирано тешким
металима, па је пре 6 година дато упозорење да се
воће и поврће из Обреновца не користи за људску
употребу.
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Фото-конкурс - основна школа

Филип Филиповић - „Бујица на Голији“
ОШ „Коста Абрашевић“, Београд

Прво место

Кристина Петровић - „Чекајући јесен“
ОШ „Слободан Пенезић Крцун“, Јунковац

Друго место
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Огњен Бокић - „Бреза“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Треће место

Фото-конкурс - средња школа

Јелена Марковић - „Небо“
Прва београдска гимназија

Прво место
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Иван Фершиши - „Постапокалипса“
Прва београдска гимназија

Друго место

Ленка Стојанов - „Вече“
Прва београдска гимназија

Треће место
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Фото-конкурс - одрасли

Горан Бендеља - „Еко“

Прво место

Ивана Милошевић - „Тата спалио Ђенку“

Друго место
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Мина Ђурковић - „Климатске
промене крај реке Саве 1“

Треће место

Радови које сте имали прилику да видите до сада
изабрани су од стране стручних комисија.
Председници ових комисија су:

Филип Миразовић, сликар (ликовни конкурс)
Ђорђе Сибиновић, писац (литерарни конкурс)
Ивана Маринковић, фотограф (фото-конкурс)

Овом приликом им се још једном захваљујемо, а
вама сада представљамо и остале радове који су
пристигли на уметничке конкурсе, а који су у складу
са пропозицијама конкурса. Уживајте!
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Ликовни конкурс - предшколски узраст

Групни рад мешовите предшколске групе ПУ „Наше
дете“, вртић „Меда“ - „Загађена планета“

Софија Тасић - „Дим лети, кесе лете. Сунце са неба
ужарено греје, нема хлада испод нашег храста“

Вртић „Бубамара“, ПУ „Звездара“
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Јана Николић - „Пингвин и пиле“

Мина Јовановић - „Животиње не могу да дишу“
ОШ „Црњански“, Јагодина
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Маша Миловић, Емилија Герић, Ђурђа Мањенчић,
Дуња Јованчевић, Димитрије Поповић, Тео Милић

 „Медвенковићи“
ПУ „Дечији дани“, вртић „Мрвица“

Ксенија Сурла - „Тужни меда“
Вртић „Мајски цвет“, Стари град
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Софија Вукмир
ПУ  „Стоногица“, Сремска Митровица

Ивор Штикс - „Поплављени град“
Вртић „Адријана“, Београд
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Магдалена Утвић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник

Анастасија Сајић - „Планета се топи“
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Групни рад предшколске групе
„Весела и тужна планета“

ПУ  „др Сима Милошевић“, вртић „Милица“, Земун

Филип Вујиновић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Милош Самарџија, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник

Сара Радоњић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Александра Јутић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија

Алекса Николић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Алексија Главашки - „Волим своју планету“
ПУ „Happy place“, Нови Сад

Анастасија Бирињи, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Анастасија Јаковљевић - „Много је загушљиво“

Давид Турковић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Хана Томић
ПУ „Полетарац“, Осаница

Демијан Мајхеншек, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Групни рад мешовите групе ПУ „Наше дете“,
вртић „Меда“ - „Срећна планета“

Петра Ивановић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Стефанија Аритоновић - „Еко планета“
ОШ „Бранко Радичевић“, Бор

Софија Репац, ПУ „Бошко Буха“, Инђија
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Маша Ивановић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија

Софија Влаовић, ПУ „Стоногица“,
Сремска Митровица

40



Тајна Петровић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Михајло Бебић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Милана Војновић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија

Антонела Анђелић - „Еко планета“
ОШ „Бранко Радичевић“, Бор
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Јован Милорадовић - „Поплаве и загађења“
Вртић „Адријана“, Београд

Лука Маринковић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“
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Ема Солис Ђорђевић - „Различите боје Земље“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Лара Мирјанић - „Здрава планета“
Вртић „Адријана“, Београд

44



Маша Филиповић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник

Софија Лукач - „Цео свет“
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Ана Вукић, ПУ „Happy Place“, Нови Сад

Андрија Марковић, ПУ „Happy Place“, Нови Сад
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Димитрије Будимир - „Загревање глобално“
Вртић „Адријана“, Београд

Дамир Чолаковић - „Поплава“
Вртић „Адријана“, Београд
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Елена Денић, Исак Денић, Мила Поповић
„Огромна олуја, баш је страшна!“
Вртић „Мајски цвет“, Стари град

Дмитра Михајловић - „Црвено небо над градом“
Вртић „Адријана“, Београд
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Елена Медић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Елена Медић, ПУ „Happy place“, Нови Сад
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Јанко Петровић - „Пластично загађење“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Исидора Миланковић
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Хелена Сивонић, ПУ „Полетарац“ Жагубица, Осаница

Јана Гајић - „Планине нам помажу да дишемо“
ОШ „Црњански“, Јагодина

51



Катарина Савов, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“

Лазар Мусмар, вртић „Бубамара“,
ПУ „Звездара“
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Лазар Сенић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник

Лазар Бараћ - „Погођена планета Земља загађењем“
Вртић „Адријана“, Београд
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Лада Антић - „Загађење околине“
Вртић „Адријана“, Београд

Лена Крањц, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Лазар Симоновић - „Еко планета“
ОШ „Бранко Радичевић, Бор“

Lenka Milla, ПУ „Happy place“, Нови Сад
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Магдалена Благојевић, ПУ „Полетарац“
Жагубица, Осаница

Миливој Марковић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Нађа Пешић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“

Наталија Бабник, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Natalija Weinmann, Јулијана Мађаревић, Вида Луцић
„Увенусмо од јаког сунца“

Вртић „Мајски цвет“, Стари град

Маша Марија Цветковић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“
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Мила Панић - „Заклоњено Сунце“
Вртић „Адријана“, Београд

Нина Ћосић - „Еко планета“
ОШ „Бранко Радичевић“, Бор
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Невена Манчић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“

Ноа Комненовић, ПУ „Happy place“, Нови Сад
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Софија Јањић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник

Павле Ћирић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“
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Николија Антић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“

Софиа Јовановић - „Облаци дима прекривају Сунце“
Вртић „Адријана“, Београд
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Никола Марковић - „Отапање леда на Земљи“
Вртић „Адријана“, Београд

Софија Марић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија
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Софија Вујичић - „Климатске промене“
Вртић „Адријана“, Београд

Страхиња Ивковић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Тара Гојковић, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник

Татјана Мијаиловић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија
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Соња Прскић, ПУ „Полетарац“
Жагубица, Лазница

Теодора Говедарица, ПУ „Happy place“, Нови Сад
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Теодора Радин, вртић „Бубамара“, ПУ „Звездара“

Тара Анђелковић - „Штитимо Земљу“
Вртић „Адријана“, Београд
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Вера Станковић, ПУ „Чика Јова Змај“
Пирот, вртић „Лане“

Вук Антонијевић, Сања Аврамовић, Natalija Weinmann,
Тадија Петровић, Мила Поповић, Лорена Илић,

Ксенија Сурла, Максим Чехић - „Шта сад?“
Вртић „Мајски цвет“, Стари град
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Виктор Бајић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Теодора Митић - „Наша река Нишава“
Вртић „Лане“, Пирот
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Виктор Радовановић - „Два лица планете Земље“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Виктор Шћепуловић, ПУ „Полетарац“
Жагубица, Лазница
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Војин Веселић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Вук Травица, ДУ „Дечија радост“ Ириг,
вртић „Вила“ Врдник
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Вукашин Јокић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Вук Николић - „Загревање планете“
Вртић „Адријана“, Београд
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Зара Алексић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Wissam Fata Nahhas, ПУ „Happy place“, Нови Сад
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Вукашин Јанковић, ПУ „Happy place“, Нови Сад

Ликовни конкурс - основна школа

Миа Љуца - „Пре и сада“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Соња Андрић

Алекса Грујић - „Ужарена планета“
ОШ „Црњански“, Јагодина
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Хана Стаменковић - „Време је за промене!“

Елена Свирчевић - „Упомоћ, топим се!“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад
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Коста Михајловић - „Климатске промене у природи“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Адам Радовановић - „Кад клима није фина, ту ништа
не штима“,  ОШ „Црњански“, Јагодина
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Михајло Калајџић - „Климатске промене у природи“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Тара Петровић, ОШ „НХ Синиша Николајевић“,
Београд
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Софија Вујић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Миливоје Стојковић - „Барка“
ОШ „8. октобар“, Власотинце
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Лука Вуковић - „Загревање“
ПОШ „Тврђава“, Петроварадин

Јана Стајковић, ОШ „Владислав Савић Јан“
Гаглово, Крушевац
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Лена Стојичић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Лена Магдић - „Сваки секунд је важан“
ОШ „Црњански“, Јагодина
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Ксенија Бојовић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Софија Стаматовић - „Вратимо осмех планети“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Елена Добранић - „Поплављен аутомобил након
невремена“, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Адам Веселиновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Петар Биргермајер, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Ива Стевановић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Наум Трајковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Марија Томић, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Крушевац
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Вера Кузмина - „Медведска несрећа“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Никола Ивић, ОШ „НХ Синиша Николајевић“, Београд

86



Стефан Пеулић - „Супер-ја спасавам планету“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Ива Ристић, Крушевац
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Милисав Атанацковић - „Спасиоци медведа
против глобалног загревања“

ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Новак Ђорђевић, ОШ „Владислав Савић Јан“
Гаглово, Крушевац

88



Aus Nobuisi - „Отопљени пол“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Darian Birg Milin, Вук Милачић
ОШ „Монтесори“
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Лара Ђорђевић, ОШ „Иван Горан Ковачић“

Елена Јаковљевић - „Четири годишња доба“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

90



Марко Станојевић - „Пингвини без забаве“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Милан Миладиновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

91



Михаило Недељковић - „Вратите ми Сунце!“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Михаела Маљковић. ОШ „Црњански“, Јагодина
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Милорад Николић, ОШ „Монтесори“

Мина Пешић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун
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Нађа Вуксић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Наталија Љуна
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Никола Арсовски - „Победимо топлоту“
ШОСО „Мара Мандић“, Панчево

Нађа Марас. ПОШ „Тврђава“, Петроварадин
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Немања Цвејић - „Планета терета“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Милица Вујовић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Растко Станимировић - „Куда?“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Сава Радивојевић, ОШ „Станоје Миљковић“
Брестовац, Бор

97



Растко Радумило, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Сава Стајковић, ОШ „Владислав Савић Јан“,
Гаглово, Крушевац
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Лазар Динуловић, ОШ „Бранко Ћопић, Београд“

Лена Човикановић - „Суша, торнадо“
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор

99



Миа Табаковић, ОШ „Станоје Миљковић“
Брестовац, Бор

Мила Смиљанић - „Екологија“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Маша Милосављевић

Милан Милошевић - „Климатске промене и таласи“
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор
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Анђела Марковић -  „Климатско чудовиште“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Калина Мисовић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Луна Марковић - „Шарена планета“
ОШ „Црњански“

Марија Миловановић - „Заменили смо места (руке које
греју и хладе)“,ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад
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Маша Љумовић - „Торнадо“
ОШ „Бранко Ћопић“

Маша Радаковић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун

104



Соња Видаковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Алекса Димитријевић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

105



Доротеја Бошковић
ОШ „Доситеј Обрадовић“, Крушевац

Лива Туркер, ОШ „Црњански“, Јагодина

106



Милица Скоковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Нина Алексић, ОШ „НХ Синиша Николајевић“, Београд
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Стеван Бунић - „Климатске промене“
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор

Павле Јовановић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Александар Кнежевић - „Климатске промене у
природи“, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Алекса Стојишић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

109



Алекса Петровић, ОШ „Бранко Ћопић“

Александра Николић, Крушевац
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Алекса Радман, ОШ „Мајка Југовића“, Земун

Анђелија Косрев - „Ноћна мора наше планете“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад
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Андреј Тасић - „Планета се топи“
ОШ „Црњански“, Јагодина

Андрија Гајић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Аљоша Живојиновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Анђелина Страиновић - „Како климатске промене
утичу на море“, ОШ „Станоје Миљковић“

Брестовац, Бор
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Дамјан Добрић
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор

Даница Бакић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун

114



Дамјан Перић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Ангелина Дурковић, ОШ „Бранко Ћопић“
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Дуња Ваљаревић, ОШ „Владислав Савић Јан“
Гаглово, Крушевац

Хелена Ацић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Гвозден Сретеновић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун

Ен Ванг - ОШ „Монтесори“
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Игњатије Петровић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Ивана Вукосављевић - „Боје климе на мору“
ОШ „Црњански“, Јагодина

118



Иван Шарић - „Извор је наш“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Искра Ђикић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

119



Јелена Радуновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Катарина Драча, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

120



Лана Јанковић
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор

Лана Комненић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

121



Лана Томин - „Планета гори“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Корана Васиљевић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

122



Лана Урсуловић
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор

Кристијан Ђорђевић, ОШ „Владислав Савић Јан“
Гаглово, Крушевац
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Никола Стевановић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Никола Плавшић - „Умирем, помоћ!“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

124



Марко Рељић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Милена Бубуљ - „Уништена природа“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

125



Нина Стринић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Милица Попадић, Крушевац

126



Андреј Алексић, ОШ „Мајка Југоивћа“, Земун

Андријана Туцовић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

127



Максим Маринковић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун

Лука Маравић, ОШ „Монтесори“
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Јована Вуковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Коста Трифуновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

129



Лара Виторовић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Лука Јаковљевић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Петар Шокчевић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Рафаило Миловановић - „Промењена клима“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад
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Огњен Марковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Петар Павловић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

132



Душан Радошевић - „Ветрењаче“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Хелена Николић, Крушевац
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Лука Живковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Лена Нићифоровић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун
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Лав Кељачки - „Има ли наде за медведе“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Марија Самарџић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Марија Љубомировић, ОШ „Станоје Миљковић“
Брестовац, Бор

Марко Петровић - „Остаци леда“
ОШ „Црњански“, Јагодина
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Марко Бојић - „Садњом шуме против климатских
промена“, ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Марија Вујовић - „Ледена планета“
ОШ „Црњански“, Јагодина
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Никола Драча, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Николина Јовић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Милица Бајић - „Уз добру екипу клима је добро“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Милена Николић - „Климатске промене“
ОШ „Станоје Миљковић“, Брестовац, Бор
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Јана Марјановић, ОШ „Монтесори“

Ирина Ћирковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Кристина Семиз - „Буди део природе који се воли“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Марко Костић - „Весело кроз тужно дрво“
ШОСО „Мара Мандић“, Панчево

141



Марко Спречаковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Милена Станојловић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

142



Милица Шушница - „Хоћу птице нећу смог“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Сара Ђуричић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Павле Јанковић
ОШ „НХ Синиша Николајевић“, Београд

Павле Томић, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Крушевац
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Ања Штрбац - „Ја као спасилац планете“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Демир Инес - „Успавана Земља“
ШОСО „Мара Мандић“, Панчево
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Душан Пауновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Христина Иванковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

146



Јован Мишчевић - „Шта радимо, а шта бисмо могли“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Доситеј Кајтез - „Свет“

147



Алекса Соколовић - „Климатске промене у природи“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Ана Марковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Ђорђе Кецман - „Лептири спасиоци и ја“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Андреа Станковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

149



Lana Walchot - „Планета се топи“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Ана Марковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

150



Лара Турковић - „Промене“
ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Доротеја Ивановић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

151



Milica Kennedyn - „Несрећа света“
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Милица Милановић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

152



Ђурђа Шковрић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Јана Ловчевић - „Од кише до сунца“

153



Јанко Кикановић
ПОШ „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад

Милица Мирнић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

154



Петра Милутиновић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Радмила Јанковић, ОШ „Мајка Југовића“, Земун

155



Никола Станковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Сара Павловић - „Брег се топи“
ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

156



Лука Маринковић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд

Лука Станић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
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Лена Богосављевић, Николина Јовић, Теодор Илић, Немања
Симић, Ања Цветојевић, Вељко Марјановић, Тадеј Илић,

Александар Јосић, Новак Стокић, Александра Ивић, Софија
Димитријевић, Предраг Николић, Ђорђе Шошић, Мила
Јанковић, Сара Поповић, Стефан Марковић, Василије
Милојевић, Маја Милојевић, Душан Живковић, Душан

Дамјановић, Сава Остојић, Јаков Цветојевић
„Биљке умиру ако је земља сува (суша)“
ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави

158



Ликовни конкурс - средња школа

Андреа Зечевић, Школа за дизајн

Вукашин Ђилас - „Туга поларног меде“

159



Ивона Зечевић - „Пожари у Аустралији“

Леа Петров - „Зима“
Прва београдска гимназија

160



Тамара Петровић - „Пасја зима“
Прва београдска гимназија

Никола Терзић - „Поплава“

161



Јана Николић - „Врати ми боје!“

Денис Крајачић - „Night“
Прва београдска гимназија
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Анђела Бубања - „Метеоропатија“
Прва београдска гимназија

Софија Радивојевић 
„Незнање је блаженство. Ignorantia sit beatitudo,“

Прва београдска гимназија

163
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Литерарни конкурс

„Климатске промене и ја“
Магдалена Антуновић

Медицинска школа Звездара

Климатске промене за мене представљају последицу
понашања људи. Највећи проблем код климатских
промена је то што су људи недовољно
информисани, нису упућени у дешавања и у то какве
све последице и проблеме могу да створе климатске
промене. Услед недостатка те информисаности,
људи не знају како да се понашају, а нису ни свесни
да све те ствари које су за њих ситнице у ствари
доводе до озбиљнијих проблема.

Климатске промене за мене нису само топљење
леда, пораст нивоа мора или пораст температуре.
Са великим климатским променама долази и до
отапања леда, а услед отапања тог леда долази до
ослобађања вируса који су ту били годинама.
Највећи утицај на климатске промене и њихов
појачан интензитет има сам човек са својим
понашањем. Ако би свако од нас почео бар мало да
обраћа пажњу на свет око себе и да размишља о
томе шта може да буде за пар година ако се овако
настави, сигурно би почео да мења свој став према
томе. 



Климатске промене уопште нису пролазна ситуација
која је данас ту а сутра је нема, већ су једна јако
битна тема о којој треба свакодневно да се
разговара и да се проналази начин за њихово
спречавање. Климатске промене не можемо да
зауставимо одједном, али можемо да покушамо да
их ублажимо неким стварима које су нама доступне
(на пример очување биодиверзитета, шума и садња
нових шума…). Једино решење за климатске
промене је да и човек почне да мења свој живот, јер
ако будемо само чекали да несто престане само од
себе, то никада нећемо дочекати. Ако бисмо ми
променили своје навике, то би могло да утиче на
климатске промене, а онда бисмо и ми сами живели
у бољој и здравијој животној средини.

„Климатске промене и ја“
Филип Радосављевић

Медицинска школа Звездара

Прво да одговорим на питање: шта су климатске
промене?

То су велике врућине, јаки пљускови са грмљавином,
суше, смањени приноси у пољопривреди… Све ове
ствари повезују се са порастом температуре на
нашој планети и привлаче пажњу читавог света.
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Наравно, ја мислим да, као што научници тврде,
климатске промене нису добре за нашу планету јер
услови могу да се промене, а то не ваља за наш
живот у њој. 

Клима на нашој планети се мења због људске
активности, и ја мислим да је то једини разлог
климатских промена. 

Исто тако, ја подржавам све оне које се баве
протестима да би нашој планети обезбедили добру
будућност, и да што буде мање загађења од
фосилних горива.

Климатске промене су много важне за мене као и за
све остале људе које живе на овом свету. Наш живот
зависи од тога и тиме не треба да се баве само
науцници, већ сви људи на свету, како бисмо имали
бољу будућност. Треба да поштујемо мере које
морају бити донете што пре о новим климатским
променама. 

О томе морају бити обавештени сви људи овога
света, чак и они људи који мисле да људске
активности не могу утицати на нашу климу. Ово
решење је много важно, јер са добром и
интересантном причом можемо успети све.
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„Климатске промене и ја“
Милица Филиповић

Угоститељско-туристичка школа Београд

Када је почело да се експлоатише фосилно гориво
за добијање енергије због индустријализације и,
касниије, све веће употребе новотарија
цивилизације, клима је почела да се мења брже него
икада у историји наше планете и температура на
Земљи почела је да расте.

Хтели смо боље за све нас, али то баш и није испало
тако безазлено. Због своје похлепе, дозволили смо
да се наша планета прегреје. Од „стаклене баште”,
која је требало да нас пријатно греје, направили смо
„рерну” јер су емисије гасова окренуле прекидач на
најјачи степен. Загрејана атмосфера многим
врстама не прија, а нису ни у стању да се брзо
прилагоде, па ће планета остати без великог броја
својих становника.

Последице су видљиве свима који желе да их виде,
али неки важни људи упорно жмуре. Неки чак
заузимају став да су то природне појаве и да би се
оне десиле и без нас. 
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Научници који се баве климом сигурни су да је
пресудан утицај човека, јер се  промене одвијају
много већом брзином и упозоравају да се и
прилагођавање мора одвијати већом брзином. Зато
морамо смањити лоше утицаје, и то баш свако од
нас.

Планета нам је потребна, другу немамо!

Почнимо од тога што ћемо користи домаће
производе и на тај начин смањити утрошак енергије
за транспорт. То је свакако оно што бих ја могла да
учиним, да макар неколико молекула угљен-
диоскида и других штетних гасова у ваздуху буде
мање. Свака мајица сашивена у Србији или
наслеђена од старије сестре је моја борба за климу.

Као будући туризмолог, често маштам о томе како ћу
имати прилике да промовишем бициклистичке и
пешачке туре, као и одрживи туризам. Залагаћу се за
едукацију у туризму и заустављање уништавања
природних добара зарад доброг селфија.

Планета Земља нам је много пружила, па је најмање
што можемо да урадимо да јој узвратимо повратком
на начин живота који не нарушава законе природе.
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Фото-конкурс - основна школа

Филип Филиповић - „Пањ у Царској Бари“
ОШ „Коста Абрашевић“

Јаков Ђурђевић - „Разнобојне сестре“
ОШ „Иван Горан Ковачић“
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Нина Митровић - „Јесење шаренило“

Огњен Бокић - „Море“
ОШ „Бранко Ћопић“
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Паулина Пауновић - „Чудесне боје јесени“

Славко Чворо - „Поподневна жега“
ОШ „Иван Горан Ковачић“
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Славко Чворо - „Жедни краставац“
ОШ „Иван Горан Ковачић“

Кристина Петровић - „Небеска бајка“
ОШ „Слободан Пенезић Крцун“
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Паулина Пауновић - „Септембарски сумрак“

Фото-конкурс - средња школа

Мелина Беслаћ - „Зелена плућа“
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Дијана Трајковић - „Магла 2“
Прва београдска гимназија

Доротеја Вуковић - „Јесен“
Прва београдска гимназија
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Мелина Беслаћ - „Промене“

Милица Филиповић - „Кањон реке Јерме“
Угоститељско-туристичка школа Београд
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Дијана Трајковић - „Магла 1“
Прва београдска гимназија

Иван Фершиши - „Ртањ“
Прва београдска гимназија
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Јелена Марковић - „Лабуд“
Прва београдска гимназија

Доротеја Вуковић - „Зеев“
Прва београдска гимназија

177



Војислав Адамовић - „Он“
Прва београдска гимназија

Војислав Адамовић - „Пут“
Прва београдска гимназија
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Милица Филиповић - „Кров западне Србије“
Угоститељско-туристичка школа Београд

Мина Мијаиловић - „Облаци 2“
Прва београдска гимназија
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Миа Анђелковић - „Залазак“
Прва београдска гимназија

Мина Мијаиловић - „Облаци 1“
Прва београдска гимназија
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Вук Лалић - „Самоникле“
Десета београдска гимназија

Вук Лалић - „Палма де Београд“
Десета београдска гимназија
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Даница Лазаревић - „Кеј“
Прва београдска гимназија

Миа Анђелковић - „Калемегдан“
Прва београдска гимназија
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Ангела Љепава - „Жабе“
Прва београдска гимназија

Михаило Ђурић - „Зима“
Прва београдска гимназија

183



Фото-конкурс - одрасли

Марија Косановић - „Београдска дистопија“

Горан Бендеља - „Земља“
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Милена Антић - „Лети, птицо“

Александар Симић - „Жетва облака“
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Наташа Филиповић - „Црни врх“

Мирјана Антонијевић Николић - „Планета“
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Милена Антић - „Мрежа“

Мина Ђурковић
„Климатске промене крај реке Саве 2“
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Александар Симић - „Борба са ветрењачама“

Марија Косановић - „Урбана меланхолија“
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