
Програм

од 21. до 25. октобра 
2014. године



Уторак, 21.10.  Јосиф Панчић 

11:00 
 Отварање Новосадске јесени 
 - изложба цвећа и садница
 - изложба меда и здравствено-безбедне хране
 - изложба старих и уметничких заната
 -изложбу фотографија “Еко-фото 2014”
 Mузички програм  -  Ритмичке тачке - ОШ “Душан 
Радовић” Нови Сад  * 
Ритам чашама, Ритам рукама и Плес из “Леденог 
доба”

11:55  
Стручна трибина: 200. рођендан великог Човека, 
Лекара, Професора и Научника 
-Јосиф Панчић - Човек који је променио образовање 
у Србији

17:00  
Еколошка радионица “У шетњи са Панчићем” за 
ученике основних школа *

18:30  
Музички програм 
- наступ АКУД “Соња Маринковић” *

* испред Градске кафане



Среда, 22.10.  Зелени град

10:00  
Еколошка радионица “Зелени градови” за децу 
новосадских основних школа – у сарадњи са Градском 
управом за заштиту животне средине *

12:00   
Презентација “Сремски Карловци - екотуристичка 
дестинација”      /Свечани салон/

17:00
Еколошка радионица “У шетњи са Панчићем” за 
ученике основних школа *

18:00  
Покривеност резиденцијалних зона Новог Сада 
зеленилом - мр Лука Бајић, ЈКП “Градско зеленило” 
Нови Сад и Александар Курјаков, дипл.инж.-мастер, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад   /амфитеатар/

* испред Градске кафане

       



Четвртак, 23.10. Еколошко образовање 

10:00  
Еколошка радионица “Зелени градови”  за децу 
новосадских основних школа *

11:00  
Округли сто: “Школски зелени круг”
1. Школа као фактор еколошког образовања 
-  Школски зелени круг  
-  Школска Био-башта -пример добре праксе 
2. “За чистије и зеленије школе у Војводини” 
-  Резултати истраживања о досадашњим искуствима 
у програму 
-  Јавни позив за учешће у програму «За зеленије и 
чистије школе у Војводини» у школској 2014/2015. 
години у организацији Покрајинског секретаријата 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине, Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Покрајинског секретаријата за енергетику 
и минералне сировине и Покрета горана Војводине

17:00  
Еколошка радионица “У шетњи са  Панчићем” за 
ученике основних школа *

18:30  
Музички програм 
- наступ АКУД“Соња Маринковић” *

* испред Градске кафане



Петак, 24.10.  Зелена страна града

10:00  
Еколошка радионица “Зелени градови” за децу 
новосадских основних школа *

12:00  
Презентација приручника „Зелена страна града“ – 
Покрет горана Новог Сада  /амфитеатар/

17:00  
Еколошка радионица “У шетњи са Панчићем” за 
ученике основних школа*

19.00  
Музички програм 
- наступ АКУД “Соња Маринковић” *

* испред Градске кафане



Субота, 25.10.  Дечији дан

10:00  
Радионица садње за децу посетиоце – „Цвет за комшију 
и лепши Нови Сад“  *

11:00 
Дечија представа “Kува се, кува”, Kреативни студио 
„Чаролија“ – у организацији Радија 021 *

15.00  
Затварање манифестације

* испред Градске кафане



ОРГАНИЗАТОР:

Градска управа за заштиту
животне средине
Градска управа за привреду

ПОДРЖАВА:

МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ:




