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НЕ БАЦИ, САЧУВАЈ, 

РЕЦИКЛИРАЈ И КРЕИРАЈ

ТТПШ „Деспот Ђурађ“
ТЕХНИЧАРИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СОЛУНУ

Од 26.6. до 9.7.2022.год.



ПРВИ ДАН – Долазак у Солун
Стигли смо у 19:00h у хотел „Esperia“. На улазу хотела нас је 

сачекало особље са рецепције и директорка „Educational 

Organization Ipodomi“, Sinani Eleni-Ioanna, сви су били врло 

љубазни као и наш преводилац и водич Дина. Помогли су нам да 

се сместимо у собе. 

 Дина нам је показала пут до ресторана „Sofis house“ у којем смо 

вечерали. 

 Након вечере одлучили смо да мало истражимо град. 

Прошетали смо поред луке и кроз пар главних улица пуних 

сувенира.



ДРУГИ ДАН – Упознавање са 

планом и програмом пројекта
 У хотеу „Egnatia Palace” директор Sinani Eleni-Ioanna

са сарадницима „Educational Organization Ipodomi“, 
пожелела је добродошлицу, поделила распоред посета 
организацијама, објаснила програм током боравка у 
Солуну и дала нам је савете - шта треба видети, 
пробати и посетити.



Након предавања отишли смо 

заједно са Дином и Елени до 

станице за праћење загађења 

ваздуха у центру Солуна.

Стручни сарадник нам је 

показао како се мере 

концентрације одређених 

супстанци присутних у 

ваздуху. (концентрације CO, 

CO2, Nox једињења као и РМ 

честица).



ТРЕЋИ ДАН – Постројење за 

управљање чврстим отпадом 

THERMI

 Имали смо прилику да видимо простор на којем је 

некада била депонија, а сада је уређен парк са 

теренима за рекреацију, са великим бројем биљних 

врста и корњача, као и техничко језеро.





Црква Светог Димитрија у 

Солуну.

Свети Димитрије је 

заштитник Солуна.



ЧЕТВРТИ ДАН- СТАНИЦА ЗА 

ТРАНСФЕР ОТПАДА EFKARPIA
 Имали смо прилику да први пут видимо трансфер станицу. 

Ова трансфер станица прима отпад из целог Солуна где се 

смањује запремина отпада пресовањем, затим се превози  

на главну депонију у специфичним контејнерима.. На улазу 

се тарира камион и мери радиоактивност одпада.



После напорног дана смо отишли на 

плажу Epanomi да се мало одморимо



ПЕТИ ДАН – ЈЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

електричне ЕНЕРГИЈЕ из БИОГАСА И 

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ У TAGARADES

 Тада смо посетили постројење за производњу биогаса које 

ради на месту некадашње депоније. Биогас који се ту 

производи користи се за производњу електричне енергије 

коју користе неки делови града.



 Затим смо посетили центар за рециклажу папира. 

Папир и картон се ту одвајају од осталог отпада и 

пресују у одвојене „коцке“. 



После подне, истог дана, придружила нам се 

школа слабовидих и глувонемих из Румуније у 

обиласку цркве Светог Ђорђа – Ротонде, као и 

Галилејевог Славолука



ШЕСТИ ДАН –ДЕПОНИЈА TAGARADES

 Тог дана смо 
посетили активну 
санитарно 
уређену депонију 
на коју се доноси 
отпад са 
територије целог 
Солуна.

 Због епидемиолошке 

ситуације морали смо да 

носимо заштитне маске



После обиласка депоније и малог 

послужења забележили смо још једну 

успомену



СЕДМИ ДАН – КУЛА 

ТРИГОНИОН

 Посетили смо фантастично ремек-дело саграђено у другој 

половини 15. века нове ере, коришћено као артиљеријска 

кула. Кула је данас под заштитом УНЕСКА.



ОСМИ ДАН – СЛОБОДАН ДАН

 Пошто смо имали слободан дан провели смо га на 

плажи Епаноми са домаћинима из Иподомија

дружећи се и забављајући се.



ДЕВЕТИ ДАН – ДЕЛТА AXIOS

НАЦИОНАЛНИ ПАРК

 Налази се на 10 km од Солуна и чине је лагуна 

Калохори, ушће реке Галикос, делте и корита 

Аксиоса, делте Алиакмонаса, мочваре Неа 

Агатуполи и лагуне Алики Китрус.

 У овом екосистему су 

присутне многе биљне и 

животињске врсте од којих 

су неке и угрожене



На простору делте се производе дагње као и 90% 

пиринча који користи грчко тржиште за личне 

потребе и извоз.



ДЕСЕТИ ДАН – СЛУЖБА ЗА 

ЗАЖТИТУ ШУМА SEIH SOU

Налази се на 15 минута 

од центра града

 идеална је за шетњу и 

вожњу бицикла

 „Ово су плућа  

Солуна“



Били смо задивљени 

призором који смо видели

Шума је изгорела око 55% 1997. 

године, и упркос томе успели су 

да је обнове.



Такође истог дана смо посетили и можда 

нама најзначајније културно добро –

СРПСКО ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ





ЈЕДАНАЕСТИ ДАН – ТHESSALONIKI 

CONCRETE AGGREGATES S.A.

Имали смо прилику да видимо 

како се стари душеци из хотела 

у сецкалици ситне на мање 

комаде и касније 

употребљавају за производњу 

компоста.



Такође смо видели како камиони довозе 

бетон са градилишта код њих, они га 

издробе и продају по много мањој цени 

као ризлу за равнање површина.



ДВАНАЕСТИ ДАН - ANAKEM

Дивни људи из АNAKEM-a –центар за рециклажу су 

нам одговорили на наша питања. Имали су 

стрпљења за нас, одговор на свако наше питање и 

све нам детаљно објашњавали.



ТРИНАЕСТИ ДАН – ДОДЕЛА 

ДИПЛОМА
Директорка Еducational 

organization Ipodomi, Елени, 

нам је доделила дипломе и 

диван поклон.



мапа наших локација



ЧЕТРНАЕСТИ ДАН – ПОВРАТАК КУЋИ

Нажалост свему лепом дође крај па и овом нашем путовању.

Научили смо да бринемо једни о другима и да се сналазимо у другој 

земљи упркос томе што нисмо довољно добро познавали језик. 

Стекли смо нова искуства која ће нам сигурно користити у даљем 

животу.



Хвала дивној деци Техничарима за заштиту животне средине, који 

су били на реализацији пројекта: Гачић Јована, Бирташевић Јована, 

Бакај Наташа, Јовановић Драгана, Живанчевић Јелена, Максимовић 

Невена, Филић Анђела, Митровић Ивана, Шајковић Јулијана, 

Чаировић Страиња, Новикмет Урош и Јоцић Алекса.

Захваљујемо се:

Миладину Виторовићу, директору школе, за пружање подршке, 
разумевање и спровођење свих активности током писања и 
трајања пројекта,

Видосави Балошевић, шефу рачуноводства, за све активности 
плаћања и за сарадњу са Трезором,

Александри Луковић и Биљани Стојковић, наставницама енглеског 
језика, без чијег превода би нам било много теже да напишемо 
пројекат,

Мирјани Трајков, наставници историје, за културолошку припрему 
ученика пре реализације пројекта,

ПП служби за психолошку припрему ученика,

Наставницима у пратњи 

Александри Љубисављевић, наставници српског језика, која је била 
надахнута нашим пројектом и написала нам је песму као вид 
подршке.

Владану Живојиновићу, који је несебично реализовао идеју ЛОГО 
знака пројекта на који смо поносни, зато што представља цвет 
направљен од амбалажних ознака за рециклажу.

Хвала и свима осталима који су посредно и непосредно 
учествовали у писању и реализацији пројекта.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
Октобар 2022.   

 
  

 

Нова, лепа реч, 

Јер рециклирање је право играње! 

 

А то значи да : 

Прикупиш и сакупиш, 

Издвојиш и раздвојиш,  

Искористиш остатке, 

Старо прерадиш и  

Ново израдиш! 

 

То је рециклажа, 

Нова, десета 

Уметност,  

Творевина модерног  

Човека. 

 

И зато, 

Реци-рециклажа! 

 
 

 

 

Аутор: Александра Љубисављевић 
 

РЕЦИ -
РЕЦИКЛАЖА 

И на крају или почетку, желим да истакнем 

да су циљеви пројекта остварени 

-школа је након овог првог пројекта 

наставила да аплицира и буде поново 

одабрана за финансирање за КА102 

Еразмус+ пројекте

-у време виртуалне реализације блок 

наставе, ова презентација ће служити за 

будуће техничаре за заштиту животне 

средине (дисеминација) 

-школа је реализовала стручну блок 

наставву без личних финансијских трошкова 

уз ентузијазам наставника зарад општег 

добра

-учесници миграције добили су сертификате 

од свих компанија из Солуна које су 

посетили  као и Europass сертификат којим 

проширују своју биографију за тржиште рада   


