
 

 

СТАРИЈИ ИЗВИЂАЧИ И ПЛАНИНКЕ 
 
Повод  
 

Просечан становник Србије годишње произведе око 350 килограма отпада, што значи да једна 
породица произведе више од тоне. Највећи део тог отпада заврши на депонијама иако је значајан део 
могао да се рециклира или поново употреби.  
 

Извиђачи не желе да припадају оваквој статисци. Они теже да што мање отпада заврши на депонији. 
Допринесимо са нашом тоном мање!  

 

Изазов се састоји из 4 корака 
 

1. Пронађите и сачините листу локација у вашој околини на којима се прикупља или откупљује отпад 
(пластика, папир, алуминијум, електронски отпад, стари намештај, стара одећа и слично) и испитајте 
начин прузимања прикупљених сировина (да ли ви доносите или они долазе, како разврстати отпад 
и слични детаљи). Локације могу бити јавна предузећа, приватници или појединци који се тиме баве.  
 

2. Одаберите до две сировине које ћете прикупљати и размислите о евентуалној додатној вредности 
вашег рада. Можете ли некога додатно ангажовати да вам помогне? Можете ли указати на неки 
проблем? Можете ли од продаје купти орпему? Можете ли некога усрећити? Можете ли подстаћи 
друге на акцију? Можети ли прерадити отпад за активну поновну упутербу? Можете ли... 
 

3. Пронађите место где ћете складиштити прикупљене сировине и начин како ћете сировине предати. 
 

4. Сакупите и предајте на рециклажу или поновну употребу минимум 200 килограма отпада. При томе 
не заборавите да је изазов и такмичарског карактера, па се не треба ту зауставити. Цео процес 
прикупљања и предаје фотографисати или снимити (сваки пут, уколико је било више предаја) уз 
обавезан доказ о тежини отпада који сте прикупили. То је важно и за промоцију активности али и као 
доказ о сакупљеној количини отпада. 
 

Рок за завршетак изазова  
 

Извештај о прикупљеним минимум 200 килограма отпада заједно са доказима у виду снимака и 
фотографија послати најкасније до 1. јуна 2022. године до 23.59 на мејл stariji@izvidjaci.rs 
 

Вредновање изазова  
 

Квантитативно  - Број предатих килограма отпада на рециклажу прати једнак број освојених бодова 
  нпр 298 кг отпада = 298 бодова. За испод 200 кг бодови се не рачунају. 

 

- Редовно извештавање јединице износи 100 бодова и то: 
Извештавање о реализацији прва три корака у априлу месецу = 20 бодова по кораку и 
Извештавање о напретку четвртог корака, независно од времена слања = 40 бодова 

 

Квалитативно  - јединице које имају неку додатну вредност добијају бонус до 150 бодова. 
 
 
 
 
 



Награде 
 

Пехари за прва 3 места + обележје активности за све који су завршили изазов 
 

Промоција и сврха изазова 
 

Савез извиђача Србије ће на половини изазивања направити јавни пресек о стању изазова. Све 
прикупљене фотографије и снимци користиће се у промоцији Савеза и јединица и места где су 
направљене. Проглашење победника одржаће се 5. јуна на светски дан животне средине.  

 

Укупан број тона отпада који су извиђачи рециклирали или поновно употребили 
је наш колективни допринос смањењењу депонија и смањења потрошње енергије на експлоатацију 

нових сировина и стварање нових материјала. 
 

Наведене додатне вредности и успеси приликом изазивања биће коришћени у промоцији и у 
креирању еколошких активности са наведеним учесницима изазивања као ауторима. 


