
Пријава [384-2018-kategorija-2]

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Мирјана Богосављевић

Занимање дипломирани педагог

Телефон 063456108

Имејл mira.bogosavljevic@gmail.com

Биографија Мирјана Богосављевић,рођена 12.11.1981.г. у Крагујевцу. Завршила
Филозофски факултет у Београду, смер педагогија. По занимању
дипломирани педагог. Запослена у ОШ „Јулијана Ћатић“ (од септембра
2015.) и ОШ „Прота Стеван Поповић“ (од маја 2016.) и ментор у Центру за
еколошко образовање и одрживи развој (од септембра 2015.).
Учествовала у неколико пројеката, углавном у оквиру Центра за
еколошко образовање и одрживи развој, као реализатор радионица за
вршњачке едукаторе, и као заменик менаџера у пројекту „Е(ј),
рециклирај!“, који има за циљ промовисање рециклаже е-отпада код
младих, уз подршку МПНТР-а. Члан пројектног тима и у пројекту „Еко
инфо-нове вештине за креативне, младе људе“, који обухвата обучавање
младих за вођење сајта, youtube канала, израду радио и видео прилога,
вођење радио-емисија. Учесник у организацији бројних манифестација у
оквиру ЦЕООР-а, и организатор Првог и Другог Фестивала еко-
представа.

Подаци о институцији

Назив институције Центар за еколошко образовање и одрживи развој

Седиште Јована Петровића Ковача 5/1, стан 26, Крагујевац

ПИБ 108600815

Матични број 28149581

Одговорно лице Милан Габарић



Веб сајт http://www.ceoor.edu.rs/

Имејл milan2110@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Наталија Алексић

Занимање Студент на Факултету инжењерских наука

Имејл natalija94u@gmail.com

Биографија Ја сам Наталија Алексић. Рођена сам 04.09.1994. године у Крагујевцу,
Република Србија. Завршила сам Прву крагујевачку гимназију и након
тога сам уписала четворогодишње Основне академске студије, смер
Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.
Тренутно сам студент мастер студија на студијским програмима
Инжењерство заштите животне средине и Индустријско инжењерство –
Пословни информациони системи. Била сам на стручној пракси у ЈП
Дирекција за урбанизам у Крагујевцу, а сада сам на стручној пракси у
FCA Srbija. На факултету сам обављала дужност студента продекана 2
године. Члан сам Студентске уније Машинског факултета Крагујевац,
Студентске уније Србије и Центра за еколошко образовање и одрживи
развој. У преходној години добила сам диплому за најбољег студента
Урбаног инжењерства на четвтој години, а сада сам по други пут
стипендиста Доситеја - Фонда за младе таленте Републике Србије.

Име и
презиме

Јована Ђурђевић

Занимање Студент на Факултету инжењерских наука

Имејл josa.djurdja.jd@gmail.com

Биографија Ја сам Јована Ђурђевић. Рођена 30.03.1995. године у Крагујевцу,
Република Србија. Завршила сам Прву техничку школу у Крагујевцу и
након тога сам уписала четворогодишње Основне академске студије,
смер Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у
Крагујевцу. Тренутно сам студент четврте године. Била сам на стручној
пракси у ЈП Дирекција за урбанизам у Крагујевцу. На факултету
обављам дужност координатора инфраструктуре. Члан сам студентске
уније Факултета инжењерских наука и Центра за еколошко образовање
и одрживи развој



Име и
презиме

Дуња Симовић

Занимање Студент на Факултету инжењерских наука

Имејл josa.djurdja.jd@gmail.com

Биографија Ја сам Дуња Симовић. Рођена сам 27.11.1996. године у Крагујевцу,
Република Србија. Завршила сам Прву крагујевачку гимназију и након
тога сам уписала четворогодишње Основне академске студије, смер
Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.
Тренутно сам студент треће године. У преходној години добила сам
диплому за најбољег студента Урбаног инжењерства на другој години.

Општи подаци

Назив пројекта ФУНКЦИОНАЛНИ МОДЕЛ САМООДРЖИВЕ ЕКОЛОШКЕ КУЋЕ

Кључне речи еко кућа, обновљива енергија

Спровођење
пројекта

01.07.2018. - 06.03.2019.

Научне Области мултидисциплинарне

Апстракт
пројекта

Проејкат модела самоодрживе еколошке куће има за циљ да широј
јавности представи концепт ,,пасивне куће'' која има изразито ниску
потребу за електичном енергијом и енегијом за грејање. Еко кућа
ће приказати примену Internet of Things-а која нас очекује у блиској
будућности. Кроз јавну радионицу, изложбу у школама и поставку у
Научном клубу ЦСУ Крагујевац до краја пројекта, јавност ће имати
прилику да се упозна са функционисањем самоодрживе еко куће, а
у промо материјалу биће дат опис начина рада куће, као и примена
обновљивих извора енергије који се користе у савременој градњи.

Опис пројекта Пројекат се реализује кроз више фаза и јавних радионица. Након
израде макете функционалне самоодрживе еколошке куће и
штампања промо материјала, прва јавна радионица ће се одржати
у Плази у Крагујевцу. На тој радионици, учесници и шира јавност ће
имати могућност да ''расклопе'' делове куће, погледају пресек и сам
рад и функцију еко куће. Нако прве јавне радионице, еко кућа ће
бити изложена и доступна за радионице у основним и средњим
школама, а до краја трајања пројекта, биће изложена у Научном



клубу у ЦСУ Крагујевац.

Циљна група основна школа
средња школа
шира јавност
медији

Циљеви
пројекта

• Промоција науке кроз едукацију ученика основних школа и
представљање еко куће широј јавности на јавним радионицама •
Упознавање ученика основних школа са могућностима примене
обновљивих извора енергије за изградњу кућа и предностима које
она има • Подизање свести о значају обновљивих извора енергије •
Доступност новим знањима из области зелене градње

Циљеви из
програма
прмоције науке у
које се пројекат
уклапа

Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима

Процена броја
посетилаца

20000

Да ли се
пројекат
спроводи са
другим
организацијама?

Да

Партнерске институције

Подаци о институцији

Назив
институције

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању
Крагујевац

Седиште Сестре Јањић бр 6. , Крагујевац

ПИБ 107183610

Матични број 17821717

Одговорно лице Зорица Николић



Веб сајт http://www.csu-kg.edu.rs/

Имејл czsu.kg@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Неда Богојевић Прековић

Занимање дипломирани биолог - еколог, стручни сарадник

Имејл nbprekovic@gmail.com

Биографија Неда Богојевић Прековић, рођ. 25.08.2018, дипломирани биолог – еколог,
стручни сарадник у ЦСУ Крагујевац. Учествовала као аутор и водитељ
радионица у оквиру „Екокампа“ од 2011-2013. године. Коаутор Округлог
стола на тему ,,Корелација у настави – презентација примера добре
праксе'', ЦЕООР, 2013.године. Аутор и реализатор радионица еколошког
пројекта “101 дан за 101 црну еколошку тачку” (2016.). Учесника у
проејтима ,,Зелени зид'' и ,, ,My peers, my choice'', подржаног од стране
SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION – SDC, 2015.
Коаутро радионице ,,Амбијантална настава пројектног типа Еко-Литер-
Арт'' у Научном клубу ЦСУ Крагујевац.

Имплементација пројекта

Активност Од До

Припремне активности пројекта - израда макете еко куће,
припрема и штампање промо материјала

01.07.0018. 31.08.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

80000 0 0 70000 2000 152000

Активност Од До

Медијска најава проејкта, припрема и реализација јавне
радионице у ТЦ Плаза Крагујевац

01.09.2018. 30.09.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 3000 22000 0 0 25000



Активност Од До

Радионице и излагање самоодрживе еколошке куће у
основним и средњим школама у Крагујевцу

01.10.2018. 31.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 12000 0 0 2000 14000

Активност Од До

Стална поставка и радионице у Научном клубу ЦСУ
Крагујевац, до краја пројекта

01.04.2019. 30.06.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 3000 0 0 2000 5000

Активност Од До

Евалуација резултата проејкта и писање извештаја, инфо
дан о пројекту

15.06.2019. 30.06.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 2000 2000

Укупно:198000

Додатни документ

eko kuca saglasnost.pdf (331 KB)
еко кућа.pdf (442 KB)
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