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 Напомена: уколико је потребно поља могу бити проширена. 

I ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

1.1 Подносилац пројекта  

Војвођанска зелена иницијатива 

1.2 Адреса 

Јанка Чмелика 60/1, Нови Сад 

1.3 Одговорно лице 

Ружа Хелаћ      

1.4 Правни статус 

Удружење грађана 

1.5 Датум оснивања удружења 

20.11.2002. 

1.6 Матични број 

08778566 

1.7 Контакт особа 

Ружа Хелаћ 

1.8 Телефон 

0641258218 

1.9 Фаx 

/ 

1.10 E-mail 

ruza.helac@gmail.com 

1.11 Интернет страница 

www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs 
 

II КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

 
2.1 Правни статус и управљачка структура (уз предлог пројекта доставити и биографије 
управљачке структуре) 
 
Војвођанска зелена иницијатива је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
 
Ружа Хелаћ, председница 
др Милица Матавуљ, председница УО ВЗИ 
Јелена Јовановић, члан ВЗИ 
 
2.2 Чланови пројектног тима (уз предлог пројекта доставити и њихове биографије) 
 
Ружа Хелаћ, аутор и уредник 
Андор Луховић, координатор 
Јована Војиновић, асистент координатора 
Дејан Павловић, пројект менаџер 
др Милан Матавуљ, стручни саветник 
 
2.3 Досадашње искуство у управљању и реализацији пројеката (кратка биографија удружења) 
 



Војвођанска зелена иницијатива - ВЗИ је основана 2002.године. Регистрована 2003.године 
 
Војвођанска зелена иницијатива - ВЗИ је реализовала велики број кампова за новинаре (истраживачко 
новинарство - Свака вест је еколошка вест), за средњошколце (Еколошки радни камп - Криваја), за 
студенте   (грађански активизам - Вршачки брег, Врдник, Осовље, Летенка,..) 
 
2006. године ВЗИ је основала удружење еконовинара Ековест, које тренутно окупља 86 новинара из 
различитих медија у Србији ( с њима у партнерству радимо кампању Свака вест је еколошка вест 
 
2007. године ВЗИ је са, Удружењем грађана Зелени круг покренула еколошки часопис Еколист 
 
2008. године је основана високомобилни активистички тим Зелена патрола (коју чине студенти 
завршних година ФТН-Инжењерство заштите животне средине), а којом ВЗИ реализује пројекат Зелени 
лидери 
 
2009. године ВЗИ је основала Омладински еколошки клуб, који окупља више од 50 студената из 
Војводине ( с њима ВЗИ реализује пројекат камп из пермакултуре Багремара 
 
2010. године ВЗИ је основала удружење грађана Здраво!, за промоцију здравих стилова живота, 
одрживог развоја и заштите животне средине ( с њима ВЗИ реализује пројекат Фестивал, млади здраво 
да сте! 
 
2010. године снимљено и емитовано 13 полусатних емисија документарног ТВ серијала Зелена 
патрола на делу 
 
2010. године ВЗИ је саградила на Иришком венцу Споменик људском немару 
 
2011. године ВЗИ је добила признање за најбољу организацију цивилног друштва у Србијиза 2010. 
годину од стране Форума пословних лидера 
 
2011. снимљено и емитовано 13 полусатних емисија документарног ТВ серијала Зелена патрола на 
делу 
 
Сваке године додељујемо признање за  
 
- Признање за храброст и доследност у УНУШТАВАЊУ животне средине 
- Признање за грађанску храброст и доследност у борби за заштиту животне средине 
- Признање за новинарску храброст и доследност у борби за заштиту животне средине 
 
2.4 Пројекти реализовани у протекле три године (обавезно наведите назив пројекта, назив 
институције донатора и износ додељених финансијских средстава) 
 
2009. година 
  
Буџет за 2009. годину био је 800.000,00 динара 
  
Донатори и суфинансијери су били: 
  
- Фонд за заштиту животне средине РС 
- Министарство животне средине и просторног планиранја РС 
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривред РС 
- ЛаФарге - БФЦ 
- Покрајински секретаријат за омладину и спорт 
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средин еи одрживи развој 
- Управа за заштиту животне средине града Новог Сада 
- Градска управа за културу града Новог Сада 
  
Пројекти у 2009. години 



  
- Семинар Новинарством до истине 
- Конкурс за идејно решење Споменика људском немару 
- Наградни конкурс Плакатом на загађивача 
- Еколошки радни викенд - Иришки венац 
- Зелена патрола на деле, излазак Зелене патроле по позиву грађана 
- Еколошки радни викенд - Петроварадин 
- Еколошки радни викенд - Баноштор 
- Међународни камп - Криваја 
- Међународни пројекат - Еколошка едукација младих, у сарадњи са Зеленим кругом, Бекешчаба, 
Мађарска 
- Медијска кампања Забрањено секирање  
- Међународни камп - Размена знања и искустава у области грађанског активизма, Мездра, 
Бугарска 
  
2010. година 
  
Буџет за 2010. годину био је 2 499 913,98 динара 
Донатори и суфинансијери су били: 
  
- Фонд за заштиту животне средине РС 
- Фондација Хајнрих Бел 
- Факултет техничких наука, Нови Сад 
- Министарство омладине и спорта РС 
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривред РС 
- Покрајински секретаријат за омладину и спорт 
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средин еи одрживи развој 
- Управа за заштиту животне средине града Новог Сада 
  
Пројекти у 2010. години 
  
- Документарни ТВ серијал Зелена патрола на делу 
- Изграђен Споменик људском немару 
- Кампања Где год нађеш згодно место ТИ ДРВО ПОСАДИ 
- Фестивал Млади, здраво да сте! 
- Наградни конкурс Брини о ваздуху пре него што га угледаш 
  
  
 2011. година 
  
  
Буџет за 2011. годину био је 4 553.390,00 динара 
  
Донатори и суфинансијери су били: 
  
- Финска амбасада 
- Влада Краљевине Холандије 
- Управа за заштиту животне средине града Новог Сада 
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој 
- Покрајински секретаријат за омладину и спорт 
  
Пројекти у 2011. години 
  
- Документарни ТВ серијал Зелена патрола на делу, 13 полусатних емисија које су емитоване на ТВ 
Б92 Инфо 
- Кампања Где год нађеш згодно место ТИ ДРВО ПОСАДИ 
- Фестивал Млади, здраво да сте! 
- Документарни филм Кроз црно бели свет зелене Фрушке Горе 



 
 
2.5 Искуство у управљању и реализацији пројеката из области борбе против корупције 
Медијска кампања за новинаре Свака вест вест је еколошка вест 
Документарни ТВ серијал Зелена патрола на делу је пројекат који има за циљ да учини проблеме 
видљивим и изврши притисак на доносиоце одлука како би се то брже и ефикасније решили. 
 

III САЖЕТАК ПРОЈЕКТА (не више од 300 речи) 

3.1 Назив пројекта 

Зелена патрола на делу – видели, снимили, разоткрили 

3.2 Подносилац пројекта 

Војвођанска зелена иницијатива 

3.3 Циљеви 

 Обезбедити учешће цивилног друштва у борби против корупције и јачању друштвеног 
интегритета, снимањем и емитовањем документарног ТВ серијала “Зелена патрола на делу” 
чинећи проблеме видљивим. 

 Пружити подршку развоју механизама одговорности и транспарентности и јачању интегритета 
друштвених актера у борби против корупције. 

 Охрабривање, подизање свести и стимулисања грађана да се укључе у борбу против корупције 
боравком Зелене патроле на терену, као и промовисање антикорупцијске културе 

 Сарадња и подизање опште свести о правима и обавезама државних органа, привредних 
субјеката, цивилног друштва и грађана у односу на корупцију емитовањем Документарног ТВ 
серијала “Зелена патрола на делу” 

 

3.4 Очекивани резултати 

Снимањем и емитовањем докуметарног ТВ серијала проблем корупције се измешта изван утицаја 
политичких и финансијских елита и тиме чини видљивим у свој величини и драматичним последицама 
корупције за грађане Србије. 

3.5 Активности 

3.5.1. Припрема пројекта - избор тема, локација, истраживање, техничке припреме 
3.5.2. Излзак на терен и снимање материјала за потреба документарног ТВ серијала 
3.5.3. Продукција документарног ТВ серијала 
3.5.4. Емитовање документарног ТВ серијала на ТВ Б92 и 10 локалних телевизија 
3.5.5. Промоција активности Зелене патроле и документарног ТВ серијала 

3.6 Укупни пројектни трошкови и тражена средства 

2.108.000,00 динара 

3.7 Трајање пројекта 
8 месеци - од 1. априла до 30. новембра 
 



IV ОПИС ПРОЈЕКТА  

4.1 Идентификовање проблема и анализа контекста 
Сви проблеми који се појављују у области заштите животне средине и трајно нарушавају квалитет 
животне средине и квалитет живота грађана су директно последице нетранспарености и корупције у 
институцијама. 
 
Чињеница је да су ратови вођени на просторима бивше СФРЈ, довели до застоја  развоја земаља на 
тој територији. Последица тих околности је да су технологије које се користе у лошем стању и не 
одговарају неопходним стандардима, који предвиђају адекватну зашштиту животне средине. 
Приватизација је праћена корупцијом и нетранспарентношћу, што за последицу има нерешавање 
проблема у производним процесима који имају погубан утицај на животну средину. Такође толерише се 
неадекватна технологија, како се не би обустављали производни процеси и отпуштали радници, због 
високе стопе незапослености. 
 
Постоје закони и процедуре који су усвојени и усклађени са законодавством европске уније. Али се они 
непоштују управо због постојања корупције у систему јер је јефтиније подмитити него користити 
ефективне технологије и придржавати се свих предвиђених стандарда у производним циклусима. 
 
Представници институција не инсистирају на поштвању закона и одлука и европски усвојених 
стандарда као што су (Кјото, Архуска конвенција, Агента 21, ... ) која је држава Србија потписала. 
Доносе одлуке које су штетне за грађане Србије а пот притиском приватног капитала. 

4.2 Циљеви пројекта 

 општи циљ 
Циљ пројекта је да се проблеми из области заштите животне средине на територији Србије, учине 
видљивим кроз снимање и емитованје документарног ТВ серијала, како би доприннели отклањању 
могућности за корупцију 

 специфични циљеви 

1. Охрабривање, подизање свести и стимулисања грађана да се укључе у борбу против корупције 
боравком Зелене патроле на терену, као и промовисање антикорупцијске културе 

2. Сарадња и подизање опште свести о правима и обавезама државних органа, привредних 
субјеката, цивилног друштва и грађана у односу на корупцију емитовањем Документарног ТВ 
серијала “Зелена патрола на делу” 

 
 

4.3 Очекивани резултати и мерљиви индикатори успеха 
 

- Прикупљени подаци и систематски обрађени подаци о сваком проблему којим се бавила 
Зелена патрола током реализације пројекта 

- Реализована 12 изласка на терен 

- Присуство у најмање 50 различитих медијатоком пројекта 
 

4.4 Циљна група и корисници  
 
- Доносиоци одлука 
- Медији и јавност 
- Угрожени грађани 

 



4.5 Методологија/Приступ 
 

 Активности (наведите и опишите активности, потрудите се да оне одговарају циљевимама и 
резултатима) 

1. Одабир и припрема тема која ће бити обрађена 
2. Боравак на терену и снимање 
3. Монтажа и продукција снимњеног материјала 
4. Емитовање готовог видео материјала 
5. Промоција активности 

 Управљање пројектом (како ће се управљати пројектом) 
Под управљањем пројектом подразумевамо: управљање информацијама (које добијамо од грађана и 
удружења грађана), управљање техничким и материјалним ресурсима (правилан распоред коришћења 
канцеларије, студијске опреме и возног парка), управљање људским ресурсима (води се рачуна о 
компетенцији, знању и искуствима као и заузетости чланова тима како би се постигли најбољи 
резултати), управљање медијском подршком (Војвођанска зелена иницијатива је основала удружење 
еконовинара “Ековест” која окупља 86 новинара) 

 Администрација (која ће бити административна подршка пројекту) 
Административна подршка пројекту ће бити: 
- Удружење Зелена патрола која уредно води базу података пријава грађана и удружења од 2008. 
године 
- Књиговодствена агенција “Мегапро” која обавља књиговодствене услуге Војвођанској зеленој 
иницијативи и Зеленој патроли. 
- Ревизорска кућа која ће бити ангажована по уговору након одобрења средстава од стране донатора. 
  

4.6 Трајање пројекта и план активности  
 

Активности 1 месец 2 месец 3 месец 4 месец 5 месец 6 месец 7 месец 8 месец 

Одабир и 
припрема 
тема која ће 
бити 
обрађена 

х х х х х х х Х 

Боравак на 
терену и 
снимање 

х х х х Х х х х 

Монтажа и 
продукција 
снимњеног 
материјала 

х х х х х х х Х 

Емитовање 
готовог 
видео 
материјала 

х х х х х х х Х 

Промоција 
активности 

х х х х х х х Х 
 



4.7 Транспарентност и Визибилити 
 
Видљивост пројекта ће бити остварена емотивањем вести од стране медијске куће Б92 (која од 2010. 
емитује документарни ТВ серијал “Зелена патрола на делу”, и неколико документарних филмова у 
продукцији Војвођанске зелене иницијативе и Зелене патроле). Напомена, Зеленој патроли је омогућен 
директан приступ серверима Б92 како би ургетно могли дистрибуирати вести од значаја и актуелности 
(контакт особа везано за ове информације је уредник програма на Б92инфо, Иван Протић, 
0648151189). Вести које ће се емитовати на Б92 ће уједно бити емитоване на локалним телевизијама 
на целој територији Србије са којима успешно сарађујемо, међу којима су: ТВ Панонија Нови Сад, ТВ 
Канал 9 Нови Сад, ТВ ЕКО Београд, РТВ Среће Сомбор, ТВ ВК Кикинда, ТВ Плус Крушевац, ТВ С 
Зајечар, ТВ Монтена Црна Гора, ТВ Војводина, као и радио, штампани и електронски медији. 
 
Транспарентност ћемо остварити одређивањем јасних правила и придржавајући се следећих 
критеријума који су:  
- Актуелност и хитност проблема,  
- географска равнотежа у одабиру проблема у Србији,  
- разноврстност проблема,  
- ангажованост  и број грађана који су заинтересоани за решавање тог проблема. 

4.8 Одрживост пројекта 
Одрживост пројекта је обезбеђена кроз вишегодишње искуство и деловање у области указиавња на 
проблем корупције кроз снимње и емитовње документарног ТВ серијала, филмова и вести. Добра 
двосмерна сарадња с удружењима и грађанима на територији Србије. Такође, ефикасност и 
решавање проблема у досадашњим активностима ( затворена Ливница 034 у Крагујевцу, Затворена 
циглана у Горњој Рогатици, Изграђен пут за становнике МЗ Палић, Измештена фабрика намештаја из 
Сурдука, спречена градња брана на Лиму, покренуто решавање проблема одлагања кланичног отпада 
у Убу, покренуто решавање бесправне сече дрвеђа у приобаљу Нере,....).тренутно има више од 250 
пријава различитих проблема у области заштите животне средине који су последица корупције на 
територији Србије. 
У протекле две године пројекат су финансирали Фонд за заштиту животне средине РС, Хајнрих Бел 
фондација, Факултет техничких наука Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине Новог 
Сада, Финска амбасада,... 
С обзиром на остварену гледаност емисије на ТВ Б92 (преко 3,5 милиона у 2011. години, контакт особа 
за проверу овог податка Иван Протић, уредник - 0648151189)  и решене проблеме у Крагујевцу, 
Суботици, Пријепоље, Бачка Топола, Сурдук, Бродарево, Уб, … очекујемо да ћемо имати и даље 
подршку свих досадашњих финансијера. 
Емисије и вести, у којима чинимо видљивим проблеме који су последица корупције, емитују се и на 
другим локалним ТВ: ТВ Панонија - Нови Сад, ТВ Канал 9 - Нови Сад, ТВ ВК - Кикинда, ТВ Плус - 
Крушевац, ТВ С - Зајечар, TV Eco - Београд, ТВ БАП - Бачка Паланка, ...  
 

4.9 Претпоставке и ризици 
Претпоставка је да ће остати отприлике овакав политички распоред у власти и да ће се удружења 
грађана и грађани охрабрити на грађански активизам и ангажован однос, кад је у питању корупција, 
која за последицу има драматично уништавање животне средине и квалитета живота грађана. 
Ризик је да ће на предстојећим изборима на власт дође политичка опција која ће се користити 
бруталним методама да зауставе наш начин рада и утицаја у јавности. 
 

4.10 Мониторинг и евалуација 
 
Мониторинг ће остварити праћењем броја емитовања вести, броја прегледа на друштвеним мрежама, 
број медија који су преузели нашу вест и број медија који су наставили даље да раде на темама које 
смо ми објавили. 
Евалуцација ће се остварити кроз упоређивање: 
- Броја пријава грађана 
- Број објављених вести 
- Број решених проблема 
- Број проблема чије је решавање покренуто 
- Број проблема који су нама пријавњени а остали су нерешени. 



V ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ 

5.1 Навести све партнерске организације које су укључене у релизацију пројекта 
 

1. Удружење Зелена патрола, Суботица 
2. Удружење Непушачки едукативни центар – РП, Крагујевац 

 

5.2 Улога партнера, ресурси и искуство са којима појединачни партнери улазе у пројекат 
 
Удружење Зелена патрола – представља логистику на терену. Чланови Зелене патроле су главни 
актери током снимања пројектом предвиђених вести. Прикуља маилове у којима грађани износе 
проблем корупције и формира базу података. 
Удружење Непушачки едукативни центар – РП – има улогу дисеминације пројекта као и помоћ око 
прикуљања неопходних информација током припреме тема. 

6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

Ја, доле потписани, одговоран за пројекат у име удружења подносиоца пријаве потврђујем да су: 

(a) информације изнете у предлогу тачне;  
(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне документације да 
учествују у реализацији овог пројекта;  
(в) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне 
компетенције и наведене квалификације. 

 

Име и презиме: Ружа Хелаћ 

Функција у удружењу: Председница 

Потпис и печат:  

Датум и место: 25.02.2012. Нови Сад 

 
 

 

 


