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Документ има улогу да на Зелени начин усмери понашање учесника и учесница 
током свих догађаја које организује Зелена омладина Србије, како би се смањио 
негативан утицај на животну средину. 

 

Долазак до места одржавања 

Еколошки погодан избор превоза 

Зелена омладина Србије као организација које следи зелене принципе 
инсистира да учесници и учеснице изаберу начин транспорта који најмање 
ремети склад у животној средини као што су воз, аутобус, бицикл, и други.  

Путовање авионом је прихватљиво ако је пређени пут више од 800 км, а у 
супротном га је потребно оправдати писменим образложењем.  

 

Надокнада путних трошкова 

У случају да Зелена омладина Србије није у могућности да организује групни 
превоз биће обезбеђен већи степен надокнаде за коришћење еколошки 
исправних превоза, уз обавезно доказивање трошкова.  

 

Понашање током догађаја 

У циљу смањења потрошње енергије учесници и учеснице би требало да обрате 
пажњу на избегавање непотребног рада уређаја на струју. Такође, важно је да не 
занемаре посредно расипање енергије које настаје нерециклирањем, грејањем, 
чишћењем... 

 

Собе 

Не заборавите да угасите светло када излазите из собе! Беспотребан рад сијалице 
расипа енергију. 

Угасите Ваше електичне уређаје као што су лаптоп, телевизор, mp3 player када 
их не користите. 
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Избегавајте опцију stand-by, јер уређаји и тада троше одређену количину 
енергије.  

Ограничите потрошњу воде на неопходну количину. 

Грејање или хлађење, у собама користити по потреби само у току боравка у 
просторији. 

 Током боравка у соби, одржавајте просторију чистом, све отпатке 
одложити у, за то предвиђене, корпе. 

 Склоните прљаву одећу и обућу  

 По завршетку догађаја, вратите собу у првобитно стање. 

 

Радна просторија 

Ако предавач или предавачица заборави да угаси пројектор по завршетку свог 
дела програма молимо Вас да будете обазриви и да га угасите. 

Важно је да користите обе стране папира за писање и за штампање. За 
производњу папира користи се дрво као сировина, а истовремено захтева и 
улагање енергије за његово настајање. 

Након радног дана помозите члановима и чланицама организационог тима да 
распреме просторију, сви морамо да водимо рачуна о ономе што остављамо иза 
нас. На овај начин се избегава губљење и бацање материјала значајног за даљи 
рад и подстиче одговорно понашање.  

 

Оброци и паузе 

Избегавајте коришћење пластике зато што је у Србији слабо развијен 
рециклажни систем. Кад користите чаше обележите их Вашим именом како 
бисте могли да их користите више пута. 

Избегавајте коришћење производа мултинационалних компанија које штете 
животној средини.   

Пожељно је да се на догађајима употребљава вегетаријанска храна. 

У случају да постоји систем сортирања отпада молимо вас да поштујете ову 
могућност и користите је исправно.  
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Окружење 

Пушење је дозвољено искључиво у просторијама које су предвиђене за пушаче. 

Уколико просторије нису унапред одређене за пушаче или непушаче, пушење је 
дозвољено осим уколико се барем једна особа не изјасни против тога. 

Пушење је изричито забрањено током сесија. Пушачи треба да обрате пажњу на 
одлагање опушака у искључиво за то намењена места (пиксле, канте за 
отпатке...). 

Бука се такође сматра једном врстом загађења. Имајте разумевања за људе у свом 
окружењу. Молимо вас да поштујете унапред одређена правила о буци. Немојте 
правити буку у и oko просторија за спавање.  

Ни у ком случају немојте да бацате смеће у природу, а посебно не неоргански, 
односно неразградиви отпад.  

Немојте намерно да уништавате биљке. Оне ослобађају неопходан кисеоник и 
врше битне процесе апсорпције. 

Људи нису једина жива створења на планети и морају да поштују права 
животиња. Немојте да ударате, малтретирате, убијате или на било који начин 
наносите патњу животињама. 

 

Захваљујемо се Мрежи за сарадњу и развој Источне Европе што нам је омогућила да 
користимо њен Green Document за писање овог документа. 

 


