
1. спрат СПЦ „Војводина”, Нови Сад
од 18. до 22. марта 2014. године

„НОВОСАДСКО ПРОЛЕЋЕ” је традиционална изложба цвећа, садница и опреме за
уређење врта која се организује сваке године у марту месецу као прилика Новосађанима и
гостима Новог Сада да на једном месту пронађу све што је потребно за пролећно уређење
баште. 

Осим изложбе цвећа и садница, посетиоцима „Новосадског пролећа” ове године нудимо: 
- изложбу меда и здравствено-безбедне хране,

- изложбу сувенира, рукотворина и старих заната,

Организатор: Покрет горана Новог Сада
                                                                    

Манифестацију подржали: - Градска управа за заштиту животне средине
                      - Градска управа за привреду

Медијски покровитељи: - Радио телевизија Војводине
- Новосадска телевизија

- Радио 021

Место одржавања:  први спрат СПЦ  „Војводина”

О изложбама:
Отворене су за посетиоце сваког дана од 8.00 до 20.00 часова.

Изложбе су продајног карактера, а улаз је слободан.

Осим изложби,  „Новосадско пролеће” чине  и бројни стручни,  образовни,  културни и
дечији садржаји за посетиоце свих узраста.



Свечано отварање 

   Свечано отварање 24.  „Новосадског  пролећа“,  ће бити у уторак,  18.  марта у 11
часова.  Манифестацију  ће  отворити  председник  Покрета  горана  Новог  Сада,  Петар
Виђикант и  представник Града Новог Сада, а на самом  свечаном  отварању ће  Плесни
клуб „Ритмо Латино“  извести Бечки валцер.
На свечаном отварању ће бити прочитане и три најлепше еколошке поруке које су одабрaне
од великог броја изузетно  надахнутих  стихова,  који су поводом конкурса  пристигли на
нашу адресу, а прочитаће их њихови аутори Невена Средојевић (4. разред - ОШ „Бранко
Радичевић”, Нови Сад), Јована Веселинов (3. разред - ОШ „Коста Трифковић”, Нови
Сад) и Ивана Томашевић (4. разред, ОШ „Душан Радовић”, Нови Сад).

Тада ће званично бити отворене и:
 изложба цвећа и садница /87 излагача/
 изложба меда и здравствено безбедне хране /44 излагача/
 изложба старих и уметничких заната /92 излагача/

Стручне трибине 

 У уторак, 18. марта након Свечаног отварања са почетком у 11.55 сати ће се у амфитеатру
одржати   Презентација  „Стратегије  развоја  система  зелених  простора
Новог Сада“.

Нови Сад је први град у Србији који је добио Стратегију развоја зелених простора, чији је
циљ  давање  стручне  и  научне  основе  за  подизање  квалитета  постојећег  зеленила  и
подизања нових зелених површина. О важности Стратегије за  наш Град говориће г-дин
Александар Башић, члан Градског  већа за урбанизам и заштиту животне средине Града
Новог Сада. 

Стратегију  ће  представити проф.  др  Јелена  Нинић-Тодоровић са Пољопривредног
факултета  Универзитета  у  Новом  Саду  –  Департман  за  воћарство,  виноградарство,
хортикултуру  и  пејзажну архитектуру. Израду Стратегије  је  подржао  Град  Нови Сад –
Градска  управа  за  заштиту  животне  средине, а  о  њеној  важности  за  Град  говориће
Александар Башић,  члан Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине Града
Новог Сада.

На  основу  закључака  са  Округлог  стола  „Покретање  иницијативе  за  израду
Стратегије развоја зелених површина Града Новог Сада“ који је одржан прошле године на
„Новосадској  јесени“ 2012.  године,  покренут  је  Процес  доношења  Стратегије  који
подржава Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине. Осим Града Новог
Сада  и  Пољопривредног  факултета,  Радну  групу  чине  и  представници   следећих
институција:  Институт за низијско шумарство и животну средину, ЈКП „Градско зеленило“
Нови Сад, ЈП „Урбанизам“ Нови Сад , JП „Завод за изградњу града“ Нови Сад, ЈП „Лисје“
Нови Сад , Покрајински завод за заштиту природе, Покрет горана Новог Сада, ЈП „Воде
Војводине“ и Институт за јавно здравље Војводине.

У  четвртак  у амфитеатру са почетком у 11 сати ће бити одржана презентација програма
„За чистије и зеленије школе у Војводини“. 



Презентација заједничког пројекта Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство
и  заштиту  животне  средине,  Покрајинског  секретаријата  за  образовање,  управу  и
националне заједнице, Покрајинског секретаријaта за енергетику и минералне сировине и
Покрета горана Војводине, који се реализује у континуитету од 2009. године. Циљ овог
скупа је да се окупе представници образовних установа које су пријавиле своје учешће у
програму за школску 2013-2014. годину и  добију све инструкције о даљем току акције –
слању извештаја и свечаној додели награда.

- Представљање брошуре о досадашњој реализацији програма.
- „Како од Сунца направити струју“ – презентација састављања мини соларне електране.

У петак у 11 сати ће у амфитеатру бити одржана стручна трибина „Има ли простора за
нове зелене површине?“

Циљ скупа је да скренемо пажњу на потребе Војводине за новим зеленим површинама и
укажемо на реалне могућности повећања процента нових зелених површина и поступак
обезбеђивања потребне документације и средстава. 

Уводна излагања ће имати:
- Институт  за  низијско  шумарство  и  заштиту  животне  средине –  др  Саво

Рончевић,

- Републичко министарство пољопривреде,  шумарства и водопривреде - Управа
за шуме – Новица Милојковић, дипл.инж.шумарства,

- Покрајински  секретаријат  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство  –
Ненад Радосављевић, дипл.инж.шумарства,

- Покрајински  секретаријат  за  урбанизам,  градитељство  и  заштиту  животне
средине – др Слободан Пузовић,

- ПМФ-Департмана за биологију и екологију – Мирјана Крстивојевић, дипл. 
биолог.

У  среду,  19.  марта  у  14  сати,  проф.  икебане  Љиљана  Глумац  Ратковић  ће  одржати
предавање  и  презентацију  „Икебана –  украс  свакидашњице“. Госпођа  Љиљана
Глумац Ратковић је магистар социологије културе која је завршила Misho-ryu школу икебане
која потуиче из Кјота у Јапану  /АМФИТЕАТАР/

Еколошке и креативне радионице 
„Садимо!“

У среду,  четвртак  и  петак  са  почетком  у  10  сати одржаваће  се  еколошке и креативне
радионице  „Садимо!” у  којима  ће  учествовати  предшколци  ПУ  „Радосно  детињство.”
Учесници ће  заједно са  водитељима  радионице,  Теом Хасанбеговић,  дипл.  екологом и
Игором  Вукојем,  мастер  екологом,  учити  о  значају  зелених  површина  за  свакодневни
живот и његовом утицају на здравље људи. Користиће плакат за децу  са илустрованим
упутством на тему како посадити дрво и мале плакате – илустрације који упућују децу
на правилан редослед радњи које је неопходо учинити како би се правилно посадило и



неговало дрво.   Да бисмо радионицу учинили занимљивијом и да би деца научила и неке
практичне вештине свако дете ће посадити по једну зачинску биљку у саксију и добиће је
да је понесе кући и на одговарајући начин је негује и чува. Такође, током радионице ће деца
научити и  неколико врста зачинског биља и њихове основне карактеристике, а имаће и
мини такмичење у препознавању врста зачинског биља на основу чула мириса.
Као награду за учешће на радионици, сва деца ће добити на поклон сликовницу и бојанку
из едукативне едиције Покрета горана Новог Сада на тему на тему „Посади дрво”.

Учествоваће  укупно  89  деце  ПУ  „Радосно  детињство“  из  вртића:  „Весели  возић“,
„Детелина са четири листа“ и „Новосађанче“.

Радионице „Зелени џепови града“

У  уторак,  среду,  четвртак  и  петак  са  почетком  у  18  сати испред  бине,  одржаваће  се
еколошке радионице  „Зелени џепови града“ у којима ће учествовати ученици из четири
новосадске средње школе.
Водитељи радионице ће бити стручни сарадници Покрета горана и Подмладка Удружења
Пејзажних  Архитеката  (ПУПА).  Радионица  ће  се  састојати  из  занимљиве  интерактивне
презентације  кроз  коју  ће  се  учесници  упознати  са  основним  појмовима  и  значајем
озелењавања,  а  након  тога  ће  бити  подељени  у  групе  и  добиће  конкретне  задатке  и
материјал потребан за прављење макета.
На радионицама  ће  учествовати  више од 100 ученика  из  средњих школа  са  територије
Града Новог Сада:  Пољопривредна школа са домом ученика из Футога, Техничка школа
„Павле Савић“, Гимназија „Светозар Милетић“ и Гимназија „Исидора Секулић”.                                                                              

Остали традиционални програми за децу и младе
„Мој цвет“ 

У среду  у  9  сати  ће  бити  отварање  изложбе  награђених  цртежа  деце  из  ПУ „Радосно
детињство“  на  тему  „Мој  цвет“.  Сва  деца  ће  бити  награђена  присуством  на  дечијој
представи „Анђеоска бајка“ коју ће глумци Позоришта младих специјално за њих одиграти
у  амфитеатру.  Учествоваће  деца  ПУ  „Радосно  детињство“  из  вртића:  „Колибри“,
„Чуперак“, „Звездан“, „Дунавски цвет“, „Калимеро“ и „Пчелица“, укупно 174 деце.
За уложен труд свака групица награђени и пакетима са прибором за ликовне активности.

Еколошке представе „Како деца могу помоћи планети“

У четвртак  у 16 сати  у  амфитеатру ће се  одржати  програм  „Како деца могу  помоћи
планети“ - еколошке представе ученика трећег разреда из новосадских основних школа на
тему: „Добро дрво“. Учествоваће три тима од по 15 учесника - ученика трећег разреда ОШ
„23. октобар“ из Сремских Карловаца, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „Жарко Зрењанин“ из
Новог Сада.
У  оквиру  овог  програма  ће  ученици  три  новосадске  основне  школе  представити  кроз
драмску уметност како они виде своју улогу у заштити животне средине. Циљ програма је
мотивисати  учитеље и учитељице  који воде еколошке  и драмске секције  у школама да
негују  одговоран  начин  понашања  ученика  према  животној  средини.  Сви  учесници  ће
заједно  са  својим  учитељицама  бити  награђени  једнодневним  излетом  у  неко  од
заштићених природних добара са територије Војводине.



Такмичење у аранжирању цвећа

Сваке  године,  па  и  ове  организујемо  такмичење  у  аранжирању  цвећа.  Ове  године
такмичиће се категорије основних и средњих школа.
Такмичење на тему „Буђење пролећа” које се одржава у Свечаном салону на СПЕНС-а у
среду  19.  марта  у  периоду  од  11  до  14  часова,  када  ће  се  нам  прво  своје  вештине
представити ученици 23 основне школе са територије Града Новог Сада који су обучени
кроз учешће на програму „Мала школа аранжирања цвећа”, а након њих ће се такмичити 15
екипа ученика средњих школа са територије Србије.

Остали програми

Биљна клиника

Сваког дана током трајања манифестације у периоду од 17 до 19 часова испред штанда
Покрета горана одржаваће се Биљна клиника под слоганом „Помозите својим биљкама
саветима стручњака“.  Током тог  времена ће сви посетиоци од стручњака   из области
хортикултуре  и  заштите  биља  и  студената  Пољопривредног  факултета  моћи  да  добију
савете око неге биљака након зимског периода. Савети ће се односити на негу цветница,
жбунастих и дрвенастих врста. 

Сцена „Новосадског пролећа“

Свако  вече  испред  бине  код  Градске  кафане,  на  сцени  „Новосадског  пролећа“  биће
одржаван разноврстан музички програм. 
У уторак у 19 сати ће бити дечији хор „Звончићи“ који ће извести дечје песме као што су :
„Растемо  лепи  к`о  цвеће,  „Најбољи  друг“,  „Лаза  материна  маза“  и  представа  „Ланац
исхране" који изводи пет ученика ОШ "Душан Радовић" из Новог Сада. 
У среду у 19 сати  ће  се  представити   Плесни клуб  „Ritmo Latino“ са  ватреним латино
америчким плесовима,  енглеским валцером и диско плесом. Посетиоци ће имати прилику
да  се  приклјуче  отвореном  часу  „Зумбе“.  Након  њих,  наступиће   Џез  балет  студио
„Импулс“ са кореографијама џез балета.
У четвртак у 19 сати   ће наступати „Креативни М кутак“  и „Бајићеви славуји“  који ће
заједно  приказати  разноврстан  репертоар,  композиције  Јоце  Адамова,  нумере  „Земља“
групе ЕКВ, „Кап по кап“ групе Дивље Јагоде и многе друге. 
У петак у 19 сати  Фолклорно удружење  „Велико коло” представити рад свог удружења
кроз кореографије у којима ће учествовати велики број учесника разних узраста.

Промоција кампова за младе Покрет горана 

На штанду Покрет горана Новог Сада, сви посетиоци ће имати прилику да виде како су се
млади  средњошколци  и  студенти  провели  на  еколошко-едукативним  камповима  које  је
Покрет горана  Новог Сада  организовао последњих пар година.  Ове године ћемо такође
организовати  четири еколошко едукативна кампа за младе – „Сачувајмо рит“,  „Стопама
првих ботаничара“, „Соларна академија“ и „Преживљавање“ са циљем подизања еколошке
свести  младих и  јачања лидесрких  потенцијала  за  активно  залагање у  области  заштите
животне  средине.  Све  информације  о  овим  камповима  млади  ће  моћи  да  добију  од
прошлогодишњих учесника на овим камповима, а на штанду ће бити пуштани филмићи



снимљени  током  кампова,  као  и  изложба  фотографија  и  опреме  и  материјала  који  се
користи током разних активности у њима.

Хуманитарне акције

Током одржавања манифестације на неколико прометних места ће бити постављене кутије
за сакупљање финансијских средстава за младе људе којима је неопходна помоћ да сакупе
новац за  операције  које  им живот значе,  уз  апел  свим људима добре воље да помогну
колико су у могућности.

Последњег дана на манифестацији
 „Новосадско пролеће“

У суботу у 11 сати испред бине ћемо обрадовати поклоном све малишане  -  посетиоце
Новосадског  пролећа „Чаробан  камен,  срећа,  туга  и  три  друга” Креативног  студија
„Чаролија“  у организацији  Радија 021,  док ће у 12.30 сати почети  радионица  „Цвет за
комшију и лепши Нови Сад“. 
Представа је намењена нижем школском узрасту,  али V и VI разреди је засигурно могу
гледати  са  великим  уживањем.  Тема  представе  је  другарство  и  конфликти  међу
пријатељима,  са  умереним  додатком  бајковитих  елемената,  тако  да  су  и  старија  деца
одушевљена.
Укратко,  цланови  путујуће  трупе  „Тамо-Вамо”,  г-дин Шеф,  г-ђица  Шик и г-дин Штос,
наилазе на свом путу на Чаробан камен који проверава колико су људи прави пријатељи,
постављајући разне задатке пред њих. Ово троје, свако са својим задатком, иако верују да
су су сјајни пријатељи,  падају на тесту и бивају кажњени усамљеношћу.  Схватају своје
грешке и кроз дивну песму долази до помирења и поновног уједињења. Изводе на брзину
једну смешну лутка представу и освајају дечја срца.
Овај интерактивни мјузикл пун емоција, добре музике и комичних ситуација подсећа, како
мале, тако и одрасле, на праве вредности пријатељства и љубави према ближњем.

Maнифестација ће бити отворена до 15.00 часова у суботу, 22. марта 2014. године.

Видимо се на „Новосадском пролећу“!


