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У оквиру програма друштвено-одговорног пословања
„Заједници заједно“, компанија НИС подржала је пројекат
Регионалног центра за таленте “Михајло Пупин“ под
називом “Зелена острва за чистије Панчево“ са близу
три милиона динара.
На завшној конференцији овог пројекта која је јуче
одржана у Градској управи Панчева, присуствовао је
Предраг Живковић, заменик градоначелника Панчева,
Стефан Деспотовић из компаније НИС, представници
Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, ЈКП
„Хигијене“ Панчево, као и многобројни партнери на
пројекту.
Предраг Живковић , заменик градоначелника Панчева,
захвалио се компанији НИС на подршци овом еколошком
пројекту и дугогодишњој сарадњи.
Нагласио је да се ради о 20 зелених острва са контејнерима
за амбалажни и комунални отпад. Реч је о пројекту који
за циљ има стварање бољих услови за здравију животну
средину, и едукацију у смислу да се грађани информишу
да овакав пројекат постоји, да се мења свест наших
суграђана када је у питању третман отпада, а услови за
то су се створили овим зеленим острвима, истакао је
Живковић.
Стефан Деспотовић, директор Дирекције за екстерне
комуникације НИС-а подсетио је да НИС и Град Панчево
имају изузетно добру дугогодишњу сарадњу о чему
сведочи близу стотину реализованих пројеката.
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Он је још додао да овај пројекат доприноси успостављању

интегралног система управљања комуналним отпадом и
стварању услова за смештај разврстаног амбалажног и
кабастог отпада којим управља ЈКП „Хигијена“ Панчево.
- Овај пројекат осликава наш слоган „Будућност на делу“,
и генерацијама које долазе оставља здравију животну
средину- изјавио је Деспотовић и најавио да ће НИС и даље
подржавати друштвено одговорне пројекте.
Подсетимо, компанија НИС је у пројекат “Зелена острва за
чистије Панчево“ уложила близу три милиона динара у циљу
сузбијања непрописног одлагања отпада из домаћинстава,
дивљих депонија и лошег управљања отпадом. ЈКП “Хигијена”
Панчево добила је донацију од НИС-а у за куповину 24
велика метална контејнера за одлагање шута и другог
кабастог отпада на двадесет зелених острва у граду.
- Пројекат је подржан са три милиона динара, од чега је
највећи део за одлагање кабастог отпада, односно набавку
контејнера који су недостајали. Поред ових контејенра
зелена острва смо опремили и другим наменским посудама
за отпад јер је суштина да грађани већ код куће разврставају
комунални отпад, на суви, мокри и кабасти- рекла је Јованка
Дакић из “Хигијене” и додала:
Активности између града Панчева, компаније НИС и
Регионалног центра за таленте су започете крајем прошле
године и завшене су ових дана. Зелена острва су уређени
простори за контејнере, бетонирана ограђена места. Са
информативним таблама, распоређеним посудама за
мешовити комунални отпад, за амблажни отпад и кабасти
отпад који треба да се одлаже у контејнере веће запремине
од оних које смо навикли да виђамо на улицама Панчева.
Ученици Центра за таленете “Михајло Пупин” који се баве

заштитом животне средине организовали су предавања за
ученике основних и средњих школа како би им објаснили
шта су зелена острва.
- Уочили смо проблем на терену и пронашли начин како
да допремо до људи а да њима то буде лакше да усвоје ове
новине. Касније смо почели са презентацијама по школама
где смо објашњавали како изгледају зелена острва и која

је њихова намена - рекла је Бојана Ракиџић.
Због чињенице да се само два дана по опремању зелених
острва на појединим може видети иста, ружна слика са
овог састанка је грађанима упућен апел да погледају инфо
табле на контејнерима виде шта на њима пише и тога се
придржавају како се “зелена острва” не би претворила у
мале дивље депоније.
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