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У дворишту школе „Трећи крагујевачки батаљон“ одржава се акција чишћења у 

оквиру друштвено одговорне кампање „Не прљај. Немаш изговор!“, коју су 2016. 

године покренули компанија СББ, СББ Фондација и Тотал ТВ са идејом да повећају 

еколошку свест грађана. 

Током дана, еколошкој акцији чишћења и еко тиму СББ Фондације придружили 

су се Јавно комунално предузеће 

„Чистоћа“ и ученици школе „Трећи 

крагујевачки батаљон“ са директором 

Слободаном Живановићем, како би 

заједно дали позитиван пример својим 

суграђанима и допринели да се глас о 

кампањи шири даље. 

„Задовољна сам због подршке 

коју добијамо од суграђана, јер је то 

знак да постоји интересовање за ову 

тему, коју шира јавност још увек није препознала као важну. Подршка Основне школе 

„Трећи крагујевачки батаљон“ као и ЈКП „Чистоћа“ нам је изузетно важна на овом 

путовању које је започето прошле године, и зато им се овом приликом захваљујем што 

су нам се придружили и што су данас били овако вредни. Кампања „Не прљај. Немаш 

изговор!“ је постала препознатљива у 

друштвеној заједници и надам се да ће се 

овакав тренд наставити како би наше 

градове учинили чистијим местом за 

живот“, изјавила је Снежана 

Тодосијевић, директор пословне 

јединице СББ-а Крагујевцу и додала да 

ће наредна акција чишћења бити 

спроведена у Крушевцу. 

„Одазвали смо се позиву СББ-а да 

учествујемо у акцији „Не прљај. Немаш изговор!“ и ми помажемо у техничком делу, 

обезбеђујемо возила и посуде за одношење смећа. „Чистоћа“ је увек спремна да подржи 

овакве акције, које развијају свест код грађана о потреби да се смеће адекватно уклања 

и развија еколошка свест код деце, поготово код најмлађих, па нам је изузетно драго 

што је ова акција одржана баш овде, у Основној школи „Трећи крагујевачки батаљон“, 

рекао је Немања Димитријевић, директор ЈКП „Чистоћа“. 



„Ово је еколошки дан за ученике школе. У сарадњи са „Чистоћом“ и СББ-ом 

очистили смо наше двориште, а позив да 

се укључе у акцију „Не прљај. Немаш 

изговор!“ су прихватили и представници 

Србијашума, који су нам донирали 

саднице“, каже мр Слободан Б. 

Живановић, директор Основне школе 

„Трећи крагујевачки батаљон“.  

У оквиру кампање, током 2016. 

године очишћен је велики број јавних 

површина у више од 20 градова, постављено је 16 игралишта у 16 градова Србије, 2.500 

деце видело је представу „Ко то тамо прља?“, док је око 30 јавних личности 

подржало кампању кроз мотивационе видео поруке које позивају на одговорност.  

Кампања „Не прљај. Немаш изговор!“ наставља се и 2017. године обогаћена 

новим активностима и подршком људи који препознају важност очувања животне 

средине и настоје да град и државу учине здравијим и лепшим местом за живот, 

наводи се у саопштењу организатора акције. Једна од њих покренута је у циљу 

ограничавања употребе пластичних кеса. Како се у Србији сваког дана потроши 7 

милиона пластичних кеса које у природи остају стотинама година и како би даље 

наставили да радимо на подизању свести људи, покренута је акција поделе бесплатних 

еко кеса сваког четврка, у свим СББ пословницама. 

 


