Преко 1780 потписа петиције
против рециклажне фабрике за
опасан инфективни отпад у
Свилајнцу!
Еколошки покрет Свилајнац је уз огромну помоћ општинског
одбора СНС Свилајнац и многобрјних активиста волонтера сакупио
преко 1.780 потписа за петицију против рада рециклажне фабрике
за опасан инфективни медицинкси отпада, 4.000 тона годишње у
Свилајнцу.
Онлајн петиција може се још увек ОВДЕ потписати.
—————————————————————————————————————————Ми доле потписани грађани захтевамо од надлежних органа
Скупштине
Општине
Свилајнац
и
од
надлежних
министарстава: Министарства пољопривреде и заштите животне
средине и Министарства здравља републике Србије да се пројекат
изградње постројења за рециклажу медицинског, ветеринарског и
фармацеутског инфективног отпада у Свилајнцу (локација бившег
војног полигона) одмах и неизоставно обустави и да се нађе
друга локација за те сврхе.
ЗА ЕКОЛОШКИ СВИЛАЈНАЦ – Придружи се и ти!
ДА, за еколошки мед. ДА за незагађену пијаћу воду!
НЕ за медицински инфективни отпад!
Следе потписи грађана Свилајнца, региона и Србије који
подржавају горе неведену ПЕТИЦИЈУ.
——————————————————————————————————————————————————————————–

ОО СНС И ОО СДП подржавају
Еколошки покрет Свилајнац и
грађане у петицији
ОО СНС и ОО СДП подржавају Еколошки покрет и грађане у
петицији против постојања постројења за третман медицинског
отпада у Свилајнцу. Због великог интересовања грађана
општински одбор Српске напредне странке је и у суботу, 27.
фебруара у периоду од 10.00 до 12.00 часова на тргу Стевана
Синђелића организовао штанд са петицијом против постојања
постројења за третман медицинског опасног инфективног отпада у
Свилајнцу.
Овим желимо да ставимо тачку на оптужбе општинске власти и
предузећа Висан да ми као локални СНС петицијом политизујемо
тему изградње постројења за третман медицинског опасног
инфективног отпада у Свилајнцу. Политизовањем и манипулацијом
у информацијама се управо баве Висан и представници локалне
власти. И то не једном, не два пута, већ три пута.
Први пут, Висан је користећи локалну политику, односно
општинску власт изманипулисаo све грађане Свилајнца,
ускраћујући их за информацију да се планира градња постројења
за третман медицинског опасног инфективног отпада у Свилајнцу,
у непосредној близини кућа у Каменичкој улици.
За досадашње инвестиције изношени су детаљни подаци, па чак и
они о производном програму, а једино је за Висан, 27.11.2014.
године на општинском сајту објављено да проширује производњу,
да је купио парцелу и да ће запослити 20 радника. Све остале,
веома важне информације су изостале. ЗАШТО?
Грађани Свилајнца поред права на благовремено, истинито и

објективно информисање имају право и да доносе одлуке о томе
шта желе и шта не желе у свом граду, односно да ли желе
медицински опасан инфективни отпад у близини својих кућа,
кошница, воћњака и њива. ИЛИ, МОЖДА НЕМАЈУ?
Још увек постоје грађани Свилајнца који не знају где и какво
се постројење гради!
Постављамо питање – да ли грађани Свилајнца за Висаново
постројење за третман медицинског опасног инфективног отпада
треба да чују на улици од Еколошког покрета и општинских
одбора Српске напредне странке и Социјалдемократске партије
Србије, као и забринутих грађана који нису чланови ниједне
странке или је то био посао локалних званичника?
Други пут, када је на гнусан начин изманипулисана јавност, био
је кад је Висан изјавио за медије да “верује да протест нема
везе са заштитом животне средине, односно да локални СНС
протестима и петицијом политизује ту тему и супротставља се
одлукама Владе Србије“.
Кључне речи у прљавој игри су “супротставља се одлукама Владе
Србије“.
Истина је да се ОО СНС Свилајнац заједно са грађанима и
Еколошким покретом не супротставља одлукама Владе Србије, већ
намери Висана да отвори постројење за третман медицинског
опасног инфективног отпада.
У фебруару је Министарство пољопривреде и заштите животне
средине донело Решење о давању сагласности на Студију о
процени утицаја на животну средину пројекта изградње
постројења – аутоклава за третман медицинског отпада,
капацитета стерилизације 500 kg/h, носиоцу пројекта ВИСАН
Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб.
Ово је Решење о давању сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину пројекта изградње постројења
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а не

одлука Владе Србије. И важно је напоменути да ово решење не
представља дозволу за рад.
Трећи пут, пред бројним грађанима Свилајнца и новинарским
екипама из Србије доказано је ко стоји иза политизовања. Овог
пута је председник општине Предраг Милановић сам упао у
сопствену мрежу манипулација и полититизовања ситуације. За ту
прилику послужио је ТВ Центар, чији је почетно већински
власник била управо мајка председника општине Предрага
Милановића, па да не буде сасвим јасно да је он тај који стоји
иза ове телевизије, власништво је пренето на радника.
Приликом посете председника Владе Републике Србије Александра
Вучића у Кушиљеву на почетку Програма обнове школа и амбуланти
у Србији, новинар ТВ Центра је поставио питање премијеру да ли
је упознат са ситуацијом у вези са отпадом у Свилајнцу.
Премијер Вучић је одговорио:

“Видим да је од тога направљена

велика политичка тема и не желим о томе да говорим на данашњи
дан. Разговарао сам о томе и са председником општине,
разговараћу и са представницима своје странке и пошто су ту
мишљења супротстављена и просто, нећу на овакав начин јавно
да се изјашњавам нити да наносим штету ни господину
Милановићу нити себи, нити на било који начин да
злоупотребљавам у страначке или партијске сврхе данашњи скуп.
Бавиће се Влада тиме.”
Три пута је вешто изманипулисана јавност и овим желимо да
ставимо тачку на прљаве игре представника општинске власти и
Висана и да поручимо да су грађани Свилајнца – и Срби, и Роми,
и Власи, без обзира на политичку припадност, против опасног
отпада.
Иначе, Еколошки покрет Свилајнац је петицију против спорног
постројења покренуо још прошле године и на захтев грађана и
Еколошког покрета организовали смо штанд са петицијом против
изградње постројења за третман медицинског опасног инфективног
отпада у Свилајнцу.

А управо је Еколошки покрет био тај који је од ресорног
министарства тражио поменуту Студију о процени утицаја на
животну средину. Нису то били ни општина Свилајнац ни
Висан. На последњој седници СО Свилајнац одборници СНС-а јавно
су били изричито против, док су председник СО Свилајнац Владан
Рајковић (СПС) и председник општине Свилајнац Предраг
Милановић (СДС) дали подршку за рад Висановог постројења за
третман медицинског опасног инфективног отпада, наглашавајући
да је „то добро да кучићи не развлаче шприцеве и игле по
улицама.“ На ову неубедљиву констатацију председника општине,
имамо питање: да ли је ико икада видео неког пса на улици како
развлачи шприцеве и игле?
Постављамо питање власнику Висана, а то је: кад је све тако
добро, лепо и безбедно (као да се ради о третману чоколаде, а
не третману медицинског опасног инфективног отпада), зашто
није градио постројење у свом родном Чачку или у свом дворишту
у Земуну?
Тражимо да грађанима Свилајнца власник Висана одговори на
следећа, за грађане озбиљна питања о намерама предузећа Висан:
1. Да ли је поред постројења за прераду медицинског опасног
инфективног отпада планиран и узгој пацова у експерименталне
сврхе ради испитивања деловања Висанових производа за
дератизацију на глодаре и да ли је у плану да се измет тих
пацова користи у производњи енергије за загревање објекта?
Какав је план са угинулим пацовима након третмана Висановим
препаратима за дератизацију, да ли ће се и они спаљивати?
2. Да ли је у плану да се, у спорном постројењу, третира
искључиво медицински опасан инфективни отпад из Србије или и
из Србије и из околних држава?
3. Чиме гарантујете да у будућности не планирате да ширите
делатност на третирање, спаљивање, уништавање и депоновање и
других опасних отпада попут патоанатомског (делови ткива,
органа и тела), радиоактивног, фармацеутског и цитотоксичног
отпада?
4. Где се планира депоновање и спаљивање отпада након

третмана? Да ли би се спаљивање вршило у термоелектрани
Морава или у некој другој општини?
Невероватно је што не постоји основни локацијски
се постројење за третман медицинског опасног
отпада гради у близини места стварања и да је наш
власник Висана тако што је, како је рекао,
(симболични или прави) и на мапи Србије видео да
у њеном центру.

предуслов да
инфективног
град изабрао
узео шестар
је Свилајнац

Наглашавамо да грађани општине Ћуприја, која има велики
здравстени центар, 2009. године нису дозволили изградњу
постројења за прераду опасног отпада у том граду. Слична
постројења су требала да буду отворена и у Шапцу и Ћићевцу,
али народ то није дозволио! Свилајнац није ни клинички, ни
болнички центар и за грађане је потпуно недопустиво да конвоји
камиона са опасним отпадом, шприцевима, иглама и крвавим
газама иду преко железничког моста на Морави, где се често
цепају цераде на камионима, преко скоро целог града
саобраћајницама до бившег војног полигона.
Грађани су ти који су забринути за своју безбедност и
безбедност своје деце, страхујући и од зараза и питају се шта
ће бити ако се догоди саобраћајна несрећа и опасан отпад из
камиона се растури у њиховим двориштима.
Треба ли да се сетимо да је у претходних 200 година забележено
20 поплава у Свилајнцу и запитамо се, уколико дође до нове,
хоће ли, ако спорно постројење почне са радом, до кућа
грађана, са водом доћи и сав опасан отпад? Чиме ће се
дугорочно заразити земљиште, водни режим – а чиме људи? Јер,
нико не може да гарантује да се поплаве неће поновити. С
обзиром на климатске промене, могуће су и поплаве већих
размера због великих количина падавина, посебно су критични
бујични потоци, а у самој близини планираног постројења је
поток Бук.
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забринутост грађана за сопствену и будућност општине, и увек
ће да штити интерес свих грађана, а не појединаца, увек ће да
штити животну средину и апелује на локалну самоуправу да штити
интересе и вољу грађана и да не да сагласност за рад
постројења.
Свилајнац је пољопривредни крај и треба да постане регионални
центар за пољопривреду, за шта има одличних природних
потенцијала, а не регионални центар за депоновање и третман
опасног инфективног медицинског и ветеринарског отпада.
Због свега наведеног, тражимо могућност да на локалној и
јединој телевизији у Свилајнцу, ТВ Центар, свој став отворено
изнесе председник Еколошког покрета Свилајнац Срђан Марјановић
у директном сучељавању са власником Висана, у термину по
избору телевизије.
ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ОО СНС СВИЛАЈНАЦ
http://svilajnac.sns.org.rs/novosti/saopstenja/oo-sns-i-oo-sdp
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