У Свилајнацу влада страх од
једног човека
Испред општине Свилајнац је у среду 31. јанура 2018-е године
одржан ЈАВНИ ЧАС на тему “Бивши полигон као еколошка бомба у
Свилајнцу”. Говорио је
Горан Борић, председник Еколошког
покрета Свилајнац и потпредседник ОО СНП Свилајнац. Због
страха грађана Свилајнца од председника општине Предрага
Милановића да присуствују овом догађају и тако дају јавну
подршку очувању животне средине, снимљени материјал у краћем
издању представљамо грађанима и јавности Србије.
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С.Марјановић
Еколошки покрет Свилајнац
04.02.2018

ВИСАН (поново)
дозволу за рад!

није

добио

Приватна земунска фирма ВИСАН доо добила је одбијеницу на свој
захтев за рад рециклажне фабрике за опасан инфективни

медициски отпад великог капацитета.
И поред чињенице да је Општина Свилајнац чак у два наврата
достављала своју сагласност, на захтев за рад приватне
рециклажне фабрике за опасан инфективни медицинкси отпад,
ВИСАН поново није добио дозволу за рад. Због кршења закона наш
покрет је поднео кривичну пријаву против одговорних лица у
Општинској управи Свилајнац. И поред потешкоћа у истрази,
надамо се да ће Јавни тужиоц по службеној дужности проширити
истрагу и у складу са законом процесуирати одговорне.
После достављања образложеног негативног мишљења Еколошког
покрета Свилајнац на Висанов захтев, Министарство за заштиту
животне средине је одбацило захтев Висана као непотпун. Овим
путем се зхављујемо нашем интернационалном тиму адвоката и
експерата који нам све време пружају неизмерну помоћ.

за Еколошки покрет Свилајнац
С.Марјановић
24.09.2017

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.
——————————————————————————————————————————————————————————–

Успешна посета Министарству
пољопривреде,
најављена
ревизија поступка!
Поводом намере предузећа „Висан“ да изгради постројење за
третман медицинског опасног инфективног отпада у Свилајнцу
одржан је састанак представника ОО СНС Свилајнац, Еколошког
покрета Свилајнац и државног секретара у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине, Стане Божовић.
01.03.2016 СНС Свилајнац
***
Чињенично стање је да предузеће „Висан“ д.о.о. нема
одговарајућу грађевинску дозволу и нема дозволу за складиштење
и третман опасног отпада. Уочен је низ веома великих и
озбиљних пропуста у поштовању прописа и процедура. Било је
хронолошки потпуно погрешних корака и, уопште, уочена је једна
брза и од јавности вешто скривена акција неких општинских
институција и појединаца.
„Висан“ има Решење о давању сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину које још није правоснажно, а с
обзиром на то да нису испоштоване процедуре, преиспитаће се
одлука о давању и све радње које су претходиле позитивном
Решењу на Студију, као и радње предузећа „Висан“ и локалне
самоуправе на процедури евентуалног добијања грађевинске
дозволе. Након детаљног преиспитавања, односно враћања на
почетак комплетног поступка, меродавни органи ће дати своје
мишљење.
Недвосмислено се дошло до закључка да је подршка општинског

одбора Српске напредне странке Еколошком покрету и забринутим
грађанима Свилајнца уродила плодом. Ово није била борба
грађана против Владе Србије, већ против бахатости локалне
самоуправе и појединаца.
Оно што је најважније, захваљујући активности грађана
Свилајнца (више хиљада потписа у петицији), изузетно
квалитетним радом Еколошког покрета уз подршку Општинског
одбора СНС-а, наишло се на озбиљну реакцију изузетно
заинтересованих и професионалних људи у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине, пре свега госпође
Стане Божовић, државног секретара у овом Министарству.
Председник Владе Србије Александар Вучић се и сам
заинтересовао за овај проблем и приликом посете Свилајнцу
обећао да ће разговарати са свим заинтересованим странама у
ситуацији око Висана.
Еколошки покрет и ОО СНС Свилајнац имају пуну подршку Владе
Србије и ресорног Министарства пољопривреде и заштите животне
средине. Влада Србије је показала да мисли на здравље и
интерес грађана општине Свилајнац и да ће испитати сваки детаљ
у вези са овим процесом.

ПРВА ПОБЕДА ГРАЂАНА! ОО СНС СВИЛАЈНАЦ И ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ У
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
01.03.2016
http://svilajnac.sns.org.rs/novosti/vesti/prva-pobeda-gradjana
-oo-sns-svilajnac-i-ekoloski-pokret-u-ministarstvupoljoprivrede

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.
ОО СНС Свилајнац не политизује тему, већ артикулише
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
-podrzavaju-ekoloski-pokret-i-gradjane-u-peticiji

Јагодинска
“Инфоцентрала”
полуистинама
дезинформише
јавност
Поштовани пријатељи Еколошког покрета Свилајнац, поштовани
грађани Општине Свилајнац,
преносимо овај текст са
јагодинског портала Инфоцентрала (www.infocentrala.rs) као
пример непрофесионалног и једностраног извештавања о
дешавањима у Општини Свилајнац.
У више наврата смо овом
порталу путем електронске поште слали наша саопштења и
информације везане за рециклажни центар опасног инфективног
отпада приватне фирме Висан д.о.о. у Свилајнцу.
Игнорисање и необјављивање нашег става а давањем простора

власнику Висан-а да исприча “његову” причу, овај портал крши
основна правила и кодекс Удружења новинара Србије и НУНС-а,
ако уопште припадају овим еснафским удружењима новинара.
Срамотно и жалосно.
С.Марјановић, ЕКО покрет Свилајнац, 13.02.2016
***
БИЏА И СВИЛАЈНАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ – ПРОТИВ ВЛАДЕ СРБИЈЕ
Феб 13, 2016 Објављено Од Стране Админ У Истакнуто, Политика
Таговано Биџа, Медицински Отпад, Српска Напредна Странка,
Свилајнац, Висан
Члан

Главног

одбора

СНС

Добривоје

Будимировић

–Биџа

и

свилајначки СНС најавили су данас подршку тужби против решења
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Владе
Србије којим се одобрава реализација пројекта ,,аутоклава за
третман медицинског отпада” земунског Висана. Напредњаци су
организовали протест и потписивање петиције у центру града
против изградње тог постројења, а око стотинка грађана је
присуствовало том догађају. У Висану верују да протест нема
везе са заштитом животне средине и екологијом, односно да се
СНС са протестима и петицијом супротставља одлукама сопствене
Владе Србије.
-Петицију грађана ћемо предати Министарству пољопривреде,
Општини Свилајнац и осталим надлежним службама. О покретању
управног спора против решења министарства о давању сагласности
на овај пројекат наредних дана одлучиће савети за здравство и
пољопривреду СНС у сарадњи са Еколошким покретом. Тужбу су
најавили Еколози, а СНС не може да партија да се бави тиме,
али највероватније наредних недеља даћемо подршку, каже
председник свилајначких Напредњака И члан ГО те странке
Бранислав Маринковић, који је појаснио да ,,само постројење
није проблематично, али да је реч о локацији објекта, као и да
цео случај са давање позитивног решењем има политичке

конотације”.
Иначе, постројење за стерилисање медицинског отпада, попут
шприцева и газа, налази се на локацији бившег полигона Војске
Србије, коју је општина купила пре шест година управо за
пројекте из комуналне делатност, што су подржали и садашњи
лидери СНС. Висанов погон на тој локацији већ производи мамце
за глодаре, а ту је и рециклажно двориште локалног комуналног
предузећа.
-Поседујемо све неопходне дозволе и сагласности за реализацију
пројекта који је по свим важећим домаћим и европским
стандардима. Министарсво пољопривреде је пројекат прогласило
од стратешке важности за Србију. Испунили смо 101 одсто
законских захтева. Болиме што сам у два наврата предсенику СНС
Маринковићу, односно партији која је подржала Еколошки покрет,
однео сва документа и лично све објаснио. Међутим, на сајту
СНС стоје неистине, да не кажем лажи, о пројекту Висана.
Верујем да овај протест нема везе са заштитом животне средине
И екологијом, вероватно има веза на нечим другим, али ја не
желим да упуштам у то, објаснио је власник Висана проф др
Предраг Ћурчић.
Пројекат је вредан 700 хиљада евра и могао би да упосли до 20
радника на аутоматизованим машинама. Реч је о постројењу за
стерилисање медицинског отпада које сада завршава у кантама и
на депонијама.
Г.Ј.
ОВА ДРЖАВА НЕМА СМИСЛА
-Ово је прича о нама и како ова држава нема смисла, када неко
у министарству одобрава реализацију оваквог пројкета. Тај
пројектат је раније одбијен, а пре пет дана власник је Висан
је показао дозволу. Јадна је ова земља, где појединци могу да
одлучују без скупштине општине, без стручњака, без тога шта
деци требамо да оставимо у будућности. Огроман број људи који
седе у министарству је завршило факултет Висан и сада нека

овја народ оцени колико су стручни. Газда Висана је рекао
свилајначком председнику СНС да су многи били његови ђаци и да
су имали обавезу према њему, прича огорчени Будимировић

извор: инфоцентрала.рс
BIDŽA I SVILAJNAČKI NAPREDNJACI – PROTIV VLADE SRBIJE

Позив на протестно окупљање:
Свилајнцу не треба инфективни
отпад!
Еколошки покрет Свилајнац позива грађане и грађанке, раднике и
сељаке општине Свилајнац на протестно окупљање у Суботу, 13.
фебруара у 10:00 сати испред споменика Стевана Синђелића.
Протестно окупљање организује градски одбор Српске Напредне
Странке из Свилајнца. Еколошка и здрава животна средина није
политика, већ нужна потреба.
Мисли на своју децу и њихову будућност! СВИ на протест!

за ЕКО покрет
С.Марјановић

Јавна расправа о рециклажном
пројекту ВИСАН-а без позива?
Еколошки покрет Свилајнац је синоћ 21.10.2015 дошао до
информације, савим случајно да је за данас 22.10.2015 заказана
презентација (Јавна расправа?) пројекта приватне фирме Висан
д.о.о.

Путем електронске поште смо Министарству пољопривреде и
заштите животне средине упутили протест због начина на који се
организује овако важна презентација тј. расправа за грађане
Свилајнца и ромску заједницу у Каменичкој неасфалтираној
улици, кроз коју ће јурити камини пуни инфективног и опасног
медицинског, ветеринарског и фармацеутског отпадног
материјала.
Председнику Општине Свилајнац, Предрагу Милановићу и служби
Информисања је такође упућен протест због прећуткивања овако
важног термина којим се одређује еколошка будућност свих
грађана Свилајнца.

за ЕКО покрет Свилајнац
С.Марјановић
22.10.2015, 13:15

СНС из Свилајнца обавештен о
решењу Министарства екологије
Поштовани господине Маринко, пошто Вас нисам нашао у
просторијама странке обраћам Вам се овим путем. С обзиром да
смо установили да су посланици Скупштине општине Свилајнац
неинформисани у вези статуса Висановог будућег рециклажног
центра за инфективни опасни медицински отпад на потезу бивши
полигон ЈНА у Свилајнцу молимо Вас да ово решење Министарства

Пољопривреде и заштите животне средине буде у целости
прочитано на следећој (хитној!!) седници Скупштине општине
Свилајнац.
***
Очекујемо да ваша странка затражи хитно заседање СО Свилајнац
по овом питању. Такође Вас молимо да у вашој надлежности
урадите све да приватна фрима Висан д.о.о поштује законске
акте и решења Републике Србије. Унапред Вам се захваљујемо што
бринете о животној средини општине Свилајнац и свих њених
грађана.
С поштовањем
За УГ Еколошки Покрет Свиалајнц (у оснивању)
www.rasejanje.eu
Дипл. Хемичар
Срђан Марјановић
Каменичак 7; 35210 Свилајнац
eko.pokret.sv@rasejanje.eu
Твитер: https://twitter.com/eko_sv
Фејсбук:
https://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86/3630055
20552024?ref=hl

Путем електронске поште 13.09.2015

Шта
ради
свилајначки
општински Зелени савет?
Многи грађани Свилајнца немају информацију да у Општини
Свилајнац постоји општински Зелени Савет. Из којих разлога је
формирано ово “општинско радно тело” и каква је улога Зеленог
савета прочитајте у текстовима који су обајвљени прошле, 2014е године на званичном интернет сајту општине Свилајнац.
Одржан радни састанак о формирању Зелених савета у општинама
Објављено: 08.12.2014.
Прошле недеље је у Свилајнцу одржан радни састанак
представника ГИЗ-а, Сталне конференција градова и општине са
представницима општинске управе, комуналног предузећа,
привреде, невладиног сектора, здравства и школства поводом
акције формирања Зелених савета у општинама.
“Ово општинско радно тело заступа интересе грађана и
омогућује њихово укључивања у процес доношења одлука у
области заштите животне средине. Зелени савет обезбеђује бољу
информисаност грађана о актуелним еколошким проблемима. Преко
Зеленог савета грађани могу да износе своје проблеме, дају
предлоге и идеје, и помогну надлежним органима у обављању
послова” – изјавила је секретар за заштиту животне средине
СКГО Љубинка Калуђеровић.
Улога Зеленог савета је двострука. Ово тело истровремено пружа
саветодавну подршку општинској управи и представља платформу
за комуникацију са грађанима и њихово активно укључивање у
области заштите животне средине. Сарадња и комуникација
општинске управе и грађана допринеће доношењу бољих одлука:
“Задатак будућих зелених савета је да повећају
транспарентност и укључе и друге структуре и активности

везане за заштиту животне средине. Општина Свилајнац важи за
једну од најуређенијих и зато ћемо се и даље трудити да
живимо у што бољем, лепшем и здравијем окружењу” – рекла је
заменик председника општине Свилајнац др Данијела
Стојадиновић.
Зелени савети већ постоје у 5 локалних сапоуправа у Србији. О
искуствима у формирању, начину и резултатима рада Зеленог
савета говориће Даница Батоћанин из општине Трстеник. Такође
ће бити представљене препоруке и модели одлуке за формирање
савета.
извор: свилајнац.рс
http://www.svilajnac.rs/svilajnac/info/giz-impact-projekat/336
6-odrzan-radni-sastanak-o-formiranju-zelenih-saveta-uopstinama.html
***
ГИЗ ИМПАКТ пројекат – резултати анкетирања о ставовима о
заштити животне средине
Објављено: 26.02.2014.
У оквиру ГИЗ ИМПАКТ пројекта спроведена је у јуну 2013. године
анкета међу грађанима Свилајнца у вези ставова о очувању
животне средине, пружања комуналних услуга и о комуникацији са
надлежним службама. Анкетом је обухваћен узорак од 2308
испитаника у пет општина. Циљне групе су били грађани,
одборници локалних скупштина и представници јавних служби. С
обзиром на то да је испитивањем обухваћено мноштво месних
заједница, водило се рачуна о пођеднакој заступљености
становника градског, приградског и сеоског подручја, као и
пођеднакој заступљености жена и мушкараца. Ови дана општина
Свилајнац добила је резултате и анализу анкета и овде вам
издвајамо неке од најзначајних података:
Неки од њзанимљивијих реултата су да су испитаници у највећем

броју случајева (47,1%) дивље депоније навели као кључни и
највећи проблем.
Ставови испитаника везани за најефикаснији начин побољшања
животне средине у општини (Графикон 3) у највећој су мери
подељени између мишљења да је потребна „строжа примена закона
и казнене политике“ (36%) и уверења да је потребна „промена
навика и понашања грађана“ (35,4%). Ова два одговора упућују
на то да би репресивним мерама, али и личном одговорношћу
могло доћи до значајнијих помака у очувању животне средине.
Оба фактора директно утичу на понашање грађана, с тим што први
(санкционисање) дејствује спољшњом принудом, а други (промена
понашања) унутрашњом анализом властитог опхођења према
окружењу.
Такође, огромна већина испитаника је исказала вољу да на неки
од начина допринесе променама у области животне средине. У
укупном збиру чак 94,3% анкетираних определило се за одређени
вид учешћа у очувању свог окружења. Будући да највећи део
испитаника свој могући допринос види у личном старању о
животној средини (40,4%) или у укључивању у удружења за
заштиту животне средине (16,8%), може се закључити да је
присутна жеља за директним учешћем у решавању проблема везаних
за животну средину, јер постоји снажан осећај и свест о томе
да ови проблеми директно угрожавају квалитет живота.
Целокупни резултати и анализа анкете биће приказани у
специјалној емисији на ТВ центру посвећеној ГИЗ ИМПАЦТ
пројекту, а о терминима емитовања бићете накнадно обавештени.
извор: свилајнац.рс
http://www.svilajnac.rs/svilajnac/info/giz-impact-projekat/324
5-giz-impact-projekat-rezultati-anketiranja-o-stavovima-ozastiti-zivotne-sredine.html

Како изгледа улаз у Висан д.о.о Свилајнац

Висан д.о.о. Свилајнац

за ЕКО покрет Свилајанц припремио
С.Марјановић

Медицински инфективни отпад у
Свилајнцу?
Из документа “Projekat tretiranja otpada VISAN –
2015-03-17.пдф” преносимо део “7.1. Опис пројекта”, страна 27
који описује пројекат рециклаже медицинског инфективног

отпада. Ово постројење треба да се гради у Свилајнцу.
Грађевински радови на локацији бившег полигона ЈНА су били
започети а онда напрасно заустављени.
У међувремену је Општина Свилајнац поднела кривичну пријаву
(потписао лично председник Општине Свиалајнац!!?) против
грађана који су редовно обилазили бивши полигон и са улице
фотографисали напредовање грађевинских радова. Наводно су
грађани својим писуством на улици испред плаца, ометали градњу
рецикалжног постројења приватне фирме Висан Д.о.о.
Чије интересе штити председник општине Свилајнац оваквим
понашањем. Интересе приватне фирме или интересе грађана
Свилајнца и животне средине у којој живимо.
——————————————————————————————————————————————————страна 27, документ “IDEJNO REŠENjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG
PROJEKTA, OBJEKATA I OPREME ZA TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA NA
PROSTORU PREDUZEĆA VISAN U SVILAJNCU, Beograd, mart 2015”

7.1. Опис пројекта
Пројекат који је Пословни систем ВИСАН покренуо, има у у
својој основи идеју интегралног
медицинским отпадом.

система

за

управљањем

Медицински отпад се генерише у здравственим установама
(приватним и државним), ветеринарским амбулантама,
стоматолошким ординацијама, апотекама, итд.
Пословни систем ВИСАН, кроз овај пројекат, намерава да
обезбеди:
 сигурно и једноставно сакупљање медицинског инфективног
отпада на месту које је најближе могуће месту његовог
настанка;
 безбедан транспорт сакупљеног инфективног отпада до
постројења где ће бити неутралисан;

 специјално возило које је намењено транспорт медицинског
инфективног отпада;
 савремено опремљено постројење према европским стандардима
за деактивацију/неутрализацију, односно стерилизацију на 137
ºЦ које претвара инфективни отпад у неинфективан отпад који
потом може или да се, због своје енергетске вредности
искористи у сектору цементне индустрије, односно
електроенергетском сектору, или да се врши његово даље
одлагање на депонији за комунални отпад
 опрему за смањивање запремине третираног отпада у циљу
смањења трошкова транспорта.
——————————————————————————————————————————————————ОВДЕ можете прочитати комплетан документ:

IDEJNO REŠENjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG
PROJEKTA,
OBJEKATA I OPREME ZA TRETMAN MEDICINSKOG
OTPADA
NA PROSTORU PREDUZEĆA VISAN U SVILAJNCU
Beograd,mart 2015. godine
http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/04/Projekat-tretir
anja-otpada-VISAN-2015-03-17.pdf

Власник Висана Д.О.О. жели
састанак са ЕКО покретом
Свилајнац?!
Из непотврђених извора, Еколошки покрет Свилајанац сазнаје, да
је за следећу недељу најављен долазак власника Висана Д.О.О у
Свилајнац. Руководство ове фирме је изразило жељу да се сретне
са представницима Еколошког покрета Свилајнац и са грађанима а
поводом планова да се у Свилајнцу гради постројење за
рециклажу медицинског, ветеринарског и фармацеутског отпада.
После општинске пријаве полицији, против грађана који су
покренули
први знак
грађанима
ресавском

ииницијативу за Еколошки покрет Свилајнац, ово је
у позитивном смеру. Само разговор са неинфомисаним
може да разјасни тренутну тмину која се надвила над
варошицом.

——————————————————————————————————До сусрета са приватном фирмом ВИСАН није дошло. Игнорисање
захтева Еколошког покрета Свилајнац се и даље игнорише и од
стране председника општине Предрага Милановића и од фирме
ВИСАН.
1.јули 2015

Покреће се петиција против

депоније
и
медицинског
Свилајнцу

рециклаже
отпада
у

Еколошки покрет Свилајнац позива грађане општине Свилајнац да
се придруже Петицији против складиштења, депоновањуа и на
крају рециклаже медицинског, ветеринарског и фармацеутског
(инфективног!) отпада на локацији бившег полигона ЈНА у
Свилајнцу. Свилајнац нема директне “произвођаче” наведених
отпада па би било логично да се оваква постројења граде на
локацијама где се медицински и остали опасни отпади стварају.
Свилајнац има довољно недаћа са природним непогодама и
неспособним општинским штабом за ванредне ситуације.
Висан Д.О.О наставља са грађавинским радовима иако за то нема
Грађевинску дозволу. Надлежне општинске и комуналне службе
изађу на терен, направе записник а Висан и даље гради.
за УГ Еколошки Покрет
С.Марјановић
Преузми
као
Ворд
СВИЛАЈНЦА_МЕД.ОТПАД

документ:

ПЕТИЦИЈА

ГРАЂАНА

http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/ПЕТИЦИЈА-ГРАЂАН
А-СВИЛАЈНЦА_МЕД.ОТПАД3.pdf

Пчелари подржали активности
ЕКО Покрета Свилајнац
Свилајначки пчелари су на свом састанку Извршног одбора
подржали захтеве Еколошког покрета Свилајнац о заустављању
пројекта Висан Д.о.о. и указали на чињеницу да се на потезу
где се планира градња рециклаже опасног медицинског отпада
налазе бунари за воду и еколошки здрав мед. Одлуку Друштва
пчелара „Ресава“ из Свилајнца прочитајте у наставку.
***
Друштво пчелара „Ресава“ Свилајнац на састанку Извршног одбора
одржаног 09.04.2015 године доноси
ОДЛУКУ
придружује се захтеву „Еколошког покрета Свилајнац“ а у
вези захтева фирме Висан Д.о.о. из Земуна на длучивање о
„ потреби за процену утицаја на животну средину
постројења –аутоклава за третман медицинског одпада,“ на
парцелама у Свилајнцу.
да се преиспита пројекат и какав је утицај на животну
средину, ово је еколошки крај где се производи еколошка
храна, а ту су у близини и бунари за снaбдевање водом
комплетног града Свилајнца и околине, снабдевају се
грађани водом за пиће. Пчелари производе на овом потезу
еколошки здрав мед. Објекат је у градској зони, у зони
становања.
Председник
с.р.
Печат Друштва пчелара РЕСАВА

Да се пројекат фирме Висан
заустави на неодређено време!
Захтев да се Висанов пројекат у Свилајнцу заустави је прво
писменим путем упућен Општини Свилајнац а потом и надлежном
министарству. Садржину емајла који је упућен госпођи Стани
Божовић која има функцију државног секретара у Министарству
преносимо у целости.
————————————————————Поштована госпођо Божовић, поштована господо, у прилогу је
Захтех удружења грађана “Еколошки Покрет-Свилајнац” (у
оснивању) који је данас предат појединцима и општинским
службама у Општини Свилајнац. Захтев је од стране Оштине
Свилајанц уредно регистрован као “примљен”. Напомињемо да
планирамо кнтактирање Немачких ( и ЕУ) органа који су задужени
за ову тематику.
Захтевамо неизоставно заустављање пројекта као и започете
грађевинске радове на парцели.
За Еколошки Покрет Свилајнац ( у оснивању)
Срђан Марјановић Каменичка 7;
35210 Свилајнац,
Мобил:0618164612

ЗАХТЕВ ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ
Удружење Грађана у оснивању „Еколошки Покрет
– Свилајнац“
после делимичног увида у садржину Захтева фирме ВИСАН Д.о.о
из Земуна за одлучивање о „потреби процене утицаја на животну

средину постројења – аутоклава за третман медицинског отпада,
капацитета стерилизације 500кг/х „ на парцелама у Свилајнцу
прослеђује следећи
ЗАХТЕВ
Секретару Скупштине Општине Свилајнац , Ивани Пауновић
Начелнику општинске Управе, Оливери Станојевић
Општинској Управи Свилајнац
Председнику Скупштине Општине Свилајнац, Др. Мирославу
Маринковићу
Председнику Општине Свилајнац Предрагу Милановићу
Одборнику СПС-ЈС Др. Владану Рајковићу
Тражимо да се горе наведени пројекат заустави на неодређено
време. Захтевамо хитно покретање процене утицаја на животну
средину пројекта фирме ВИСАН Д.о.о „постројења – аутоклава
за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације
500кг/х“
на парцелама у Свилајнцу и исто у потпуности
спроведе. Очекујемо да се комплетни закључци те процене јавно
и на одговарајући начин презенетују тј. доставе грађанима
Свилајнца.
Предлажемо да се организује Јавна трибина на којој ће се тема
„третирање медицинског одпада“ и утицај на животну средину
у Свилајнцу и околини детаљно
објаснити и растумачити
заинтересованим грађанима. Удружење Грађана „Еколошки Покрет
– Свилајнац“ припрема Каталог питања за фирму Висан Д.о.о
везан за горе неведени пројекат.
„Еколошки Покрет

– Свилајнац“ задржава право да у случају

пасивности Општине Свилајнац,
даљим ћутањем одборника Скупштине Општине и функционера
општине по овом питању
позове становнике Свилајнца на грађанску непослушност а у циљу
заштите елементарних услова за живот и рад свих грађана на
територији Општине Свилајнац.

Горан Борић, Каменичка 11, 35210 Свилајнац
Број Личне карте:џџџџџ
Срђан Марјановић, Каменичка 7, 35210 Свилајнац
Број Личне карте:џџџџџџ

http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/Predstavka-grad
jana-protiv-postrojenja.pdf

Група грађана из Свилајнца
посетила Министарство заштите
животне средине
Група грађана из Свилајнца је 7. априла посетила Министарство
пољопривреде и заштите животне средине и извршила делимичан
увид у документацију пројекта Висан Д.О.О. и предала свој
захтев да се пројекат грађења постројења за рецикалжу
медицинског, ветеринарског и фармацеутског (опасног)
материјала у Свилајнцу заустави.
Садржај целог пројекта грађења рециклажног постројења
за медицински, ветеринарски и фармацеутски отпадни материјал у
Свилајнцу можете преузети ОВДЕ (17МБ) као зип фајл.
Документација је преузета од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине
– ВИСАН Документација (17МБ)
Представка грађана
Д.о.о (пдф)

Свилајнца

против

постројења

Висан

Овде можете преузети Висанов документ: “Идејно решење
техничко-технолошког пројекта објеката и опреме за третман
медициснког отпада на простору предузећа ВИСАН у
Свилајнцу” Projekat tretiranja otpada VISAN – 2015-03-17 (пдф)

Општинари одобрили производњу
Висана?
Још у новембру прошле године општина Свилајнац је на свом
интернет сајту обзнанила да фирма Висан проширује своју
производњу. А Свилајнчани били убеђени да ова фирма само
пакује средства за дератизацију. Поставља се логично питање,
шта је то до сада производио Висан и шта ће то убудуће
производити у Свилајнцу. У прилогу је смопенути текст “Висан
проширује производњу у Свилајнцу”
***
ВИСАН ПРОШИРУЈЕ ПРОИЗВОДЊУ У СВИЛАЈНЦУ
Објављено: 27.11.2014.
Општина Свилајнац потписала је данас уговор са фирмом ВИСАН о
продаји парцеле у новој зони привређивања, а у циљу
проширивања производње ове фирме. Председник општине Свилајнац
Предраг Милановић захвалио се ВИСАН-у на коректној
дугогодишњој сарадњи, која је данас резултирала новим
уговором:
„Општина је данас продала још један део парцеле, на којој се
налази и објекат, а на којој ће ВИСАН наредне године покренути
нову произвдњу. Ово је значајно за Свилајнац јер је то још
једна нова инвестиција и нова радна места. Имали смо једну
тешку годину, али на крају године долазе нам и бољи дани“ –

истакао је Милановић.
Оснивач ВИСАН-а Предраг Ћурчић каже да ВИСАН у Свилајнцу
запошљава 10 људи, а да ће када се покрене ова нова планирана
производња запослити још 20. Наглашава да је Висан основан
1990. године са два радника, а да данас у свом саставу има пет
фирми. Једна од њих је и Висан доо која је купац ове парцеле у
Свилајнцу:
„Ми смо препознали општину Свилајнац као једну изузетно
инвентивну општину, у којој човек може са пуно задовољства да
дође и уради посао на најквалитетнији начин. Ми смо у страту
купили два објекта и 600 хектара земље, а сада смо купили још
један објекат од 545 м2 и 20 ари земљишта, али то неће бити
крајња инвестиција у Свилајнац“ – изјавио је Предраг Ћурчић.
извор Општина Свилајнац
http://www.svilajnac.rs/svilajnac/info/3361-visan-prosiruje-pr
oizvodnju-u-svilajncu.html

