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Сино медикал васте не одустаје од изградње фабрике за
третирање медицинског отпада.
Сино медилал васте најавио
улагање од 3,3 милиона евра и почетак радова за април 2017. Од
тога још ништа. Прошлог марта у Привредној комори Београда
домаћа фирма Синофарм и кинеска Гиент потписале су уговор о
оснивању заједничког предузећа које би у Србији требало да се
бави прикупљањем и третманом медицинског отпада.
Пише: Љ. Буквић; Београд 22. јануар 2018. 14:00;
из Пазове, нова локација Рума

“Истерани”

Најављена је инвестиција од 3,3 милиона долара, а почетак
радова у Старој Пазови за април 2017. Међутим, готово годину
дана касније од те инвестиције нема ништа, делом због тога што
су еколошки покрети реаговали и узбунили локалну заједницу, те
је почетак радова у Старој Пазови не одложен, већ отказан.

Међутим, компанија је овог пута, како тврде у Еколошком
покрету Свилајнац, одлучила да у тишини настави са пројектом,
овог пута у Руми. Одговор од српске фирме Синофарм, о томе
због чега су одлучили да пројекат пребаце у Руму, да ли су
радови почели, односно због чега нису када су најављени за
април прошле године, као и када се очекује завршетак радова –
нисмо добили.
Одговор није стигао ни на питања колико Сино медицал њасте,
како се нова заједничка компанија зове, планира да уложи и
запосли људи.
Инвестиција из Старе Пазове пребачена у Руму
Оно што брине еколошке активисте јесте где ће се и како
градити ова фабрика, као и да ли је све у складу са актуелним
прописима. Наиме, према њиховим тврдњама, фабрика је најпре
почела да се гради у Старој Пазови недалеко од фабрике Нестле,

што је свакако забрањена зона за инвеститора који жели да се
бави третирањем медицинског отпада.
Медицински отпад се третира и складишти само
одређеним зонама, далеко од њива и било којих
се баве производњом хране. Управо ово, био је
су еколошки покрети устали и успели да одбране
овакве инвестиције. Међутим, сада су забринути
инвестиција завршити у Руми.

у за то посебно
постројења које
разлог због ког
Стару Пазову од
што ће сада ова

– Општина Рума је почела са изградњом пута дужине од 250
метара за новог инвеститора. Помпезно најављен пројекат од
стране Синофарма на локацији Старе Пазове је брзим и ефикасним
деловањем локалног становништва спречен, али није им пуно
требало да нађу нову локацију. Све се ради у строгој тајности,
а циљ је да грађани не буду свесни до самог краја о чему је
реч – истичу еколошки активисти.
Међутим, у општини Рума за Данас кажу да радови на изградњи
фабрике још нису почели и да је реализација пројекта ствар
инвеститора, те да општина са тим нема “додирних тачака”.
– Учешће општине Рума је било у обезбеђивању локације, односно
парцеле која испуњава све услове прописане нормативним актима
Србије и општине, што је и учињено – ради се о парцели у
склопу блока 3-14-1 дефинисане генералним планом Руме и Планом
детаљне регулације за блокове 3-14-1 и 3-14-3 (дела
индустријске зоне) – истиче Војислав Миоковић, шеф кабинета
председника општине Рума. Он каже да су парцелу инвеститори
купили и да је то целокупна “обавеза” коју је општина имала
према њима, тако да никаквих посебних или додатних услова није
било.
“Крију се информације од грађана”
У Еколошком покрету Свилајнац скрећу пажњу на то да проблема
има и у другим деловима Србије.
– Имамо пример Свилајнца, где локална самоуправа раширених

руку дозвољава градњу постројења у урбаном простору, за
складиштење опасног отпада фирми ФЦЦ Еко и постројења за
опасан инфективни медицински отпад и производњу биоцида
(отрови за пацове) фирме Висан – напомињу у овом покрету.
Истичу како грађани често нису свесни шта им локална управа
планира, јер се вешто крију информације, те је скоро немогуће
на време реаговати, односно спречити такве манипулације.

Хала која је издата фирми ФЦЦ Еко за складиштење опасног отпада,
новембар 2017
ЕКО Покрет
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Хала која је издата фирми ФЦЦ Еко за складиштење опасног отпада, новембар 2017

Из Друштва за еколошку и санитарну заштиту Висан за наш лист
кажу да се постројење за третирање инфективног медицинског
отпада путем стерилизације воденом паром у Свилајнцу, за које

су добили решење налази у индустријској зони, те да није тачна
информација да се постројење налази у урбаном простору који
није предвиђен за то. У овој компанији кажу да је баш у Данасу
априла 2015. Министарство пољопривреде и животне средине
информисало јавност да је Висан поднео захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину заинтересованој
јавности, како би фебруара 2016. добили решење о сагласности.
– У питању је постројење којим ће путем стерилизације воденом
паром третирати инфективни медицински отпад који представља
велики проблем у Србији. Технологија која ће се користити
подразумева поштовање највиших стандарда ЕУ у овој области
како у области третмана отпада, тако и у погледу заштите
ваздуха, воде и свих других аспеката важних за животну средину
– истиче се у одговору компаније Висан.
Одговорност Министарства
Један од проблема је, како кажу у Еколошком покрету Свилајнац,
и то што надлежни немају контролу броја издатих дозвола за
управљање отпадом, тако да број издатих дозвола премашује број
издатих дозвола у земљама које имају и десет пута више
становника од нас.
– Са том прекомерном продукцијом дозвола се наравно отварају
простори за манипулацију и корупцију тако да добијамо хаос на
тржишту. Проблем настаје на пример, када се потенцијални
инвеститор обрати надлежном министарству за једну категорију
отпада и ако капацитети дозвола у многоме прелазе генерисану
количину те врста отпада, нико ни не покушава да усмери
инвеститора на врсту отпада за које недостаје капацитет –
напомињу у овом покрету.
Они питају да ли здравље грађана вреди 100 или 300 евра колико
заврши у џеповима запослених у неким институцијама и да ли
тоне опасног отпада која заврше у рекама неки не виде због
коверте испред себе?
У Министарству заштите животне средине нисмо добили одговоре

на питање да ли је фирма Сино медицал њасте затражила и добила
дозволу за прикупљање и третирање медицинског отпада. Одговори
нису стигли н на питања о томе колико се у Србији тренутно
прикупља и третира опасног отпада, као и колико је издато
дозвола и колико укупно фирми које имају те дозволе третирају
опасни отпад у нашој земљи.
Црвена лампица
У Еколошком покрету Свилајнац подсећају да је у децембру 2016.
у Кини дошло до хапшења запослених у компанијама које су
рециклирале опасан медицински отпад и правили пластичне
столове и дечије играчке и да то треба да буде црвена лампица
упозорења за све.
– Послови са опасним отпадом су веома осетљива тема и велики
ризик по здравље људи и околине. Надлежно министарство
екологије у већем броју нико ни не пита за мишљење, послови и
пројекти се гурају преко приватних агенција које нуде услуге
пројеката и имплементација инвестиција, не обазирући се на
законе, околину, грађане – тврде у том покрету.
Портфолио врста опасног отпада је огроман, како истичу,
манипулише се са опасним хемикалијама, токсичним отпадом,
отпадним уљима, медицинским инфективним отпадом, фармацеутским
отпадом.
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