Берза отпада на обали Рајске реке
- Покренимо заједно циркуларни процес! Обала Дунава на којој се таложи отпад у протеклих пар година налази се у Сремском
округу, у региону општине Стара Пазова, на око 20 км од Београда. Овај проблем настао
је као последица нехотичног и безобзирног опхођења људи који (не)свесно утичу на
квалитет земље, ваздуха, воде, а тако и на квалитет живота у овој средини.

Крупан отпад - стари намештај, затим новине, картони, тетрапак, боце свакодневних
прехрамбених производа (уље, млеко), пластична амбалажа од детерџената и шампона,
лименке и конзерве, као и стаклене амбалаже прекривају површину обале Дунава.
Становници чије куће су у непосредној близини (20-50м од обале) жале се на непријатне
мирисе који допиру до њихових домова. У разговору са њима посебно су истакли да су
веома забринути за своје здравље јер како се ближе топли пролећни и летњи дани све се
више осећају непријатни мириси који су последица распадања и испаравања остатака
воћа, поврћа, талога кафе или чаја и друго. На овом месту почеле су да се скупљају
штеточине, разни инсекти и гмизавци тако да место на којем су људи раније долазили и
купали се полако постаје складиште отпада.
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„Живим овде 20 година, али не памтим да се толико смећа наталожило. Вољни смо за
акцију али нам треба помоћ надлежних јер доводимо у питање сопствено здравље, а и
држимо доста живине. Не смем ни да помислим шта ће бити ако се ово у скорије време не
реши“, врло песимистично истичу грађани овог краја.

Ко је одговоран?
Становништво са овог подручја тврди да су видели како припадници ромске популације
који долазе камионима избацују смеће из својих приколица. Некада смеће само истресу из
канти или буради, а некада су мало обзирнији па га спакују у кутије и на тај начин се оно
не разноси. Али оставили га у кутији или не, често се догоди да се ниво реке подигне па
повуче са собом шта год се налазило на обали што директно повећава загађеност реке.
Како би зауставили даље таложење разних врста неупотребљивих производа грађани су
изнели оштре критике припадницима ромске популације када су последњи пут дошли да
одложе отпад. Отпад са којим су дошли остао је у приколици тако да су се са истим и
вратили јер им становници нису дозволили да повећају могућност појаве и ширења разних
болести, зараза, епидемија.
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С обзиром да контрола овог места не постоји, да људи нису оспособљени ни технички, ни
организационо ни стручно, а знајући да су последице по здравље људи и загађење
животне средине веома озбиљне, покренули смо акцију сортирања отпада, затим
рециклаже како би рециклирали тај отпад. За то нам је потребна помоћ надлежних
институција.
Наш пут до решења насталог проблема
Председник Месне зајединице Нови Бановци Милан Беара и
начелник одељења за комуналне делатности и заштиту
животне средине Никола Милаш навели су да су упознати са
проблемима бацања отпада на више
локација на обали Дунава. Према
њиховим
речима,
у
наредном
периоду биће организоване потребне акције како би се највећи
проблеми санирали и на тај начин спречило даље ширење
отпада и настанак евентуалне заразе. Господин Беара и Милаш
оставили су утисак да су искрени у својим намерама да учине да ствари крену на боље.
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Удружење ученика Економске школе „Нада Димић“Мисли плаво, мисли зелено такође
одлучно је да да свој допринос заједничком решавању овог проблема. Удружење се бави
едукацијом о одрживом развоју, зеленој економији и климатским променама. Удружење
улаже напоре да подигне еколошку свест код опште популације. Подизање еколошке
свести код грађана на територији општине Стара Пазова је веома важна тема у развоју
општине. Као што смо показали, мука је натерала грађане да се спонтано организују јер су
негативне последице настанка депонија постале очигледне. Оно на чему Мисли плаво,
мисли зелено ради је да подигне еколошку свест и у оним ситуацијама када те последице
нису толико очигледне, те да грађанима приближи начине на које се могу решавати
проблеми у животној средини који настају убрзаним развојем и применом технологије.
https://sites.google.com/site/hajdekreni/sesti
Стање у области животне средине у Србији оцењено је као најгоре, подстакнимо друге на
одговорно понашање како према себи тако и према свом окружењу, скренимо пажњу на
еколошке проблеме и потреби очувања животне средине јер Стара Пазова сигурно хоће!

4

