БРОЈ 8/12, КОСЈЕРИЋ, 14. новембар 2012. ГОДИНЕ

II

Полазећи од чињенице да је здравље људи, производња здраве природне хране и заштита природне средине, општи
интерес и највеће богатство, Скупштина општине Косјерић, на
седници одржаној 14. новембра 2012. године, а на основу члана
20. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 63. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09) и члана 17. и 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 9/08), доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. ПРОТИВИМО СЕ, СУПРОТСТАВЉАМО И НЕ ОДОБРАВАМО да се на подручју општине Косјерић, а посебно у ''Титан'' цементари Косјерић употребљава комунални отпад као гориво у коинсинерацији са фосилним горивима, или на други начин.
2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ сви органи локалне самоуправе да
свој рад усагласе са првом тачком овог закључка, и предузму
све мере да се закључак спроведе.
3. ЗАХТЕВА СЕ од руководства ''Титан'' цементаре Косјерић да најозбиљније као друштвено одговорна компанија
схвати ово опредељење локалне заједнице и обустави све активности које су усмерене да се у Косјерићу спаљује комунални
отпад.
4. СТАВЉА СЕ ван снаге закључак Скупштине општине број 06-4/10 од 2. фебруара 2010. године који се односи на
ово питање.
5. Закључак се примењује од дана усвајања.
Образложење
1. Правни основ за доношење предложеног закључка,
садржан је у одговарајућим одредбама Устава Републике Србије, Закона о локалној самоуправи, Закона о управљању отпадом
и Статута општине Косјерић.
Уставом Републике Србије утврђено је: да свако има
право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно
обавештавање о њеном стању, као и да је свако, дужан да чува
и побољшава животну средину (члан 74); да се општина, преко
својих органа, у складу са законом, између осталог стара о задовољавању одређених потреба грађана, које укључују и област
заштите животне средине (члан 190. став 1. тачка 6).
Законом о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) прописано је: да је општина одговорна да се,
преко својих органа, у складу са Уставом и законом, између
осталог, стара о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите
животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима, својим интересима и
специфичностима (члан 20. тачка 11).

Законом о управљању отпадом, утврђено је право локалних самоуправа да дају позитивно или негативно мишљење у
поступку добијања дозволе за третман отпада (члан 63). На
основу информација које смо прикупили из читавог света, спаљивање гума, комуналног и другог отпада у нашој цементари би
представљало велику опасност по живот и здравље грађана наше општине , као и по локалну економију базирану на производњи здраве хране, туризму и сличним садржајима који су неспојиви са епитетом ''црне тачке'' на еколошкој карти Европе што ће
Косјерић несумњиво постати ако до спаљивања дође.
2. Нису за поређење друге цементаре у Србији. Ниједна од њих није лоцирана у самом граду. Ни у једној од њих у околини не производи се ''црвено злато'' најквалитетнија малина у
Европи и свету. У близини ниједне као у Косјерићу не налази се
спортско-рекреативни центар, хотел, развијен туризам. Спаљивању отпада противе се произвођачи малине из Ариља, Бајине
Баште и других подручја у околини Косјерића.
Сва досадашња обећања од појединаца и појединих
институција изневерена су. Од саме локације фабрике до замене врсте горива тврдило се да неће бити штетних последица за
грађане и околину, па ипак није тако.
3. Такође, скрећемо пажњу да у члану 12. Уговора о регулисању међусобних права и обавеза у вези са припремом, доношењем и применом Плана детаљне регулације ''Цементаре
Косјерић'' а. д. стоји одредница: ''Уговарачи су сагласни да се
без сагласности општине Косјерић, ако је у складу са важећим
законским прописима, као погонско гориво у цементари Косјерић
не могу користити угаљ, комунални отпад ни друге отпадне материје.''
4. За ово опредељење изражено кроз овај закључак,
своју пуну сагласност дали су грађани Косјерића, пољопривредни произвођачи шире околине и суседних општина где се производи малина. У својим усвојеним закључцима противе се невладине еколошке организације, као и општинска комисија за заштиту и унапређење животне средине.
5. Закључак објавити у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 06 – 34/12 - 03
У Косјерићу, 14. новембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Жељко Продановић, с.р.
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Садржај

страна

Закључак о противљењу коришћења комуналног отпада као горива ..................................................

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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