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ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 

 На 4.седници Савета за заштиту животне средине одржаној дана 26.11.2014. 

године, поред редовне тачке дневног реда „Проблеми грађана“, разматрана је 

измена Пословника о раду Савета за Заштиту животне средине, предлог Еколошког 

покрета Оџаци о изради платнених врећа за коришћење у домаћинству уместо 

пластичних врећа, као и даља деловања Зеленог савета у вези проблематике 

заштите животне средине на територији општине Оџаци. 

 Седници Савета, поред свих чланова и секретара Савета су присуствовали и 

представници медија, представник удружења „Парабућ“ Ратково, као и 

заинтересовани грађани. 

 Под тачком Проблеми грађана разматрана је проблематика дивљих депонија 

нарочито у насељима Ратково и Дероње. Зелени савет сматра да је неопходно 

урадити ревитализацију и рекултивацију свих дивљих депонија, међутим враћање у 

претходно стање није могуће урадити пре претходно урађене пројектне 

документације што изискује велика новчана средства, те је неопходно та средства 

пронаћи како би се проблеми депонија коначно решили. 

 Представник ЕПО Оџаци Ивица Ћирић је изнео предлог о изради 20.000 

платених врећица које би се поделиле домаћинствима на територији општине 

Оџаци. Употреба платнених врећица уместо најлонских кеса доприноси заштите 

животне средине, јер је познато да најлонске кесе значајно утичу на укупно 

загађење. Између неколико идејних предлога платнених врећица, представник 

удружења „Парабућ“ Ратково Љиљана Ивовић је изнела предлог израде тих 

платнених врећа, што би представљало обострану корист јер би грађани добили 

квалитетне врећице, а удружење пројекат који би могао да упосли чланове 

удружења на одређени период. Препорука Зеленог савета је да се овај пројекат 

уврсти у Програм заштите животне средине за 2015. годину, како би се одређени 

новац усмерио на његово извођење. 

 Зелени савет позива све грађане да учествују у раду Савета присуством на 

седницама, као и да све примедбе, предлоге, питања постави секретару Савета на 

број телефона 025 466 024, сваког радног дана у периоду од 07,00 до 15,00 часова. 

Обавештење о следећој седници Савета за заштиту животне средине биће 

благовремно објављено на интернет страници Општине Оџаци у делу резервисаном 

за Зелени савет. 
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