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„Контанго“ поклонио стационар
Рудничанима

ВЛАСНИШТВО НАД РУДНИЧКИМ ДОМОМ ЗДРАВЉА ПРЕНЕТО СА РУДНИКА НА ОПШТИНУ

На иницијативу милановачке општине,
руководство „Контанга“ на челу са директорем
Дарком Вукобратовићем одлучило је да објекат
додели општини, а да задржи исплату
трошкова грејања и снабдевања зграде
електричном енергијом
Уговор о предаји права непокретности над зградом рудничког
Дома здравља са Рудника и
флотације Рудник на општину
Горњи Милановац потписан је
протекле среде између дирeктора
Компаније Контанго (Contango)
Дарка Вукобратовића, у чијем
власништву се рудник налази од
2004. године, и председника општине Горњи Милановац Дејана
Ковачевића.
Зграда Дома здравља на
Руднику, тзв. стационар, подигнута је 1963. године, налазила се у
власништву Рудника олова и цинка, a од приватизације припада
београдској компанији Контанго.
На иницијативу милановачке

општине, руководство Контанга
на челу са директорем Дарком
Вукобратовићем одлучило је да
објекат додели општини, а да
задржи исплату трошкова грејања и снабдевања зграде електричном енергијом. Према Вукобратовићевим речима, Компанија
Контанго је овакву одлуку донела из личног интереса, али и
жеље да се животни стандард
Рудничана и квалитет пружања
здравствених услуга подигне на
виши ниво.
– Приватизацијом рудника
дошли смо у посед имовине и
објеката који нису директно повезани са нашом основном делатношћу, тако да их никада нисмо

Четвртог дана
одржавања ГРИН
ФЕСТА у Свечаној сали
Гимназије „Таковски
устанак“ одржана је
трибина: „Будућност
система одлагања
отпада у Горњем
Милановцу“

броју акција у мисији спашавања
животне средине, трансформације свести грађана, еколошке
културе и шире филозофије
друштвеног покрета усмереног на
очување и унапређење природног окружења, како у интересу
појединца и града Горњег Милановца (са околним селима), тако
и у интересу цивилизације и
њеног опстанка у целини.

Уговор потписали – председник општине Дејан Ковачевић
и директор „Контага” Дарко Вукобратовић

сматрали за своје. Неко ко је
зграду подигао 1963. године имао
је жељу да она служи пружању
здравствене неге мештанима
Рудника, тако да ми овим гестом
само исправљамо грешку која је
у међувремену начињена и враћамо објекат намени. С друге
стране, постоји и интерес компаније. Иако се трудимо да не дође
до повреда на раду, некад ће
можда бити потребна хитна ме-

дицинска помоћ нашим радницима, па нам је добро да Дом
здравља на Руднику буде оспособљен да пружи адекватну помоћ и да има одговарајућа возила
за транспорт повређених – изјавио је Вукобратовић.
Председник општине Дејан
Ковачевић рекао је да постоји
план да Дом здравља на Руднику
прерасте у својеврсну регионалну
здравствену станицу, у којој ће

животне средине.
Први на програму реч је имао
Рајко Нешковић. Нешковић је навео да је Милановац, што се тиче
одлагања отпада, у знатној предности над многим другим градовима првенствено захваљујући
депонији изграђеној по високим
стандардима. Депонија ће, по
његовој процени, моћи да се
користи још 4 до 5 година, а годишње одлагање само из градског подручја је 14.000 тона
отпада.
План ЈКП-а је, по речима
Нешковића, постављање подземних контејнера и контејнера за
стаклену амбалажу како би, примарном селекцијом продужили
век депоније. Сличне амбиције
постоје и за гуме. Нешковић је
задовољан пословањем свога
предузећа, сматра да су возила
ЈКП-а у добром стању, али да је
због површине општине потребан

још један „смећар“, а навео је и
податак да ЈКП бесплатно подели
становништву 13.000 кеса у вредности од милион динара.

мештани свих села која гравитирају ка Руднику моћи да обаве
основне прегледе и анализе.
– Циљ нам је да Дом опремимо лабораторијом за основне
анализе, као и да му доделимо
возило хитне помоћи које ће
опслуживати део општине од
Драгоља до Рудника, јер је тешко
да се неком ко живи 50 километара од центра града пружи брза
и квалитена помоћ. Из тог разлога настојаћемо да у наредном
периоду подигнемо ниво пружања здравствених услуга у Прањанима, Бершићима, Враћевшници
и Руднику – истакао је Ковачевић
и додао: – Компанија Контанго се
од самог почетка приватизације
понаша друштвено одговорно,
што се још једном показало на
делу. Осим уступања зграде,
компанија ће плаћањем рачуна за
грејање и струју уштедети значајна средства из општинског буџета. Захваљујемо се господину
Вукобратовићу што препознаје напоре руководства општине Горњи
Милановац да дође до сваког нашег грађанина и да му на адекваМ. М.
тан начин помогне.

Будућност система одлагања отпада
ЧУВАРИ ПЛАНЕТЕ

Први милановачки ГРИН
ФЕСТ у организацији Канцеларије за заштиту животне средине и
удружења грађана ГМ Оптимист, Еко баланс и Еко око прошли четвртак одржао је трибину
посвећену будућности одлагања
отпада.
Модератор трибине био је,
један од истакнутијих чувара
планете из нашег града, Бојан
Миловановић из удружења ГМ
Оптимист познатог по великом

Подземни
контејнери

Миловановић је изразио велико задовољство што је на трибини у склопу ГРИН ФЕСТА
присутнима могао да представи
изузетно компетентне излагаче:
инспектора за заштиту животне
средине Ивану Адамовић, Рајка
Нешковића, директора ЈКП Горњи Милановац, и Слободана Лазовића из Канцеларије за заштиту

Бојан Миловановић, Ивана Адамовић, Слободан Лазовић и Рајко Нешковић

Рециклажна
дворишта

Слободан Лазовић из Канцеларије за заштиту животне средине сматра да је продукција
отпада у задњим деценијама
толико обимна да захтева озбиљан приступ. Такође, сматра да
су за Милановац са становишта
заштите животне средине од
изузетног значаја: депонија, систем за пречишћавање отпадних
вода, гасификација, као и катастар дивљих депонија које се по
његовим речима, некада чисте и
по два или три пута.
План Канцеларије за заштиту
животне средине је формирање
рециклажних дворишта по свим
селима у којима би се скупљао
отпад подобан за рециклажу:
гуме, батерије, акумулатори,
стакло, ПЕТ амбалажа... Лазовић
напомиње да се ради о два вида
рециклажних дворишта: мобилним и стационарним, али да су за
њих потребна средства која се по
његовом мишљењу можда могу
извући из претприступних фондова, те да је поглавље 27 у преговорима са ЕУ „чиста екологија“.
Инспектор за заштиту живот-

не средине Ивана Адамовић,
објаснила је разлику између комерцијалног и индустријског отпада, као и начин скупљања,
складиштења и одлагања опасног и неопасног отпада.
Ивана Адамовић сматра да је
нарочито важна перманентна
едукација, нарочито у мањим
предузећима где запослени нису
потпуно обучени и упућени у
законску регулативу и процесе
одлагања отпада.
–Треба едуковати и само
едуковати, како би мање кажњавали – закључила је Ивана Адамовић.
Трибина се завршила дискусијом, како је и било у плану
организаторима ГРИН ФЕСТА, у
циљу заједничког решења овог
озбиљног питања и проблема
који би могао да се створи у будућности, када се милановачкој
депонији заврши животни век и
када се Милановчанима буде
наплаћивало, евентуално, одлагање отпада на неком другом
месту.
Н. С.

