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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom mogu}e i izvesne ekolo{ke
katastrofe na Dunavu kod Ba~ke Palanke
Eko-pravnoj za{titi Ekolo{kog pokreta se obratila ve}a grupa gra|ana iz
Ba~ke Palanke tra`e}i pomo} u cilju upoznavanja javnosti sa predstoje}im
pu{tanjem u rad fabrike za me{anje ve{ta~kog |ubriva na samoj obali Dunava kod
Ba~ke Palanke.
Ukoliko se navedena fabrika pusti u pogon, ceo vodotok Dunava, od Ba~ke
Palanke pa sve nizvodno, bi}e vi{e nego ugro`eno hemijskim sredstvima opasnim po
`ivot i zdravlje svih korisnika vodotoka Dunava, reni bunara u Novom Sadu i pla`e
na [trandu, bi}e uni{ten riblji fond, itd.
Ekolo{ki pokret zato upozorava javnost, novosadsku pre svega, na predstoje}u
ekolo{ku katastrofu na vodotoku Dunava ukoliko nadle`ni, uprkos svim ekolo{kim
standardima, dozvole pu{tanje u pogon hemijskog monstruma na obali Dunava.
Neshvatljiva je izjava odgovornih za fabriku u izgradnji da im pogoni za
preradu otpadnih voda nisu potrebni, jer ne}e imati otpadne vode.
Sve }e i}i u Dunav.
Kada se uzme gubitak u pretovaru i gubitak u proizvodnji ( koji }e zavr{iti u
Dunavu ) nije daleko od zaklju~ka da }e Novi Sad morati zatvoriti reni bunare zbog
neodgovornosti nadle`nih iz Ba~ke Palanke.
Krajnje je vreme, ali zaista krajnje vreme, da nekim ljudima koji smatraju da
novcem mogu sve {to zamisle, ka`emo da na{e zdravlje i budu}nost nisu na prodaju.
Gra|ani Novog Sada, ribolovci, ekolozi, dignimo glas svog protesta, jer }e
sutra zaista biti kasno.
Direktor
Nikola Aleksi}, s.r.
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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom prijave svedoka protiv trojice
vinovnika „spontanog” obru{avanj
obru{avanja
nja kamenj
kamenja
nja na kupa~e na
Ledina~kom jezeru
Ekolo{ki pokret je do{ao do saznanja da su vinovnici spontanog obru{avanja
kamenja na kupa~e krajem juna na Ledina~kom jezeru vi|eni kako se penju na brdo
iznad jezera neposredno pre obru{avanja kamenja.
Radilo se o trojici mladi}a, dvojici ispod 20 godina, dok je tre}i bio star oko 30
godina. NJihov detaljan opis je istog dana dostavljen telefonom majoru MUP-a
Radoslavu Rodi}u - Ra~i, {efu smene de`urne slu`be SUP Novi Sad na telefon 424 448.
Po{to se policija nije oglasila povodom navedene prijave i informacija u
javnosti povodom „spontanog” obru{avanja kamenja, postavljamo na~elniku SUP-a
Novi Sad otvoreno pitanje : Koga
Koga policija {titi ?
Namerno izazvana op{ta opasnost, pri ~emu su bili ugro`eni `ivoti kupa~a, je
te{ko krivi~no delo.
Kriminalno udru`ivanje da bi se protivpravno do{lo do enormnog profita na
{tetu nacionalnog blaga je jo{ te`e krivi~no delo i u zakonu je okvalifikovano kao
organizovani kriminal.
Odgovor na pitanje da li je policija davala logisti~ku podr{ku organizovanom
kriminalu zavisi od toga da li je policija pokrenula istragu na osnovu prijave svedoka
ili nije.
Zato Ekolo{ki pokret tra`i odgovor na postavljena pitanja pre nego {to jo{
neko izgubi `ivot kao u Limanskom parku, kada je „spontanom” paljevinom
radni~ke barake pro{irena parcela „gra|evinskog” zemlji{ta za budu}u
poslasti~arnicu, ali i izgubljen `ivot jednog radnika u baraci.
Direktor

Nikola Aleksi}
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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom stavlj
stavlja
ljanja
nja Limanskog parka na
licitaciju za izgradnj
izgradnju
nju poslasti~arnice
Informacija da je Zavod za izgradnju grada Novi Sad stavio Limanski park na
licitaciju kao gra|evinsko zemlji{te radi izgradnje poslasti~arnice iznenadila je samo
neupu}ene.
Na iznetom slu~aju mo`e se ste}i prava slika o delovanju organizovanog kriminala u
Novom Sadu.
Navedena poslasti~arnica je prvi put stavljena na dnevni red Skup{tine grada Novog
Sada od strane urbanisti~ke mafije 1992. godine kada je na insistiranje odbornika
Ekolo{kog pokreta odbijena i skinuta sa dnevnog reda.
Te godine je Limanski park prodat predstavniku urbanisti~ke mafije ~ije ime }emo
doznati kada se obelodani „pobednik” na licitaciji Limanskog parka.
Punih 14 ( ~etrnaest ) godina kupac dr`i {ape na kupljenom Limanskom parku i kroz
svaki mandat poku{ava ostvariti svoje korupcijom Gradske uprave, ste~eno vlasni{tvo.
Iz tog razloga se nije prihvatio projekt ure|enja Limanskog parka koje je Novom
Sadu poklonio grad pobratim iz Norve{ke, da bi ponovo pro{le godine JP „Gradsko
zelenilo” „do{lo” na ideju da se u Limanskom parku gradi poslasti~arnica i dvonamensko
„atomsko” skloni{te.
Na protest Ekolo{kog pokreta zbog takve „ideje” portparol navedenog javnog
preduze}a izjavljuje da ne razume protest ekologa „jer izgradnja navedenih objekata nema
veze sa ekologijom”.
Zaista nema. Ima veze sa kriminalom koji je u zakonu naveden kao posebno te`ak
oblik kriminalnih radnji u kome u~estvuju predstavnici vlasti i kriminala imenovan kao
organizovani kriminal, odnosno zlo~ina~ko udru`ivanje.
Ekolo{ki pokret poziva zato Javnog tu`ioca da kona~no po~ne da radi svoj posao, jer
}e se jednog dana i njegova uloga i doprinos razvoju organizovanog kriminala razmotriti.
Direktor
Nikola Aleksi}
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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom nezakonite namere
„rekultivacije” Ledina~kog jezera
Samo dan nakon javnog izra`avanja sumnje u spontano obru{avanje kamenja
na kupa~e na Ledina~kom jezeru, Republi~ka vodoprivredna inspekcija donosi
Re{enje kojim nala`e privatnoj firmi iz Austrije da ispumpa jezero i izradi projekat o
nastavku eksploatacije kamena.
Ista ta Republi~ka inspekcija u obrazlo`enju prepisuje informaciju sa
podacima o stanju na Ledina~kom jezeru sa~injenu u aprilu 2003. godine za istu
svrhu.
Tada su napisali „da se mo`e o~ekivati da u toku 2004. godine do|e do
prelivanja vode iz potopljenog kopa preko pregrade” i potopiti Stare Ledince.
Bilo bi sme{no da nije tragi~no sa kojom lako}om privatna firma iz Austrije
obezbe|uje uslove za eksploataciju kamena i Nacionalnog parka „Fru{ka gora”
kr{e}i va`e}e zakone.
Paravan za bezakonje je „briga” za kupa~e i „`elja” za rekultivacijom
zatvorenih povr{inskih kopova.
Na prekora~enje ovla{}enja Izvr{nog ve}a AP Vojvodine ( kr{enje zakona ) u
postupku ustupanja povr{inskog kopa Ki{njeva glava privatnoj firmi „ALAS” iz
Austrije pismeno ukazuje i direktorka Zavoda za za{titu prirode Srbije prof. dr
Lidija Amixi}.
Ona dopisom br. 03-491/2 od 15. marta 2006. godine upozorava Izvr{no ve}e
AP Vojvodine da je svojim zaklju~cima o „rekultivaciji” povr{inskog kopa Ki{njeva
glava prekr{ilo dva va`e}a zakona na osnovu „inicijative” navedene privatne firme.
To {to }e ta privatna firma profitirati nekoliko stotina miliona eura samo na
razlici u transportnim tro{kovima prevoza kamena sa druge lokacije i {to }e Fru{ka
gora ostati jo{ opusto{enija posle njihove „rekultivacije”, javnost ne mora da zna.
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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom „spontanog”
obru{avanj
obru{avanja
nja kamenj
kamenja
nja na Ledina~kom jezeru
Ekolo{ki pokret javno izra`ava sumnju u spontano obru{avanje kamenja na
Ledina~kom jezeru u trenutku kada se zakulisno vodi borba o ponovnom aktiviranju
kamenoloma.
Zato se od policije zahteva da se izvr{i provera tragova na licu mesta radi
otklanjanja ili potvrde sumnje na mogu}u diverziju.
Sumnja se iznosi jer je kamenolom Ki{njeva glava prodat mimo dva va`e}a
zakona privatnoj firmi iz Austrije pod izgovorom rekultivacije od strane Izvr{nog
ve}a Vojvodine.
Istovremeno se vodi zakulisna igra da se isto u~ini i sa kamenolomom Srebro
{to je nemogu}e dok ga koriste kupa~i i turisti.
Ekolo{ki pokret zato ukazuje javnosti i policiji identi~an slu~aj „spontanog”
paljenja barake u Limanskom parku ( sa ljudskom `rtvom ) u trenutku kada ga
Zavod za izgradnju grada stavlja na licitaciju kao gra|evinsko zemlji{te.
Gra|ani su svesni da su taoci organizovanog kriminala, ali je previ{e
„slu~ajnosti” u dva navedena primera.
Od policije se zahteva detaljno proveravanje oba slu~aja i upoznavanje
javnosti sa proverom, a {to se ti~e ocena o nezakonitoj prodaji Fru{ke gore i
decenijske namere uni{tenja Limanskog parka, pismene dokaze ustupamo policiji.
Direktor
Nikola Aleksi}, s.r.
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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom zavr{etka
konkursa za zakup hotela „Varadin”
Ekolo{ki pokret grada Novog Sada je sa pa`njom pratio konkurs za zakup
hotela „Varadin” na Petrovaradinskoj tvr|avi, tim pre, jer je dva puta spre~avao
prodaju Petrovaradinske tvr|ave me|unarodnoj mafiji za 55 miliona dolara.
Zato je namera novog zakupca hotela „Varadin” da „negde smesti” bazen na
Petrovaradinskoj tvr|avi nai{la na op{te zgra`avanje i osudu takve vandalisti~ke
namere.
Ekolo{ki pokret upozorava novog zakupca hotela „Varadin” da je zakupio
samo hotel, a ne Petrovaradinsku tvr|avu.
Renoviranje hotela ne mo`e da bude stvar ukusa novope~enog biznismena,
ve} se mora sprovesti pod uslovima i kontrolom Op{tinskog zavoda za za{titu
spomenika kulture.
Ukoliko navedeni Zavod podlegne interesu novog zakupca i njegovim
vandalskim namerama za bilo kakvom izgradnjom, bi}e nedvosmisleno jasno da je
cela farsa oko konkursa bila samo pokri}e za organizovani kriminal, odnosno kako
se danas to delo kvalifikuje, za zlo~ina~ko udru`ivanje.
Petrovaradinska tvr|ava je jedinstveni biser vojne arhitekture koji se mora
na}i na spisku svetske ba{tine. NJenom namenom za kulturne sadr`aje godi{nje bi se
moglo privu}i najmanje milion turista {to bi bio zamajac razvoja privrede na samo
Novog Sada.
Nasuprot tome, ukoliko se dozvoli vandalima da devastiraju Petrovaradinsku
tvr|avu svojim primitivizmom i pohlepom za profitom, Petrovaradinska tvr|ava i
Novi Sad }e trajno izgubiti svoju budu}nost.
Direktor
Nikola Aleksi}, s.r.
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Saop{tenj
Saop{tenje
nje za javnost povodom prodaje Fru{ke gore
prekora~enj
prekora~enjem
njem ovla{}enj
ovla{}enja
nja Izvr{nog ve}a AP Vojvodine
Dopis direktorke Zavoda za za{titu prirode Srbije prof. dr Lidije Amixi} od 15.
marta o.g. upu}en Ministarstvu nauke i za{tite `ivotne sredine, iako je zakasnio ~itavih {est
meseci, nedvosmisleno predstavqa optu`nicu za ~elnike Izvr{nog ve}a AP Vojvodine.
U pomenutom dopisu ministarstvu, direktorka navedene institucije decidno navodi
koje je sve zakone Izvr{no ve}e AP Vojvodine prekr{ilo „prihvataju}i” incijativu privatne
firme „ALAS” iz Austrije kojoj poklanja nekoliko miliona kubnih metara kamena sa
Fru{ke gore.
Izgovor su na{li u potrebi tzv. „rekultivacije” povr{inskih kopova koje je po zakonu
morao da izvr{i Rudnik nemetala Rakovac koji je kupila navedena privatna firma iz
Austrije.
Prethodna tzv. demokratska vlast je Rudniku nemetala Rakovac oprostila ovu
zakonsku obavezu stavqaju}i se iznad zakona, da bi u ovom mandatu taj svoj propust
ispravila „zadu`uju}i privatnu firmu” da izvr{i rekultivaciju povr{inskih kopova pod
uslovima koje je propisalo Izvr{no ve}e APV umesto Zavoda za za{titu prirode Srbije.
Kamen je ovoj privatnoj firmi potreban da bi ga prodala drugoj austrijskoj firmi koja
}e graditi autoput kroz Vojvodinu.
Samo na u{tedi transportnih tro{kova za prevoz kamena sa druge lokacije za isti
autoput, izvo|a~ radova }e u{tedeti nekoliko stotina miliona eura.
Na`alost, vrednost radova na izgradnji autoputa kroz Vojvodinu ne}e za toliko biti
jeftiniji, pa se vidi ko }e imati najve}u korist od daqe eksploatacije kamena iz Nacionalnog
parka „Fru{ka gora”.
Na javnosti je da proceni da li je Izvr{no ve}e APV toliko zabrinuto za „bezbednost”
kupa~a i Starih Ledinaca kada je mimo va`e}ih zakona ustupilo povr{inske kopove
privatnoj firmi iz Austrije, a na javnom tu`ila{tvu je da radi svoj posao na osnovu
zakonskih ovla{}enja.
Direktor
Nikola Aleksi}
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Сумње аквариста Новог Сада у
исправност пијаће воде у Новом Саду
Алармантна жалба новосадских аквариста на исправност пијаће воде у Новом
Саду захтева хитан одговор надлежних.
Наиме, у суботу 18. новембра, новосадски акваристи су се обратили Екоправној заштити Еколошког покрета града Новог Сада тражећи помоћ због угинућа
целих јата акваријумских риба после измене воде у акваријумима.
Жалбу су поднели професионални акваристи који се наведеним хобијем баве
професионално ради попуне кућног буџета, па нема сумње у њихову стручност и
озбиљност њихове жалбе.
Еколошки покрет града Новог Сада зато захтева, пре свега од надлежних
институција које су законом задужене да брину о здрављу становништва, да
одговорно утврде разлог угинућа акваријумских риба у Новом Саду и да о томе
истинито обавесте јавност.
Исто тако, изражава се уверење да ће градски челници, поучени искуством
неисправнисти пијаће воде у новосадском породилишту, овога пута учинити све да
не дође до водоснабдевања новосађана из цистерни.
Посебно се захтева престанак злоупотребе ове проблематике од стране
политичких странака у предизборне сврхе, јер су управо те странке створиле
предуслове лошег положаја ЈКП „Водовод и канализација”.

Директор
Никола Алексић, с.р.
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Саопштење за јавност поводом седмомесечног загађења
пијаће воде у новосадском породилишту
Дешавања у новосадском породилишту представљају школски пример
неодговорности челника Клиничког центра, градске и покрајинске управе.
Пуних седам месеци Еколошки покрет града Новог Сада указивао је на узрок
загађења пијаће воде у новосадском породилишту и нудио решење.
Узалуд.
На сву срећу породиља и новорођених новосађана, цена сујете и глупости
наведених челника за сада није плаћена епидемијом или људским жртвама.
Међутим, предложене техничке мере које се сада спроводе не гарантују
потпуно одстрањење загађења из водовода новосадског породилишта на шта је
Еколошки покрет унапред упозоравао.
Ко ће због тога бити смењен кад се бактерије поново појаве у водоводу
породилишта?
Г-ђа Гојковић или г. Пајтић?
Ко ће их сменити заједно због неодговорне игре животима и здрављем
породиља и новорођене деце, право је питање.
Смена директора Клиничког центра и претња кривичном пријавом извођачу
радова биле би смешне да нису трагични докази неспособности и неупућености у
проблематику градских и покрајинских челника.
Извођач радова само изводи радове према пројекту, па би пре требало утврдити
да ли је пројекат уопште и постојао и ко га је израдио или се радило напамет.
Исто тако, јавности ради, требало би утврдити зашто су врсни стручњаци са
моралним и стручним интегритетом поднели оставке у Надзорном одбору Клиничког
центра, на шта је Еколошки покрет благовремено указивао.
Све остало је само бацање прашине у очи ради избегавања сопствене
одговорности односно, замућивање воде ради прикривања истине.

Директор

Никола Алексић
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Саопштење за јавност поводом намере Градске управе да
гради пречистач отпадних вода задуживањем грађана
Вест објављена у суботњем издању „Грађанског листа” да ће Градска управа градити
централно постројење за пречишћавање отпадних вода путем кредита који ће отплаћивати
новосађани, непријатно је изненадила познаваоце ове тематике.
Ради подсећања јавности, наводимо пре свега лицитирање градских челника о висини
вредности наведене инвестиције.
Прво је директор ЈКП „Водовод и канализација ” Саво Кумовић 2003. године изнео податак
да ће наведена инвестиција износити 40 милиона еура, да би исте године износ био повећан на 60
милиона еура.
Током предизборне кампање 2004. године средства информисања преносе изјаву
председника Извршног одбора Бранислава Поморишког да ће инвестиција износити 120 милиона
еура.
Нови састав Градске управе износи податак да је изабрана норвешка фирма за избор
технологије и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода без тендера зато што
норвешка влада донацијом учествује половином вредности инвестиције.
Изјава г. Драгана Дунчића, главног менаџера Новог Сада, не објашњава где је нестала
донација (ако је уопште постојала) нити када је расписан тендер за избор најбоље технологије и
понуде за изградњу наведене инвестиције.
Један град, било који на Свету, само једном гради описано постројење.
Нови Сад је давно морао да има такво постројење, али само због свађа интересних група око
тога у чији џеп ће ићи провизија, није се приступило изградњи.
Еколошки покрет подсећа јавност да је током прошле године одржао три промоције
најсавременије технологије на свету за пречишћавање отпадних вода америчко енглеске компаније
ИТТ.
По том решењу, за упола мању цену од најављене, цела градска заједница, са свим
приградским насељима једном заувек би решила највећи еколошки проблем за мање од три године.
Поред тога што је неупоредиво јефтинија од осталих решења, наведена технологија у свом
раду има уштеду енергије од 30% у односу на све друге технологије и заузима осам пута мању
површину од осталих познатих технологија.
Током рада може чак шест пута повећати пројектовани капацитет за изненадна повећања
прилива отпадних вода (киша), а прерађивање се врши у току, без заустављања прилива и посебне
обраде.
По описаној технологији изграђена су постројења у Даблину за два милиона становника,
град Беч тренутно проширује своје капацитете описаном технологијом, у Александрији (у Египту)
је изграђено постројење у стамбеној зони без угрожавања околине, а нама најближе постројење је
изграђено у Сегедину.
Уколико би се Нови Сад одлучио за описану технологију на расписаном тендеру, постојећи
канализациони колектори не би морали да се измештају нити би отпадна вода морала да се одводи
из града у индустријску зону. Постројења би се могла изградити на постојећим локацијама без
угрожавања околине, што би донело огромну уштеду.
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Саопштење за јавност
поводом појаве графита на огради градилишта словеначке робне куће
у Новом Саду којим се осуђују словеначки злочинци из 1991. године
Појава графита на огради градилишта робне куће Меркатор у Новом Саду
показује да свест о злочину у Словенији 1991 није угашена.
Стрељати више од стотину припадника ЈНА свих националности „метком у
потиљак”, како пише у обдукционим листама, заиста је злочин словенаца за
незаборав. Држава створена на злочину, остаје таква заувек, односно док злочинце не
изведе пред лице правде.
Словенија и данас, петнаест година после, негира извршење злочина својих
данашњих челника.
То нас не чуди. Чуди нас да ниједан српски политичар за петнаест година није
поменуо злочине у Словенији који су били увод у грађански рат.
Зато немамо право да се жалимо на однос међународне заједнице према
жртвама српског народа када сами имамо различите аршине према злочинцима.
Зашто су Јанша, Кучан и Дрновшек бољи од Насера Орића, Тачија, Чекуа,
Готовине или Дудаковића?
Нико нема право да у име српског народа затвара очи пред словеначким
злочинцима и да њихов злочин ћутањем оправдава.
Зато Еколошки покрет, институција која је поднела кривичне пријаве против
именованих злочинаца, поздравља наведене графите као буђење свести новосађана
тим пре, јер је прва жртва словеначких зликоваца био наш суграђанин.
Уверени смо да ће и други новосађани следити пример аутора графита до
бојкота робне куће из земље која је започела крваву трагедију југословенских народа.

Директор
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Rasizam u Srbiji
Doga|aji od 27. jula ove godine u Novom Sadu kada su se petorica policajaca
policijske ispostave Klisa punih sedam sati najbrutalnije i`ivqavali nad ~etvoricom
mladi}a romske nacionalnosti predstavqali su najgrubqi vid kr{ewa zakona i odraz
mentaliteta silexija u uniformi.
Naredni doga|aji usmereni ka zata{kavawu silexijstva policije ukazali su da je
problem koji ima policija sa pona{awem svojih kadrova samo odraz stawa svesti
dru{tvene sredine u Srbiji, a to je najte`i vid mentalnog zaga|ewa `ivotne sredine u
svetu poznat kao rasizam.
Radi potvrde gorwe ocene navode se postupci policije i drugih institucija koji su
usledili posle informisawa javnosti o silexijstvu policije nad pripadnicima romske
nacionalnosti.
Kada je policija obave{tena 28. jula o brutalnom sedmo~asovnom premla}ivawu
~etvorice roma u policijskoj ispostavi Klisa u Novom Sadu od strane petorice psihopata
u uniformi i to iz vi{e izvora, nije pokrenula mehanizam provere informacije kako
zakon nala`e. Umesto toga, validnu medicinsku dokumentaciju o pregledu prebijenih roma,
dobijenu na prijemnom odeqewu urgentne hirurgije Klini~kog centra Novi Sad, stavila je
pod sumwu, jer je nije uva`ila niti suspendovala policajce za koje je pouzdano znala da su
u~estvovali u premla}ivawu ~etvorice roma.
Tako|e se istog dana policija obratila javnosti saop{tewem koje predstavqa grubu
neistinu i kojim su oklevetali `rtve nasiqa u ciqu pravdawa silexija u uniformi
policije i pripreme javnosti na predstoje}e obelodawivawe silexijstva.
Policija nije suspendovala nazna~ene policajce ni kad su `rtve nasiqa saslu{ane
01. avgusta, ovog puta uz prisustvo anga`ovanog advokata, {to je rezultiralo novim
provokacijama roma od strane silexija u uniformi uz rizik izazivawa sukoba {irih
razmera u romskom nasequ Veliki rit u Novom Sadu.
Na poziv policije da `rtve nasiqa do|u u policijsku upravu 02. avgusta radi
prepoznavawa i suo~avawa sa silexijama u uniformi, posle torture od ~etiri sata ~ekawa,
na prevaru su odvedeni na odeqewe sudske medicine Klini~kog centra Novi Sad pod
izgovorom da se to radi na zahtev istra`nog sudije, {to nije bilo istina, jer je odvo|ewe
~etvorice roma na odeqewe sudske medicine ura|eno na zahtev policije.
Policija je na odeqewu sudske medicine pokazala svu svoju mo} kada je preko doktora
Radenka Vukovi}a izlo`ila `rtve nasiqa do tad nevi|enom poni`ewu.
Umesto da im pregleda brojne povrede i kontuzije glave, kako se navodi u validnoj
medicinskoj dokumentaciji, dr Radenko Vukovi} ih je skinuo do gole ko`e i pregledavao im
polne organe! Na wihov protest i upozorewe da su im povrede na glavi i da i sada imaju
otekline koje se mogu napipati, dr Radenko Vukovi} im je odgovorio da je to sasvim
normalno i da svaki ~ovek ima otekline na glavi odbijaju}i da izvr{i pregled.
Ako opisani na~in pregleda `rtava nasiqa ne govori dovoqno, ~iwenica da
policija {est dana posle nano{ewa povreda `rtvama nasiqa poku{ava da utvrdi stepen
povreda, govori sasvim dovoqno.
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Саопштење за јавност поводом наставка тортуре над жртвама
полицијске бруталности и реваншизма полиције према
Еколошком покрету због обелодањивања расизма у Новом Саду
Адвокат оштећених Рома Драган Миљеновић је изнео је податке о наставку
тортуре над жртвама полицијске бруталности у циљу умањења последица по
њихово здравствено стање.
На позив ради суочавања и препознавања са силеџијама у униформи полиције
у уторак 01.августа 2006.године чекали су од 08.00 до 12.00 часова, да би потом без
суочавања одведени на судску медицину где их је судски вештак др. Раденко
Вуковић изложио крајње нехуманом третирању у циљу приказивања последица
тортуре безначајним.
Том приликом полиција је свесно обманула жртве насиља и њиховог адвоката
тврдећи да преглед тражи истражни судија у склопу истражног поступка што није
била истина.
Иако су жртве насиља имале уредну медицинску документацију са пријемног
одељења ургентне хирургије Клиничког центра Нови Сад у којој се описују бројне
повреде и контузије главе, судски вештак их је натерао да се свуку до голе коже да
би им прегледао полне органе!
На жалбу оштећених да још увек имају отеклине на глави др. Раденко
Вуковић им је одговорио да је то сасвим нормално, „јер сваки човек има отеклине на
глави”.
Полиција је поновила позив оштећеном Неџаду Маролију да и дана 03. августа
мора доћи ради утврђивања последица пребијања иако је од тада прошло шест дана.
Чак су пред почетак конференције позвали адвоката оштећених инсистирајући
да га доведе на преглед што је адвокат Драган Миљеновић одбио са индигнацијом.
Никола Алексић посведочио да је Еколошком покрету, коме су се обратили
оштећени тражећи помоћ, пола сата после обелодањивања незампаћене бруталности
полиције, неосновано искључена струја у пословним просторијама.
Иако је одмах измирио новонаметнуте обавезе били су још два дана
неосновано без струје.
Струја им је укључена трећи дан 10 минута после обраћања МУП-у Србије
тражећи разговор са министром ради информисања министра о реваншизму
полиције Новог Сада.
Исти дан Еколошки покрет је добио позив од ЈП „Пословни простор” за
измену и допуну постојећег уговора о коришћењу пословног простора чиме им се
угрожава основна делатност и само постојање одузимањем једне канцеларије.
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Саопштење за јавност поводом бруталног седмочасовног
премлаћивања четворице Рома у станици полиције
на Клиси у Новом Саду
Седмочасовно брутално премлаћивање четворице Рома у станици полиције на Клиси и
монструозно иживљавање петорице полицајаца над њима представља само корак до трагедије. Или
ће нека жртва силеџијства подлећи батинању, или ће народ, испровоциран зверствима полиције,
поново изаћи на улице, али овог пута без праштања према онима који носе униформу полиције, а
немају ничег људског у себи.
Надлежни у Влади Србије и полиције коначно морају да учине оно на шта их закон
обавезује, да умоболницима и психопатама одузму оружје и удаље их из полиције.
У име грађана Новог Сада, али и целе Србије, постављамо питање надлежнима:
- Ко је образовао и обучавао ове силеџије у униформи и са каквим намерама?
- Ко је наоружао ове силеџије који су се пуних седам сати иживљавали над четворицом младића
ромске националности, снимајући их камером са мобилног телефона док су се превијали на
земљи под ударцима ногама и столицама?
Да описано понашање полиције није непознато нити усамљено, сведоче позиви ових
силеџија својим колегама да им се придруже у батинању „да не иду у теретану, јер могу овде да
вежбају на пацијентима”.
Такво понашање представља стил и нажалост, још увек главно обележје полиције, али и
потпуни пораз образовне струке.
У име жртава насиља и грађана Новог Сада зато захтевамо:
1. Јавно извињење начелника СУП-а Нови Сад жртвама насиља и грађанима Новог Сада.
2. Тренутну суспензију петорице силеџија у униформи и покретање дисциплинске и кривичне
одговорности.
3. Јавну ограду и осуду силеџијства од стране синдиката полиције, односно њиховох колега по
униформи.
Уколико се не удовољи изнетим захтевима, сматраћемо да се прозвани солидаришу са
силеџијама чиме постају саучесници бруталног силеџијства, али и директно одговорни за
очекивану и извесну трагедију.
Еколошки покрет ће уступити овај случај Еко-правној заштити која ће покренути
одговарајуће поступке који ће завршити пред међународним судом за заштиту људских права и
основних слобода у Стразбуру.
Такође, о описаном случају и предузетим корацима биће обавештене одговарајуће
међународне организације и институције.
Директор

Никола Алексић
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Saop{tewe za javnost povodom sve ve}e ugro`enosti
zdravqa `ivotnim namirnicama
Posledwi doga|aji ili skandali oko upotrebe paradajza vra}enog iz
Nema~ke zbog zdravstvene neispravnosti, na`alost, na najgori na~in
odslikavaju na{e tr`i{te.
Zemqa u kojoj je pao sistem provere zdravstvene bezbednosti `ivotnih
namirnica i ne mo`e biti bez opisanih afera, jer prolazi kroz genocidnu
tranziciju.
Ju~e smo uvozili radioaktivnu p{enicu, afera je zata{kana jer je
uvoznik poznata li~nost.
Uvozili smo sojinu sa~mu od genetski modifikovane soje iako se Evropa
kojoj te`imo ogra|uje od takve sto~ne hrane.
Stawe na zelenim pijacama po informacijama koje dobija Ekolo{ki
pokret je vi{e nego katastrofalna.
Prodaju se proizvodi za koje se ne zna ni ko ih je proizveo, a jo{ mawe
pod kojim uslovima.
Sanitarna inspekcija proverava `ivotne namirnice samo povremeno i
to samo iz razloga da bi imala uvid u vrste hemikalija kojim se truje
stanovni{tvo.
Institut za za{titu zdravqa tako|e samo povremeno kontroli{e
`ivotne namirnice na zahtev inspekcijskih organa posle akcidentnih
situacija poput afere oko paradajza vra}enog iz Nema~ke.
Dok stignu rezultati, paradajz je rasprodat, a stanovni{tvo otrovano !
Ni sa ostalim proizvodima nije druga~ija situacija na tr`i{tu.
U pripremi IV Me|unarodne Eko-konferencije o zdravstveno bezbednoj
hrani Ekolo{ki pokret se obratio svim proizvo|a~ima mineralnih i stonih
voda u na{oj zemqi za pomo} u organizaciji ove zna~ajne i aktuelne nau~ne
manifestacije.
Samo je Minakva odgovorila i postala oficijelna mineralna voda
navedene presti`ne manifestacije.
Ostali proizvo|a~i se boje svoje ime povezati i sa samim izrazom
zdravstvene bezbednosti `ivotnih namirnica.
Razlog le`i u ~iwenici da je u Srbiji zakonom dozvoqena obmana
potro{a~a.

