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Саопштење за јавност поводом изласка нуклеарног лобија у јавност са идејом 

укидања мораторијума на градњу нуклеарних електрана и потребе градње нуклеарки 

 
Одржавањем округлог стола у Међународном прес центру на тему : '' Требају ли Србији нуклеарке ? '', 

нуклеарни лоби Србије је из илегале прешао у јавност. 

По току вођења дискусије на округлом столу недвосмислено се дало закључити да је организатор из 

сенке заправо министар рударства и енергетике Републике Србије г. Радомир М. Наумов. 
Недвосмислен закључак са наведеног скупа је да је у нашој земљи од 01. октобра започета отворена 

борба између нуклеарног лобија који не располаже ни једним аргументом за своје отворене намере и свих 

осталих грађана Србије који бране своје право и право будућих покољења на живот. 

Основно право грађана Србије је да се бране и одбране од ризичног и неморалног подухвата градње 

нуклеарке чиме би им била ускраћена садашњост и будућност. 

На страни грађана Србије су следећи аргументи : 

- Србија није доведена у положај да је градња нуклеарке једини излаз. 

- Да би Србија била приморана на тако ризичну одлуку морала би пре тога употребити све друге 

енергетске ресурсе. 
       - Нико до сада није доказао тврдњу да смо енергетски сиромашна земља нити  изнео податак у којој 

мери су нам потребни увозни енергенти. 

- Горње тврдње нико није ни могао да изнесе јер Србија није ништа урадила на плану 

рационализације коришћења енергије, није ништа урадила на плану уштеде енергије и није ништа 

урадила на примени алтернативних извора енергије.  

- Одговорно тврдимо да у овом тренутку само рационализацијом и спречавањем непотребног расипања, 

потрошња енергије без великог улагања би се смањила до 30%. 

- На плану штедње енергије инструментима пореске политике, због непоштовања закона о минималној 

топлотној заштити грејних објеката, додатно би се могла уштедети значајна количина енергије. 

- Алтернативни, односно обновљиви извори енергије у нашој земљи нису ни разматрани, још мање 
примењени (цео Беч је окружен ветрењачама за производњу електричне енергије). Само коришћењем 

соларних бојлера и топлотних пумпи за припрему санитарне топле воде створила би се сасвим друга 

енергетска ситуација. Њихова примена највише зависи од власти, односно пореске политике. 
- Из наведених разлога намеће се потреба враћања на сцену ревизора у погледу оптималног коришћења 

енергије у пројектовању, извођењу објеката и процеса у индустрији, пољопривреди и станоградњи. 

Ризици изградње нуклеарки : 

1. Свет још није решио проблем поузданог начина затварања нуклеарног постројења после 

експлоатационог века. 

2. Трајно загађење еко система. 

3. Жртвовање одређене територије за одлагање нуклеарног отпада.  

4. Непостојање кадрова за руковање и одржавање тако деликатног и ризичног постројења. 

5. Вечито задужење енормним кредитима за изградњу нуклеарки. 
6. Претња тероризмом због политичко трусног подручја. 

  Из свега изнетог, сви грађани Србије су дужни да учествују у спречавању могуће градње нуклеарки по 

било коју цену. 
        Никола Соро, дипл.инг.маш. 

 

        Председник Удружења термоенергетичара 

        Србије и Црне Горе 

 

        Директор 
 

        Никола Алексић 
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Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnost povodom rada e za javnost povodom rada e za javnost povodom rada e za javnost povodom rada     
Komisije za planove na izmenama i dopunama Komisije za planove na izmenama i dopunama Komisije za planove na izmenama i dopunama Komisije za planove na izmenama i dopunama     
generalnog urbanisti~kog plana Novog Sadageneralnog urbanisti~kog plana Novog Sadageneralnog urbanisti~kog plana Novog Sadageneralnog urbanisti~kog plana Novog Sada    

 do 2021. godine do 2021. godine do 2021. godine do 2021. godine    
 

 Na ju~era{njoj sednici Komisije za planove Skup{tine grada Novog Sada 
nedvosmisleno se pokazalo da je Komisija svojim radom iza{la izvan okvira zakona, 
javnog interesa, stru~nog i moralnog okvira. 
 Ekolo{ki pokret grada Novog Sada je za svaku navedenu ocenu izneo 
neoborive dokaze dokazuju}i da se predlo`enim izmenama i dopunama generalnog 
urbanisti~kog plana Novi Sad predaje u ruke ru{itelja, blago re~eno. 
 Vi{e od samog na~ina rada Komisije za planove, koja se svrstala iza anonimnih 
predlaga~a i iza nepotpisanog obra|enog materijala sa `eljama ru{itelja, prisustvo 
tzv. „investitora” sa telohraniteljima na sednici Komisije ukazuje ko vodi glavnu re~ 
u ru{enju Novog Sada i ko su nalogodavci Komisiji za planove. 
 Zato je Ekolo{ki pokret grada Novog Sada pru`io priliku Komisiji za planove 
da se ~asno izvu~e iz ovog sramnog skandala predlogom da kompletna Komisija 
podnese ostavke. 
 Apelujemo na Komisiju za planove da ne podlegne zahtevima interesnih grupa 
jer bi time potvrdili ocenu Ekolo{kog pokreta o ru{iteljima koji su se izdigli iznad 
institucija, pa i iznad same Skup{tine grada diktiraju}i svoje uslove o na~inu 
razgradnje sveukupnih vrednosti Novog Sada. 
 Ukoliko ovi zahtevi ru{itelja preko Komisije za planove do|u pred Skup{tinu 
grada na usvajanje, ste}i }e se uslovi za pokretanje inicijative za opoziv 
gradona~elnika i uvo|enja privremenih mera u Skup{tini grada, ali i podno{enja 
krivi~nih prijava protiv izvr{ilaca naloga organizovanog kriminala. 

 
 

        Direktor 
 
 
 

        Nikola Aleksi} 
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Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnost povodom nehumanog gesta e za javnost povodom nehumanog gesta e za javnost povodom nehumanog gesta e za javnost povodom nehumanog gesta     
gradona~elnice Novog Sada ggradona~elnice Novog Sada ggradona~elnice Novog Sada ggradona~elnice Novog Sada g----|e Maje Gojkovi}|e Maje Gojkovi}|e Maje Gojkovi}|e Maje Gojkovi}    

    
 

Javnost Novog Sada i Vojvodine je bila prijatno iznena|ena gestom g-|e Maje Gojkovi} 
kada je u ime grada dodelila stan porodici sa ro|enim trojkama kao i dodelom stana porodici koja 
je `ivela u podzemlju Petrovaradinske tvr|ave od strane Narodne kacelarije predsednika Srbije. 

Javnost je bila uverena da su to humani gestovi ljudi na politi~kim funkcijama dok stvarnost 
nije pokazala da se i humanost mo`e zloupotrebiti u dnevnopoliti~ke svrhe. 

U to nas uverava potucanje dvanaesto~lane porodice iz Novog Sada koja se punih 11 ( 
jedanaest ) godina bezuspe{no obra}a svim institucijama Grada i Pokrajine i svim politi~kim 
funkcionerima istog nivoa radi re{avanja stambenog problema svoje porodice. 

Od 1994. godine nije bilo predsednika Skup{tine grada kome se nije obra}ala majka 
desetoro dece i od kojih nije dobila la`na obe}anja. 

Od oktobra 2004. godine ~eka odgovor gradona~elnice Novog Sada g-|e  Gojkovi} koja je 
nije udostojila ni negativnog odgovora. Tim gestom g-|a Gojkovi} je pokazala da nema ni humanih 
ose}anja i da je nedorasla funkciji na kojoj se nalazi. 

Lakonski odgovor njenog potparola za {tampu u vidu „ko joj je kriv {to je toliko ra|ala” 
ukazuje na generalnio stav gradske uprave Novog Sada prema problemu njene porodice. 

Nesre}a ove porodice je u tome {to njihovo desetoro dece nisu problem ovog dru{tva, nego 
vanserijski talentovana {kolska deca sa kojima bi se svaka majka ponosila. 

O ovoj porodici obave{teni su i gospoda Pajti} i Kostre{, jer se Novka Moji}, pokrajinski 
sekretar za demografiju i brigu o porodici proglasila nenadle`nom po{to je prvo sebi re{ila 
stambeni problem. 

Ekolo{ki pokret je o ovoj sramoti Novog Sada i Vojvodine obavestio i Narodnu kancelariju 
predsednika Srbije i gospodina Tadi}a, predsednika te iste Srbije. 

Obave{ten je ~ak i onaj politi~ar koji se busa svojom humanitarnom fondacijom i humanim 
gestovima tu|im novcem. 

Zato}e se Ekolo{ki pokret obratiti evropskom parlamentu i me|unarodnim humanitarnim 
fondacijama jer u ovoj tragi~noj zemlji ne postoji ni jedna institucija, ni jedan politi~ar koji su 
spremni da pomognu jednoj dvanaesto~lanoj porodici. 

 
 

         Direktor 
 
 
 

         Nikola Aleksi} 
 

Prilog :Prilog :Prilog :Prilog :    
    

  - Izjava majke desetoro dece 
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Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnost povodom poziva JP e za javnost povodom poziva JP e za javnost povodom poziva JP e za javnost povodom poziva JP „„„„Skloni{taSkloni{taSkloni{taSkloni{ta”””” za  za  za  za 
ustupaustupaustupaustupanjnjnjnje prava nade prava nade prava nade prava nadzi|ivazi|ivazi|ivazi|ivanjnjnjnja javnih skloni{taa javnih skloni{taa javnih skloni{taa javnih skloni{ta    

    
 

Vest da je JP „Skloni{ta” iz Beograda objavilo poziv za ustupanje 
prava izvo|enja radova dogradnje i nadzi|ivanja javnih skloni{ta u Novom 
Sadu ukazuje da su gra|ani taoci organizaovanog kriminala i da je akcijom 
„Sablja” uklonjena samo konkurencija vlastodr`aca. 

Ova ideja je ro|ena u lokalu, odnosno u Novom Sadu, jer je na{la 
mesto u Generalnom urbanisti~kom planu razvoja Novog Sada do 2021. 
godine, a njena realizacija predstavlja spregu organizovanog kriminala sa 
kriminalizovanom Vladom Srbije i potvrdu navedene ocene stanja. 

Nadogradnjom javnih skloni{ta u zavr{enim stambenim celinama uvodi 
se saobra}aj u jedinu oazu zelenila i mira - blokovsko zelenilo, gra|anima se 
trajno pogor{avaju uslovi `ivota smanjenjem planiranih kapaciteta grejanja, 
vodosnabdevanja, snage elektri~ne energije, broja parking mesta i dr. 
nezakonitim pove}anjem gustine stanovanja, a profitira organizovani 
kriminal. 

Zato pozivamo gra|ane Novog Sada da se samoorganizuju i suprostave 
realizaciji navedene namere svim zakonom dozvoljenim sredstvima, 
uklju~uju}i i gra|ansku neposlu{nost ( fizi~ko spre~avanje nadogradnje ). 

Ukoliko to ne u~ine, ili se nadaju da }e to neko drugi u~initi umesto 
njih, bi}e oplja~kani oduzimanjem zajedni~ke imovine i trajno }e im biti 
pogor{ani uslovi `ivota. 

Novosa|ani, branite prostor za igru svoje dece, svoj mir i svoju 
imovinu. 

Recite kona~no NE organizovanom kriminalu da bi mogli pogledati u 
o~i svojoj deci. 
 

Direktor 
 
 

Nikola Aleksi} 
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Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnost povodom e za javnost povodom e za javnost povodom e za javnost povodom     
razmatrarazmatrarazmatrarazmatranjnjnjnja Regulacionog plana a Regulacionog plana a Regulacionog plana a Regulacionog plana     

Alma{kog kraja pred Komisijom za planoveAlma{kog kraja pred Komisijom za planoveAlma{kog kraja pred Komisijom za planoveAlma{kog kraja pred Komisijom za planove 
 
 
 

Dana{nja javna sednica Komisije za planove na najbolji na~in je pokazala ko 
upravlja Novim Sadom. 

Odre|ena interesna grupa koju zakon kvalifikuje kao organizovani kriminal 
uzela je sebi za pravo da gumicom izbri{e ~itav jedan deo Novog Sada sa svim 
njegovim kulturno istorijskim nasle|em. 

Alma{ki kraj je iznet na tr`i{te, samo je pitanje na koji na~in takvu nameru 
izvesti i da li odmah ili posle usvajanja revizije generalnog urbanisti~kog plana. 

Gra|anima Novog Sada je poznato da su taoci organizovanog kriminala, ali 
zaista nisu bili pripremljeni za tako drsko i o~ito pokazivanje mo}i kao {to je bilo na 
navedenoj sednici. 

Gradona~elnici Maji Gojkovi} posle ove sednice ne preostaje posle ove 
sednice ni{ta drugo do opoziva svih ~lanova imenovane Komisije i predstavnika 
javnih preduze}a koji nisu prihvatili njen predlog koji je Komisiji prenela glavni 
arhitekta g-|a Vesna Prosenica ili da prizna da je njen stav bio samo farsa radi 
podila`enja gra|anima. 

Zato Ekolo{ki pokret poziva gradona~elnicu Maju Gojkovi} da kona~no 
zapo~ne obra~un sa organizovanim kriminalom, kako je obe}ala gra|anima Novog 
Sada, ili da prizna da joj to nije ni bila namera. 

Reakcija gradona~elnice na dana{nje pona{anje Komisije za planove }e 
gra|anima jasno pokazati o ~emu se radi. 

 
 
 
 

 Direktor 
 
 
 

 Nikola Aleksi} 
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Saop{teSaop{teSaop{teSaop{tenjnjnjnje za javnost povodom zabrane kori{}ee za javnost povodom zabrane kori{}ee za javnost povodom zabrane kori{}ee za javnost povodom zabrane kori{}enjnjnjnja stonih i mineralnih a stonih i mineralnih a stonih i mineralnih a stonih i mineralnih 

voda iz Srbije na crnogorskom tr`i{tuvoda iz Srbije na crnogorskom tr`i{tuvoda iz Srbije na crnogorskom tr`i{tuvoda iz Srbije na crnogorskom tr`i{tu    
 
 
 
 

Najnoviji doga|aji na tr`i{tu stonih i mineralnih voda ukazuju bez ikakvih politi~kih 
konotacija, da je Crna Gora kona~no preuzela brigu o zdravlju svojih stanovnika, za razliku 
od Srbije. 

Ne postavlja se pitanje za{to se zabranjene vode ne mogu koristiti u Crnoj Gori, ve} 
za{to se te vode koriste u Srbiji? 

Da li Srbija ima svoje ministarstvo zdravlja ili su stanovnici Srbije drugorazredni 
gra|ani ~ije zdravlje nije potrebno {tititi? 

Izjava aktuelnog ministra zdravlja Srbije zvu~i krajnje licemerno tvrdnjom da na|ene 
bakterije nisu {tetne po zdravlje iako su va`e}im Pravilnikom nedozvoljene. 

Da li je isti ministar predstavnik gra|ana  ili svojim izjavama zastupa proizvo|a~e i 
trgovce, po{to izjavama kr{i zakon i va`e}i Pravilnik? 

Neshvatljivo je da se u Srbiji zdravlje stanovnika ne {titi iako Ekolo{ki pokret ~etvrtu 
godinu za redom, ukazuje na {tetnost odre|enih namirnica na osnovu nau~nih ispitivanja 
objavljenih na Eko-konferenciji 2001. godine, ili na osnovu informacija o uvozu radioaktivne 
p{enice iz Ukrajine preko la`ne deklaracije. 

Zato Ekolo{ki pokret i Udru`enje za za{titu potro{a~a Vojvodine energi~no zahteva 
od nadle`nog ministarstva zdravlja Republike Srbije da se i sa tr`i{ta Srbije uklone 
zdravstveno opasne namirnice i da se pokrene akcija zabrane dovo|enja potro{a~a u 
zabludu kori{}enjem prefiksa BIO, EKO ili ZDRAV ispred naziva proizvoda ili u nazivu 
pravnog lica koje proizvodi `ivotne namirnice. 

Samo na taj na~in otvori}e se mogu}nost za{tite `ivotnih namirnica prvim i za sada 
jedinim `igom zdravstvene bezbednosti `ivotnih namirnica Zelena ta~ka koja potro{a~ima 
pru`a realnu garanciju  zdravstvene bezbednosti `ivotnih namernica. 

 
 
 
 

Za Udru`enje za za{titu       Za Ekolo{ki pokret 
potro{a~a Vojvodine       grada Novog Sada 

 
 

  
  Goran Papovi}        Nikola Aleksi} 


