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Саопштење за јавност поводом 

еколошког безумља у име вере 
 

 

Поново успостављени обичај сечења бадњака за Божић се изродио у своју 

потпуну супротност. Уместо смерног испуњења традиције српског народа претворио 

се у такмичење ко ће посећи већи бадњак или боље речено, ко ће направити већу 

еколошку штету. 

 

Уколико се српски народ у целини врати својим вековним обичајима, изражава 

се оправдан страх да ће храстове шуме нестати са ових простора. 

 

Зато је потребно да се СПЦ огласи и позове своје вернике на разумно 

поштовање старих обичаја без наношења штете природи и будућим генерацијама. 

 

Информативни медији такође би требали дати свој допринос кроз своје 

образовне емисије да не би секире у будућности биле замењене моторним тестерама 

у трци за бадњаком. 

 

 

 

         Директор  

 

 

 

         Никола Алексић 

 



ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ГРАДА НОВОГ САДА 
ECOLOGICAL MOVEMENT OF THE CITY OF NOVI SAD 

  

Војвођанских бригада 17/I 
21000 Нови Сад 
Србија 

 

 

тел.: ++381 (21) 420-175 
тел./факс: ++381 (21) 529-096 
e-mail: ekopokret@eunet.yu  
Web site: www.ekopokret.org.yu 
Матични број: 08198322 

 бр. дел.   070 / 1     Бр. жиро рачуна: 335-1856-19 

 5. март 2007  ПИБ: 101638099 
 

 

Саопштење за јавност поводом фиктивног пројекта изградње 

моста на стубовима Франца Јозефа ради пљачке грађана 

Новог Сада и издвајања 47.080.000 динара ради уређења 

Петроварадинске тврђаве уместо закупца хотела „Варадин” 
 

 
Јавности у Новом Саду се већ неко време подмеће прича о потреби изградње 

четвртог моста преко стубова срушеног моста Франца Јозефа, ради растерећења 

саобраћаја кроз Петроварадин. 

Те приче би остале у домену нечијег размишљања на нивоу основца да није 

расписан јавни позив за израду пројекта. 

У исто време јавност се обавештава, али из београдских гласила, да је 

Петроварадинска тврђава прихваћена као један од 60 предлога међу 1000 који су 

поднети UNESCO-у из целог света ради стављања на светску листу градитељске 

баштине. 

Да врхунац дезинформисања буде потпун, у среду 28. фебруара ове године 

осванула су два дијаметрално супротна новинска чланка о Петроварадинској тврђави. 

У „Вечерњим новостима” у афирмативном чланку Д. Стојановића детаљно се 

наводи и образлаже иницијатива да се Петроварадинска тврђава нађе на листи светске 

културне баштине UNESKO-а коју је подржала и градоначелница Маја Гојковић. 

Истог дана у „Грађанском листу” освануо је дијаметрално супротан чланак о 

пројекту четвртог моста преко стубова срушеног моста Франца Јозефа аутора М. М. 

Идеи - Трифуновић и то као сасвим извесног пројекта. 

Довољно је рећи да наведени пројекат потпуно искључује прву могућност да се 

Петроварадинска тврђава нађе на листи светске културне баштине UNESCO-а иза које 

стоји држава Србија, јер је на сву срећу Петроварадинска тврђава под заштитом државе. 

Сада већ није тешко схватити да је пројекат четвртог моста заправо начин да се 

некажњено извуку енормне паре од грађана Новог Сада за фиктивни пројекат који се 

никад неће реализовати. 

По информацијама са којима располаже Еколошки покрет, овај пројекат Србија     

( ма каква она била ) никада неће дозволити, што већ даје основу за оправдану сумњу да 

се овде ради о покушају енормне пљачке грађана Новог Сада, а по начину реализације 

све упућује на организовани криминал. 

Иста технологија пљачке средстава грађана Новог Сада изведена је 1998. године 

преко фиктивног конкурса за уређења трга Слободе на којој је награђен ординарни 

фалсификат председника Друштва архитеката Новог Сада који је, да не губи време 

прецртао трг у Лиону са фотографије из њиховог стручног часописа. 
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Саопштење за јавност поводом спекулација  

о судбини објекта Соколског дома 
 

 

Расправа преко медија о судбини Соколског дома у којој учествују актери који 

су највише кидисали на њега ради изградње тзв. „јавне гараже”, односно „тржног 

центра” пре стављања Соколског дома под заштиту закона, тражи, јавности ради, 

нека објашњења. 

Напади на Соколски дом почели су крајем бившег политичког система у нашој 

земљи. 

Тако се већ 1989.г. могу наћи текстови са тзв. „академских” расправа о намени 

овог здања. 

Почетком деведесетих година те намере су најмање биле академске и први пут 

се пред, тада, делегатима Скупштине града 1992. године нашао писани материјал о 

промени намене Соколског дома увијен у Програм Змајевих дечјих игара у коме се 

наводило да је „због безбедности бројних учесника Змајевих дечјих игара потребно 

изградити јавну гаражу у залеђу Соколског дома у улици Илије Огњановића”. 

Овај покушај озваничења намере уништења Соколског дома је спречен 

предлогом „да се сруши зграда покрајинског комитета СПС (СКЈ) и на том месту 

изгради јавна гаража, јер би само идиот нашао другу локацију у улици Илије 

Огњановића” који је изнео представник Еколошког покрета. 

После наведеног покушаја преузимања Соколског дома од стране 

криминализованих интересних група, маске су пале и започета је кампања обмане 

јавности наводном потребом изградње тзв. јавне гараже на отвореним спортским 

теренима Соколског дома. 

Иако је Еколошки покрет аргументовано тврдио да се не ради ни о каквој 

„јавној гаражи”, већ о пословном простору доказујући то вертикалним габаритом 

етажа, наведена обмана јавности се и данас може чути преко медија у власти 

интересних група. 

Изузетак је био управо Игор Мировић за живота Бранислава Лаиновића и 

власти радикалиста (СПС+СРС), у чије име се јавно залагао за изградњу „тржног 

центра” на отвореним спортским теренима Соколског дома. 

Променом власти у Скупштини града доласком тзв. демократске опозиције 

децембра 1996.г. ништа се битно не мења, јер се не одустаје од изградње тзв. „јавне 

гараже”. Управо континуитет деловања интересних група је крунски доказ да Новим 

Садом управља организован криминал, а не Скупштина града. 
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Саопштење за јавност поводом смањења услуга  

ЈКП „Чистоћа” за 50% по истој цени 
 

 

 Одлука ЈКП „Чистоћа” у Новом Саду да убудуће само једном недељно износи 

смеће са рубних делова града (где га највише и има) граничи се са невероватним 

потезима градске управе. 

 

 Просто да се човек запита да ли је тако мудру одлуку смислио сам директор 

ЈКП „Чистоћа”, из редова СРС, или му је у томе неко паметнији помогао. 

 

 Невероветно је да у другом граду по величини у Србији један човек, па био он 

из редова СРС, може своје културне навике да преноси на цео град. 

 

 Нови Сад је био проглашен за најчистији град у бившој Југославији (додуше, 

тада није било радикала) и годинама одолевао другим културним навикама реке 

невољника који су своје уточиште нашли у њему. 

 

 Зато је за сваку осуду озваничење политике да новосађани морају прихватити 

друге културне навике од стечених. 

 

 Скупштина града се јавно упозорава да је прихватањем одлуке ЈКП „Чистоћа” 

да преполови број излазака за одношење смећа уз задржавање исте цене, практично 

озаконила повећање цене за 50% на незаконит начин. 

 

 Уколико се наведена одлука ЈКП „Чистоћа” не сторнира до понедељка,                  

19. фебруара о.г., Еколошки покрет ће путем Еко-правне заштите заштитити граћане, 

а против одговорних лица поднети одговарајуће пријаве због незаконитог 

поскупљења услуга ЈКП „Чистоћа”. 

 

 

         Директор 

 

 

         Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом покушаја 

присвајања резултата четворомесечне борбе 

глумаца Позоришта младих за нормалне услове 

рада од стране политичких странака 
 

 Четворомесечни штрајк глумаца Позоришта младих у Новом Саду за деполитизацију 

културе и нормалне услове рада ући ће у анале синдикалне борбе радника културе у Србији. 

 Остаће забележен како по дужини обуставе рада и енормног самоодрицања глумаца у 

штрајку и њихових породица, још више по бахатости и тврдоглавости Скупштине града као 

оснивача Позоришта младих која је судбину штрајкача и целог Позоришта предала тројици, 

наводно „одбеглих”, одборника ДСС као делу власти у локалној самоуправи. 

 Један од вредних резултата четворомесечне борбе штрајкача Позоришта младих је у 

томе што су својом борбом показали јавности да Скупштина града функционише 

искључиво на основу начела поделе плена између интересних („политичких”) група које 

освоје власт. 

 Следствени резултат штрајкача, не мање вредан, јесте да је истина о коалицији СРС и 

ДСС у Новом Саду коначно угледала светло дана као непобитна истина. 

 Да сјај успеха не буде заразан на новосдаској сцени побринуле су се интересне групе 

под именом ДС и ЛСВ, које су изласком на улице са партијским заставама покушале 

присвојити ванредне резултате штрајкача Позоришта младих. 

 Да апсурд буде већи, наведене интересне групе би се, доказано, понашале исто као и 

поменута коалиција СРС - ДСС - СПС. 

 Еколошки покрет зато подсећа јавност на шестомесечни бунт Новог Сада у целини и 

петицију са више од 30.000 (тридесет хиљада) потписа против скрнављења најстаријег 

православног гробља у Новом Саду на које се поменуте интересне групе, које 

бескрупулозно присвајају резултате штрајкача Позоришта младих, нису ни осврнуле. 

 Зато је њихова „подршка” врхунац лицемерја и бескрупулозности које су могле 

показати пред јавношћу Новог Сада. 

 Еколошки покрет зато указује грађанима Новог Сада и целокупној јавности да је 

једини начин да више не буду таоци организованог криминала, да Скупштину града 

претворе у сервис грађана. То ће моћи само ако сви грађани изађу на изборе и преузму своју 

судбину и услове живота и рада у своје руке. 

 Избори долазе, памтите па вратите. 

  

          Директор 

 

 

 

          Никола Алексић 
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Саопштење за јавност 

поводом ноћног упада батинаша у Позориште младих 

и бруталног премлаћивања дежурних штрајкача 

 

 

 Еколошки покрет града Новог Сада већ дуже време указује најширој јавности 

да је Нови Сад у рукама организованог криминала, а да су грађани постали његови 

таоци. 

 Скупштина града је претворена у сервис и седиште организованог криминала 

на уштрб основних права и интереса грађана, институција културе, школа, јавних 

предузећа, али и будућности самог Новог Сада. 

 Наручени ноћни упад батинаша у Позориште младих и брутално премлаћивање 

дежурних штрајкача у ноћи 5/6 фебруара недвосмислено показује да је организовани 

криминал кренуо у обрачун са грађанима Новог Сада само зато што се не мире са 

улогом таоца организованог криминала. 

 Скупштина града Новог Сада не може побећи од своје одговорности због 

претварања у сервис организованог криминала и улоге заштитника батинаша и 

силеџија. 

 Зато Еколошки покрет захтева од председника Скупштине града Зорана 

Вучевића и потпредседника Раде Маринкова неопозиву оставку на функције које 

заузимају као најодговорнијих лица за описано стање у Новом Саду и Позоришту 

младих. 

Градоначелницу Новог Сада, госпођу Мају Гојковић која се одрекла функције 

градоначелника и која је предала Нови Сад у руке организованог криминала, 

Еколошки покрет позива да наведено стање и формално верификује оставком.  

Еколошки покрет позива све грађане Новог Сада, институције културе, основне 

и средње школе, синдикате јавних предузећа и струковне синдикате радника просвете 

и културе да се уједине око одбране слободе и права на рад под нормалним условима.  

Од Министарства за државну управу и локалну самоуправу захтевамо 

распуштање Скупштине града и утврђивање појединачне одговорности заштитника 

силеџија и батинаша. 

 Уколико то не урадимо данас, сутра ћемо сами бити на мети организованог 

криминала и батинаша. 

 

 
Директор 

 

Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом новог атаковања 

на Петроварадинску тврђаву 
 

 Петроварадинска тврђава је први пут изнета на тржиште доласком тзв. 

демократске градске управе међународној мафији за 55 милиона долара ради 

изградње коцкарнице „на платоу Петроварадинске тврђаве”. 

 

 Планиран је био и хотел од 18 (осамнаест) спратова на месту садашње војне 

болнице и марине у „Васерштату”. 

 

 Самим изношењем у јавност оригиналног текста међународне мафије о 

постигнутом договору са „демократском” градском управом овај први напад на 

Петроварадинску тврђаву је осујећен. 

 

 Следећа градска власт коју су имали чанкови лигаши са лажним 

градоначелником, познатим под псеудонимом „Солунац”, досетила се да настави 

дело својих претходника. 

 

 Наручили су мастерплан хотела са пет звездица на платоу Петроварадинске 

тврђаве у вредности од 20 (двадесет) милиона еура са клаузулом да ће бити 

„уступљен приватном инвеститору уколико град не буде имао довољно средстава”. 

 

 Физичким сукобом на јавној презентацији мастерплана хотела скренута је 

пажња јавности на закулисне намере градске управе и по други пут је 

Петроварадинска тврђава сачувана. 

 

 Онда је на власт дошао чувени борац против корупције из редова радикала која 

расписује јавни конкурс за уступање хотела „Варадин” инвеститору ради 

рестаурације и добијања пет звездица. 

 

 Пет звездица подразумева изградњу базена због чега је конкурс незаконит, јер 

се не може градити базен на објекту законом заштићеним. 

 

 То не спречава градоначелницу да уговором уступи хотел „Варадин” 

приватном инвеститору који сматра и понаша се као да је добио целу тврђаву (а 

можда и јесте!) и који засењује простотом јавност својим генијалним идејама о 
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Саопштење за јавност поводом тромесечног  

штрајка глумаца Позоришта младих 

 

 

Не спорећи право Скупштине града Новог Сада да „бира” и поставља 

директоре јавних предузећа и институција културе чији је оснивач, дешавања у 

Позоришту младих показују да политичка подобност не може да буде основ за избор 

одговорног руководиоца. 

У случају избора директора Позоришта младих то је више него очито. 

Томислав Кнежевић једноставно није нашао заједнички језик са глумачким 

ансамблом коме је постављен за директора, чему је придодао и функцију уметничког 

директора. 

Можда он заиста има најбоље квалификације за место директора које му је 

поверила Скупштина града, али оне му нису помогле да успостави дијалог и сарадњу 

са глумцима Позоришта младих. 

После три месеца штрајка глумаца и особља Позоришта младих, на штету 

најмлађих новосађана и културе уопште, то би коначно морало бити јасно и самом 

оснивачу. 

На страну што и сам Нови Сад трпи штету пред целокупном домаћом 

јавношћу, свако даље инсистирање Скупштине града на свом праву представља 

демонстрацију голе силе. 

Грешити је људски, али инсистирати на погрешној процени кадрова по сваку 

цену и после три месеца на штету најмлађих суграђана и угледа тзв. „културне 

престонице Србије”, већ представља незапамћени скандал у култури. 

Зато у име најмлађих суграђана и угледа града у коме живимо, тражимо од 

Скупштине града да коначно исправи своју грешку и омогући нормалну радну 

атмосферу у најстаријој институцији културе за децу у нашој земљи.  

 

 

 

         Директор 

 

 

 

         Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом  

предстојећих локалних избора у Новом Саду 
 

 

 Грађани Новог Сада ће на предстојећим локалним изборима моћи да 

бирају између грађана који моторну тестеру сматрају делом есцајга, a Нови 

Сад сматрају својим освојеним пленом и оних грађана који се за свој град 

боре безмало две деценије. 

 Да није било таквих грађана, Нови Сад данас не би имао ни један 

парк, Соколски дом, Петроварадинску тврђаву, стадион ФК „Војводине”, 

Змај Јовину улицу .... 

 Окупљени у Еколошки покрет и Грађански парламент још увек 

пружају отпор организованом криминалу који грађане Новог Сада сматра 

својим таоцима. 

 Еколошки покрет зато обавештава јавност да је Грађански парламент 

прерастао у Покрет за Нови Сад чији кандидати ће бити на листи под 

именом: 
 

Еколошки покрет - Покрет за Нови Сад - Никола Алексић 
 

 Да ли ће грађани Новог Сада успети да се изборе за свој град и своју 

будућност зависиће од њих самих. 

 Више ни један изговор за неизлазак на изборе неће бити могућ. 

 О својој судбини сами ћемо одлучивати. 

 

 

 

          Директор 

 

 

          Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом наступа репрезентације Србије на 

БИОС ОЛИМПИЈАДИ MЛАДИХ у Санкт Петерсбургу 

 
Са великим задовољством и поносом обавештавамо јавност да је репрезентација 

Србије по трећи пут за редом освојила екипно прво место на БИОС ОЛИМПИЈАДИ 

МЛАДИХ у Санкт Петерсбургу између четрдесетак земаља и више од осам стотина 

учесника. 

Освојене су три златне медаље, осам сребрних и четири бронзане медаље. 

Од петнаест учесника нико се није вратио без медаље. 

Од девет наступа на БИОС ОЛИМПИЈАДИ МЛАДИХ у Санкт Петерсбургу 

репрезентација Србије је четири пута освојила прво место, од тога три пута за редом ( 2005, 

2006, 2007. године ). 

Репрезентацију Србије састављену од нејталентованијих средњошколаца на БИОС 

ОЛИМПИЈАДИ МЛАДИХ у Санкт Петерсбургу у Руској федерацији по девети пут је 

послао Еколошки покрет града Новог Сада. 

Репрезентацију Србије је водила проф. др Ивана Ђујић, Амбасадор добре воље 

Еколошког покрета града Новог Сада, која је такмичарима била селектор, ментор и вођа 

пута. 

Такмичари су сe такмичили у знању из природних наука својим писменим радовима 

које су бранили пред међународним жиријем. 

БИОС ОЛИМПИЈАДУ МЛАДИХ организује Академија наука и уметности Руске 

Федерације, а позиве за учешће шаље једино Еколошком покрету града Новог Сада који 

ужива велико уважавање у научним круговима у Руској Федерацији што потврђују и два 

суорганизатора традиционалне Еко-конференције Еколошког покрета - Руски државни 

пољопривредни универзитет ( МТАА ) и Међународни независни еколошко 

политиколошки универзитет у Москви. 

Освојеним првим местом на БИОС ОЛИМПИЈАДИ МЛАДИХ у Санкт Петерсбургу, 

млади Србије су показали свету своје велико знање и високо образовање, али и спремност 

да се за своју будућност сами изборе. 

Еколошки покрет града Новог Сада свим учесницима БИОС ОЛИМПИЈАДЕ 

МЛАДИХ, као и ментору и селектору проф. др Ивани Ђујић, упућује најискреније честитке 

за освојено екипно прво место, трећи пут за редом. 

 

 

Директор 
 

Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност  

поводом провале примитивизма на политичкој сцени 
 

 

Емисија „Судар” одржана у четвртак, 06. септембра 2007. године на ТВ Пинку 

представља врхунац примитивизма, простаклука и нетолеранције показане на 

политичкој сцени Србије у последње време. 

Учесници наведене емисије, председник Скупштине АП Војводине Бојан 

Костреш и министар у Влади Србије Велимир Илић, представљали су непомирљиве 

ставове исте политике, али са различитог подручја. 

Стил и речник министра у Влади Србије изнетих у наведеној емисији 

представљали су увреду здравог разума и угрожавање осећања припадности држави 

Србији сваког становника Војводине. 

На страну изузетна обдареност примитивизмом, простаклуком и 

нетолеранцијом обједињених у једној личности што представља природни феноме, 

јавна функција ипак обавезује њене носиоце на другачији стил и речник. 

Еколошки покрет града Новог Сада, чије је програмско опредељење заштита 

животне средине и духовног наслеђа, одлучно захтева прекид описаних појава које 

предстваљају ментално загађење које нам трује душе и загађује свест. 

Последњи је тренутак да се особе описаног стила и речника трајно уклоне са 

политичке сцене и зато се од Владе Србије захтева смена министра Велимира Илића 

који је својим понашањем осрамотио не само Владу, него и целу Србију, а од 

информативних медија се захтева тренутни прекид директних емисија које се отргну 

контроли примитивизмом и простаклуком гостију. 

Уколико изостане реакције Владе Србије на указану провалу примитивизма и 

простаклука њеног министра, сматраће се да Влада свесно негује такав стил и речник 

као своја обележја. 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом намере изградње  

објеката на травњацима око зграде Скупштине Војводине 
 

 

Да је Нови Сад у рукама организованог криминала, Новосађани његови таоци, 

а јавна предузећа његов сервис, потврђује најновија намера урбанистичке мафије да 

гради објекте око зграде Скупштине Војводине. 

То се могло очекивати после уочавања одређених особа како усред белог дана 

фотографишу травњаке око зграде Скупштине Војводине, али не за туристичку 

разгледницу. 

Само се чекала идеја, рецепт за отимање травњака, а „да се Власи не сете”, 

како се то каже у народној пословици када се жели нешто закулисно извести. 

Идеја је на нивоу друмских разбојника, провидна и насилна, као прво ће због 

„потреба” саобраћаја изградити паркинг на травњацима, а потом, када се једном 

освоји травњак због наведених паркинг места, лако наставити са првобитном идејом 

изградње објеката око зграде Скуштине Војводине. 

У њиховој дрскости они не презају ни од чињенице да је комплекс Бановине 

стављен под заштиту државе (јесте иронично, али ми друге државе немамо). 

Новосађане треба да уплаши не њихова дрскост, већ одсуство било каквог 

протеста или згражавања представника институција локалног и покрајинског нивоа 

или тзв. опозиције на наведеним нивоима. 

То само говори да би и друга страна прихватила понуду урбанистичке мафије 

да је у могућности, односно надају се да ће после избора они наставити уништавање 

Новог Сада и градитељске баштине зарад удела у распродаји и уништавању 

свеукупних вредности Новог Сада. 

Нама, Новосађанима, то само говори да више немамо коме да се обратимо и да 

уколико нам је стало до нашег Града, морамо да изађемо на улице и бранимо га. 

Свим средствима ! 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом намере Јанеза Јанше да  

отвори робну кућу Меркатор у Новом Саду 
 
 

Еколошки покрет је из поузданих извора добио информацију да се планира да робну 

кућу Меркатор у Новом Саду отвори председник Владе Словеније Јанез Јанша, познат као 

командант терористичке банде која је крајем јуна 1991. године у Словенији стрељала више 

од 100 ( сто ) војника ЈНА. 

Колике су размере планиране дрскости злочинца из 1991. године говори и податак 

да је прва жртва словеначког злочина под командом Јанеза Јанше био војник из Новог Сада 

чије се име не наводи из обзира према мајци која је изгубила сина јединца. 

Војници ЈНА, наша деца, нису погинули у борби са регуларном војском државе 

Словеније, него су стрељани од стране банде терориста које је предводио злочинац Јанез 

Јанша. 

У обдукционим налазима погинулих војника писало је : прострелна рана кроз 

потиљак, што довољно говори о размерама словеначког злочина под командом Јанеза 

Јанше. 

Еколошки покрет подсећа да је због злочина против човечности поднео Јавном 

тужиоцу Србије кривичну пријаву против одговорних злочинаца по командној 

одговорности, Јанеза Јанше, Милана Кучана и Јанеза Дрновшека. 

Наведени злочин никада не застарева, а пошто пријава није одбачена, од надлежних 

правосудних органа се захтева да се злочинац Јанез Јанша ухапси чим прекорачи границу 

Србије.  На тај чин правосудне органе обавезује Устав Републике Србије и Кривични закон 

Републике Србије, још више их на то обавезују мртви војници ЈНА за које до сада није 

постојала правда. 

Председник Републике Србије Борис Тадић и председник Владе Србије Војислав 

Коштуница морају објаснити своје опраштање словеначког злочина, тим пре, јер су на 

годишњицу злочина у Хрватској током акције под називом „Олуја”, изјавили да свако мора 

одговарати за почињени злочин. 

Јавности наше земље мора да се саопште разлози због чега ( или кога ) нико од 

званичника Србије није ни на који начин до сада покренуо питање одговорности 

словеначких злочинаца из 1991. године. 

Злочин је злочин ма ко га извршио и зато нико нема право да злочинцима опрости 

злочин који је животима платило стотину недужних војника ЈНА. 

Уколико се планирана дрскост и провокација словеначког злочинца дозволи, за 

његове саучеснике сматраћемо све оне који му то дозволе. 
 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом почетка сече  

платана у Главној улици у Сомбору 
 

На данашњи дан општинска управа Сомбора уписала се у књигу где су 

записани највећи злочини против грађана, овог пута грађана Сомбора.  

Почетак сече дрвореда платана у Главној улици у Сомбору, без иједног 

решења или документа потребна за уклањање стабала са јавне површине, 

представља врхунац бахатости, осионости и примитивизма одговорног лица 

сомборске општинске управе. 

Одговорно лице општине Сомбор има право да буде и бахат и осион, када га 

већ његова политичка странка као таквог трпи у својим редовима. 

То лице има право да буде и примитивно и ограничено што зависи од његовог 

интелектуалног развоја, односно личних могућности на том плану. 

Али без обзира на све наведене особине одговорног лица сомборске општине, 

његово право се ту завршава. 

Оног тренутка када то лице, без обзира на ком се положају налази, свој 

идиотизам покуша да спроведе у дело као што је данас започео сечом дрвореда 

платана у Главној улици, јавност, односно грађани Сомбора морају да га зауставе. 

Да је тако реаговала јавност, односно мештани Јабуковца, поремећени 

психопата не би усмртио свих девет својих суграђана. 

Зато ће сомборци одлучити да ли ће дозволити злочин без преседана који је 

започела, можда исто тако поремећена личност на челу општинске управе. 

Уколико се тај злочин не заустави, а сомборци буду само неми посматрачи 

сече дрвореда платана у Главној улици, сомборци ништа друго нису ни заслужили. 

Народна мудрост је старија и од Сомбора и од његове историје, а једна од 

мудрих пословица нашег народа гласи : 

Пошаљи лудог у војску, па седи кући и плачи ! 

Примењено данашњој ситуацији могло би се рећи : 

Дај тестеру председнику општине, па седи кући и плачи ! 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност  

поводом пребијања учесника поворке младих  

која је представљaла једнакост у различитости 

 
 Инцидент који се десио крајем прошле недеље у Дунавском парку је за сваку 

осуду, јер је због замене одговорности нанео велику моралну штету не само Новом 

Саду, већ и земљи у целини. 

  Посебна тежина наведеног инцидента је што се десило за време одржавања 

EХIT-а када су у Новом Саду гостовали млади из целог света. 

 Међутим, у хорској осуди наведеног инцидента заменила се одговорност и сва 

осуда је отишла на рачун беспризорних ћелаваца, односно скинхедса, којих има у 

свакој земљи са препознатљивим активностима. 

  Еколошки покрет, иако осуђује описани инцидент, одговорно тврди да за њега 

не сносе одговорност тзв. ћелавци, односно скинхедси. 

  По законским одредбама, сваки јавни скуп на отвореном простору се мора 

најавити надлежној Полицијској управи Нови Сад. 

 Уколико су ту обавезу организатори с метнули с ума задојени „општом“ 

демократијом у Србији, земљи у којој свако може да ради шта му падне на памет, 

онда је одговорност на њима и Еколошки покрет захтева подношење прекршајних 

пријава против одговорних лица. 

  Али, уколико је пријава јавног скупа поднета надлежној полицијској управи, 

одговорност за међународни скандал са негативном рекламом Новог Сада и Србије 

сноси искључиво Полицијска управа Нови Сад, односно одговорни руководилац због 

изостанка надзора и обезбеђења јавног скупа од напада неистомишљеника. 

 Еколошки покрет зато захтева од надлежних служби ПУ Нови Сад јасан 

одговор ко је за инцидент крив и шта је предузето против одговорних лица, 

организатора скупа, или одговорног лица из полиције, због инцидента који је скоро 

засенио EХIT искључиво из разлога да се то више никад не би десило. 

 

 

          Директор 

 

             Никола Алексић, с.р. 



ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ГРАДА НОВОГ САДА 
ECOLOGICAL MOVEMENT OF THE CITY OF NOVI SAD 

  

Војвођанских бригада 17/I 
21000 Нови Сад 
Србија 

 

 

тел.: ++381 (21) 420-175 
тел./факс: ++381 (21) 529-096 
e-mail: ekopokret@eunet.yu  
Web site: www.ekopokret.org.yu 
Матични број: 08198322 

 бр. дел.    283 / 1     Бр. жиро рачуна: 335-1856-19 

 10. јул 2007  ПИБ: 101638099 
 

 

 

Саопштење за јавност поводом одржаног перформанса 

удружене опозиције у Скупштини града Новог Сада 
 

 

Због актуелности догађаја око међумесне аутобуске станице у Новом Саду, 

Еколошки покрет града Новог Сада је пратио почетак рада седнице Скупштине града 

Новог Сада. 

Нажалост, уместо седнице Скупштине града удружена опозиција Новог Сада је 

одржала перформанс.  

Саставни део перформанса је била модна ревија у којој је модни хит сезоне 

2007/2008 било робијашко одело са хоризонталним пругама, а као модни детаљ 

приказане су букагије повезане ланцима. 

Десетак минута је трајала представа праћена звиждуцима из пиштаљки и труба 

и уз звецкање ланаца на чијем крајевима су биле букагије. 

На приказаној представи удружене опозиције и додоле би могле да им 

позавиде, односно што би народ рекао, плашили мечку решетом. 

За очекивати је да кад место поред буџетске касе освоји удружена опозиција, 

перформансе почну да организује садашња позиција, односно радикалисти са ДСС. 

Кад се промене улоге на следећим изборима, покренуће се нови талас 

запошљавања у јавним предузећима, тако да би се краћим изборним циклусима сви 

незапослени Новосађани могли ускоро запослити у јавним предузећима. 

Оригинални изум који би се могао прогласити новосадским, односно српским 

брендом у збрињавању незапослених радника. 

То и неће бити тако тешко, јер будућности Новог Сада са таквом позицијом и 

опозицијом неће бити, остаће само они који су запослени у јавним предузећима и 

њихови таоци у виду грађана Новог Сада који немају куд да побегну. 

Еколошки покрет зато поставља питање грађанима Новог Сада : 

Да ли нам је заиста то будућност ? 

 

 

         Директор 

 

 

 

         Никола Алексић 
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Саопштење за јавност подводом прошлогодишњег петочасовног зверског 

пребијања четворице младића ромске националности у Полицијској испостави 

„Клиса” у Новом Саду 
 

 

После скоро годину дана од случаја који је шокирао целокупну домаћу јавност када су 

петорица умно поремећених полицајаца пуних пет часова зверски пребијали четворицу напамет 

изабраних Рома у Полицијској испостави „Клиса” у Новом Саду, МУП Србије је ставио тачку на 

наведени случај. 

Никаквог пребијања није било. 

Звери у униформи, позвани од стране дежурног полицајца да не иду у теретану, јер им се 

пружа могућност да уживо тренирају, и даље остају у униформи полиције. 

Њихови трагови које су оставили на телима и главама младића ромске националности, 

оверени на прелиминарним хируршким извештајима Института за хирургију - Нови Сад, не 

постоје. 

До суочавања жртава са злочинцима није никада дошло. 

На писмени позив полиције ради суочавања са злочинцима, жртве зверског пребијања, 

заједно са адвокатом Еко-прaвне заштите, на превару одводе марицом код свог „судског вештака” 

који им пипа и прегледа гениталије, а на маснице по телу и чворуге по главама се и не осврће ! 

На основу таквог прегледа, вероватно и извештаја, МУП Србије после годину дана одговара 

дописом Еко-правној заштити да „на основу извршених провера и прикупљених података и 

обавештења, нису обезбеђени докази који би потврдили наводе” из представке. 

Описани развој догађаја даје уверење силеџијама у униформи и умно поремећеним 

полицајцима да могу да наставе да се иживљавају на жртвама без икакве одговорности. Можда су и 

напредовали у служби, јер МУП Србије мора да рачуна на проверене кадрове. 

Описаним ставом МУП-а Србије, трасиран је пут до нове трагедије. Чека се само трагичан 

сплет околности, јер су сви актери присутни на јавној сцени и жртве и злочинци. 

Чувена изјава командира једне полицијске испоставе ( станице полиције ) да је много осам 

суспендованих силеџија у униформи за једну извађену слезину пребијене жртве, потврђује 

оправдани страх од нових трагедија. 

Породицама будућих жртава биће слаба утеха да ће, од тренутка добијања наведеног 

одговора МУП-а Србије, за нове трагедије бити одговоран искључиво министар унутрашњих 

послова Драган Јочић. 

Зато министру полиције Србије постављамо јавно питање:  

Колико још грађана Србије полиција треба да умлати батинама да би коначно 

одстранили умно поремећене особе из полиције ? 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом  

кажњавања загађивача водотокова у Србији 
 

 

Јавно именовање и кажњавање загађивача Тимока у Kњажевцу од стране 

Mинистарства заштите животне средине, под новим руководством и новим 

министром, обећава другачији однос државе према најважнијем државном ресурсу - 

животној средини. 

Г. Саша Драгин, министар заштите животне средине, је својом изјавом и још 

више, својим поступком, привукао симпатије армије ентузијаста који се деценијама 

волонтерски залажу за заштиту и очување животне средине, али и најавио другачији 

однос државе према загађивачима. 

Зато искрено изражавамо честитке новом министру заштите животне средине 

са искреном надом да је то последица промене политике Владе Србије према 

екологији, а не личног става, и да ће се са таквим односом доследно наставити. 

Исто тако, еколошке организације Србије окупљене у легитимне савезе 

еколошких организација чије је седиште у Новом Саду, ставља се на располагање г. 

Саши Драгину у заједничкој борби за лепшу, чистију и здравију Србију, уверени да 

новообразовано министарство неће одбити помоћ и сарадњу армије волонтера 

окупљених у еколошким организацијама. 

Упозоравамо јавност да је наведено тровање реке у Књажевцу на почетку лета 

само прва еколошка несрећа. 

За очекивати је да се због смањеног водостаја на водотоковима описани 

догађаји понове, како због небриге тровача,  још више због потпуне небриге државе у 

претходном периоду која је резултирала недостаком постројења за пречишћавање 

индустријских, али и комуналних отпадних вода. 

Зато предлажемо Министарству заштите животне средине да иницира 

доношење стратегије о заштити водотокова која би надоместила тоталну небригу 

државе у претходном периоду, пре него се у Србији заштита водотокова постави као 

услов придруживања Европској унији важнији од хапшења генерала Младића. 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом хапшења заштићених криминалаца 

после више од 10 година од учињеног дела 
 

 
Еколошки покрет града Новог Сада је са чуђењем примио вест да су похапшени актери 

шверца цигарета и отмице финансијских инспектора после више од десет година од учињених 

кривичних дела. 

Њихово хапшење без навођења имена њихових заштитника отвара дилему код 

добронамерних грађана о правим разлозима закаснеле акције полиције. 

О отмици финансијских инспектора и о именима наручилаца отмице новосађани су били 

обавештени у року од 24 сата. 

Сви су све знали, једино се није знало ко их штити и зашто су тек данас похапшени. 

Да ли је криминална банда и њихов вођа отказала послушност актуелној власти или не желе 

више да финансирају актуелну власт су могући разлози наведеног закаснелог хапшења. Зато  

одговорни људи из МУП-а, БИА и Владе Србије би морали да се обрате јавности и објасне праве 

разлоге хапшења и посебно, десетогодишњег кашњења. 

Тим пре, јер су на слободи припадници организованог криминала из области 

грађевинарства, тзв. урбанистичка мафија, најстарија, најмоћнија и по последицама по услове 

живота грађана најпогубнија. 

Оправдано се поставља питање зашто се не хапсе и политичари који су јавно увели рекет као 

легалну методу рада градске управе у Новом Саду у прошлом мандату. 

Борба против организованог криминала се не може водити селективно и са задршком више 

од 10 година. 

Зато се од Владе Србије, МУП-а и БИА захтева да се борба против организованог криминала 

започне од Врховног суда Србије који је стао у одбрану рекеташа у Новом Саду. 

ВСС је у два маха заштитио истражног судију Општинског суда у Новом Саду који је 

сведоку рекетирања правног лица одговорио на поднету пријаву речима да га се то не тиче, јер није 

он рекетиран. 

Када се уклоне заштитници организованог криминала можда ће се криминалци почети 

хапсити одмах по учињеном делу. 

Еколошки покрет града Новог Сада подржава борбу против организованог криминала 

доследно, неселективно и без задршке. 

Све друго је само обрачун различитих мафијашких банди. 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом добијања покровитељства 

организације Уједињених Нација за Еко-конференцију
®
 о 

заштити животне средине градова и приградских насеља 
 

 

Еколошки покрет града Новог Сада је с правом поносан на чињеницу да је  

организација Уједињених Нација прихватила покровитељство над Еко-

конференцијом
®
 2007 преко своје ресорне организације UNESCO-а, чиме је наведени 

научни скуп уврштен у светску баштину. 

После десет одржаних Еко-конференција
®
 које се одржавају од 1995. године, 

чак и ратне 99 године, са заоставштином од безмало 1500 (хиљаду и пет стотина ) 

научних и стручних радова из области заштите животне средине градова и 

приградских насеља и производњи здравствено безбедне хране, Еко-конференција
®
 је 

доживела светско признање. 

Наведену оцену још боље потврђују пријаве аутора за овогодишњу Еко-

конференцију
®
 које су стигле до сада  из Канаде, Кине, Руске Федерације,Украјине, 

Казахстана, Ирана, Новог Зеланда, Аустрије, Шпаније, Замбије, земаља из окружења 

и бивших република СФРЈ. 

Еколошки покрет изражава наду да ће Еко-конференција
®
, после признања у 

свету, доживети признање и у својој земљи и у Новом Саду којима је   име пронела 

по свету. 

Исто тако, Еколошки покрет је уверен да ће покровитељство UNESCO-а бити 

велики подстрек домаћим ауторима да дају свој лични допринос очувању и заштити 

животне средине научним истраживањима чије ће резултате објављивати на Еко-

конференцији
®
 у својој земљи.  

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом одржавања затвореног скупа 

на Правном факултету Универзитета у Новом Саду под 

називом „Будућност Лединачког језера” 
 

 

Еколошки покрет града Новог Сада, као организација која је дала највећи 

допринос у очувању Лединачког језера у протеклом периоду, се захваљује Правном 

факултету, посебно проф. др Душану Николићу као организатору скупа, што је 

проблеме настале са Лединачким језером ставио на разматрање са правног 

становишта. 

Посебно се радујемо опредељењу Правног факултета да образује посебан смер 

правног образовања који би студенте усмерио на заштиту животне средине. 

На наведеном скупу, уз позив организатора, учествовали су представници свих 

мериторних органа локалног и покрајинског нивоа, невладиних организација као и 

представника Савета МЗ „Стари Лединци”. 

У конструктивној атмосфери сви учесници су имали прилику да без дијалога 

изнесу своје аргументе и виђење настанка и решења проблема око Лединачког језера. 

Иако закључци скупа нису донети, осим да ће се разговори наставити на 

следећем скупу на истом месту, недвосмислено се наметнуо став да су сви настали 

проблеми око Лединачког језера искључиво правне природе. 

Да су се закони доследно примењивали, проблема не би ни било. 

Зато се Еколошки покрет доследно залаже за владавину права, чак и у случају 

сукоба интереса између две супростављене потребе, заштите животне средине и 

привредне активности на експлоатацији камена. 

Еколошки покрет са нестрпљењем очекује наставак разговора на Правној 

клиници где би коначно дали предлог, у складу са законом, у циљу решавања 

насталог проблема. 

 

 

          Директор 

 

          Никола Алексић, с.р. 
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ПРОНАЛАЖЕЊА 

БУРАДИ СА КРЕЗОЛОМ У ЗЛОТСКОЈ ПЕЋИНИ 

 
Проналазак буради са крезолом у Злотској пећини само је врх леденог брега у области на 

коју еколошке организације Србије годинама указују. 

Само непостојање министарства за заштиту животне средине, односно његово најављено 

поновно образовање само да би се намирили апетити бивше министарке, довољно говори о 

самој бризи Владе (државе) за заштиту животне средине. 

Пасивност републичке еколошке инспекције, односно њихово немешање у сопствени 

посао, недвосмислено указује на њихову заштитничку улогу према највећим загађивачима 

животне средине. 

Горњи навод на најбољи начин потврђује однос инспекцијских органа према геноциду 

над грађанима Панчева, Бора и других угрожених средина. 

Бројни еколошки акциденти који су се десили у последњим месецима такође указују да у 

Србији не постоје службе или екипе које би благовремено реаговале у кризним ситуацијама. 

Приватизацијом загађивача и оних привредних субјеката који раде са опасним 

материјама, за очекивати је понашање на још нижем еколошком нивоу и повећану опасност по 

здравље и животну средину пред којим грађани Србије ни до сада нису имали заштиту. 

Проналажење наведених буради у Злотској пећини оправдано упозорава на могућност 

нових открића и на повећани ризик од опасности трајног угрожавања природе, односно 

животне средине. 

Још веће изненађење могли би доживети сутра кад завиримо у тунеле  и лагуме испод 

Фрушке горе, које је градила бивша ЈНА, због оправдане сумње да су у њима већ почели 

одлагати нуклеарни отпад.   

Еколошки покрет је доказао намере нуклеарног лобија који се увукао у Владу Србије са 

намером да од Фрушке горе направи нуклеарну депонију Европе. Доказ је био у виду 

сведочења председника савезне комисије за избор одговарајуће локације за нуклеарну депонију 

Србије (Европе) др Александра Перића на кога су вршили притисак да прогласи Фрушку гору 

идеалном локацијом мимо научних и стручних стандарда. 

Влади која толерише увоз радиоактивне пшенице не може се више веровати. 

Зато ће Еколошки покрет града Новог Сада  упутити захтев Министарству одбране да се 

заједнички изврши преглед садржаја тунела и лагума у недрима Фрушке горе. 

Еколошки покрет позива јавност Србије да га подржи у наведеном захтеву, јер се само на 

такав начин може контролисати корумпирана Влада и агресивни нуклеарни лоби који раде о 

глави и будућности Србије. 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом  

преваре „Зелене мреже Војводине” 
 

У „Грађанском листу” је у среду, 25. априла ове године, објављена вест о одржавању 

састанка грађана са активистима „Зелене мреже Војводине” на тему „Лединачко језеро”. 

Чак су најављени и професори са правних факултета окупљени у тзв. Правну 

клинику. 

Као што увек бива потврђено да су у лажи кратке ноге, тако је и овај позив грађанима 

испао оно што заправо јесте, обична превара. 

Једино није познато ко је осим активиста „Зелене мреже Војводине” учествовао у 

превари јавности, да ли је „Грађански лист” преварен као и јавност, или је био медијски 

спонзор наведене преваре. 

Иста мрежа је „умрежила” око три хиљаде новосађана крађом туђих резултата на 

досадашњој одбрани Лединачког језера скупљајући потписе лаковерних грађана. 

Преварени грађани би морали да провере да се њихови потписи случајно не нађу на 

петицији за отцепљење Војводине, или на петицији за легализацију лаких дрога 

(марихуане) што је практично могуће, јер садрже поред осталих података и ЈМБГ. 

Да је страх од могуће злоупотребе потписа грађана на петицији за „одбрану” 

Лединачког језера основан, потврђује и наведена превара јавности позивом на разговор са 

грађанима у МЗ „Стари Лединци” 25. априла ове године. 

Када су се пред МЗ „Стари Лединци” појавили представници Еколошког покрета 

града Новог Сада, организације која је бранила и одбранила Лединачко језеро од свих 

напада до марта ове године, активисти наведене „мреже” су, да се не би јавно упетљали у 

сопствену мрежу лажи и обмана, побегли из Старих Лединаца. 

Уместо разговора са грађанима о Лединачком језеру у МЗ „Стари Лединци”, како је 

најављено у „Грађанском листу”, била је одржана заказана седница Савета МЗ „Стари 

Лединци”. 

Наведена „мрежа” је у своју мрежу лажи и обмана покушала да уплете и Савет МЗ 

„Стари Лединци” и да њихову седницу припише својој „бризи” о Лединачком језеру. 

Ни једна превара не траје довека, ма како били вешти прсти плетиља „мреже” која је 

за нос повукла три хиљаде новосађана. 

Њихови медијски спонзори ће се сами јавити, овог пута ћутањем о наведеној превари. 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом усвајања  

регулационог плана којим се у центру Новог Сада  

планира изградња 5 „јавних гаража” 

 

 Усвајањем регулационог плана којим се у МЗ „Прва Војвођанска бригада” 

планира изградња чак 5 (пет) „јавних гаража” јавност Новог Сада се доводи у велику 

заблуду. 

 Зато се мора отворено рећи да се не ради ни о каквим гаражама, још мање 

јавним. 

 У наведену тврдњу се може свако уверити ако баци поглед на планове који су 

били изложени у МЗ „Прва Војвођанска бригада”. 

 Ради се заправо о пословним објектима до два спрата са гаражом за закупце 

објекта у сутерену. 

 Посебно се истиче да нити један приватник, не само у Новом Саду, није 

заинтересован за решавање јавног саобраћаја на своју штету, што искључује и саму 

могућност да наведени објекти буду „јавне” гараже. 

 Иста подвала је била у питању када су хтели да граде „јавну гаражу” на 

спортским теренима Соколског дома што је до краја разобличено и спречено. 

 Наведену обману пласирају интересне групе који Нови Сад третирају као своје 

двориште уништавајућу га део по део. 

 Изградњом чак пет спратних објеката у блоковском зеленилу у центру града 

битно ће се погоршати услови живота грађана тог дела града. 

 Уместо да имају дворишно зеленило, безбедна места за игру своје деце, није 

искњучено  да ће пословни простор у изграђеним објектима које називају „јавним 

гаражама” бити издавани за кафиће чији ће гости имати паркинг за своје џипове у 

сутерену објекта. 

 Да ли ће урбанистичка мафија угрожити услове живота грађана тог дела Новог 

Сада, зависиће искључиво од спремности грађана да бране свој животни простор по 

сваку цену.  

Уместо њих не постоји нико други који би бринуо о њиховој будућности и 

условима живота. 

 Бар док Скупштину града не претворе у сервис грађана на следећим изборима. 

 

 

         Председник 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом прикупљања 30.000 потписа за 

народну иницијативу Омладинског клуба 
 

Покретање народне иницијативе Омладинског клуба за коју је потребно 30.000 

потписа грађана Новог Сада да би се на дневни ред Скупштине града разматрале 

њихове потребе и проблеми, представља хвале вредан ангажман младих људи. 

Међутим, покренута иницијатива нема гаранцију позитивног исхода пред 

Скупштином града као што ни петиција са 30.000 потписа грађана Новог Сада за спас 

најстаријег православног гробља у Новом Саду није спречила његово прекопавање 

булдожерима. 

Оно што наши млади суграђани нису знали, а још мање желели, јесте чињеница 

да ће наведена иницијатива бити најгрубље злоупотребљена за следеће или 

поновљене парламентарне изборе. 

Узимати од грађана јединствени матични број грађана, за било које петиције 

или иницијативе, представља давање могућности имаоцу те петиције да купује робу 

уместо потписаног грађанина, да уместо њих подижу кредите, да гласају уместо њих 

или да обезбеде неком кандидатуру или страначкој листи подршку грађана да се нађу 

на изборној листи. 

Еколошки покрет је уверен да ће поменута народна иницијатива обрадовати 

многе у чије ће руке доспети, било због допуњавања страначке „базе података” са 

свим потребним подацима, било због могућности препродаје података, јер на 

тржишту сваки потпис са адресом и ЈМБГ кошта 0,75 €. 

Уместо подвале бирачима, за коју сврху ће се покренута народна иницијатива 

свакако изродити, Еколошки покрет позива Омладински клуб да се прикључи 

Грађанском парламенту и подржи идеју претварања атомских склоништа у 

омладинске центре. 

Описаном идејом коју је Еколошки покрет за кратко остварио на Лиману IV, 

могуће је сачувати младу генерацију од негативних утицаја улице и пружити им 

могућност да искажу своје стваралаштво. 

Међутим, за описану идеју и друге потребе младих не бори се скупљањем 

потписа који ће се злоупотребити, него изласком на локалне изборе. 

 

 

         Директор 

 

         Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом најаве  

изградње нуклеарне електране у Србији 
 

 

Изјава актуелног министра науке и заштите животне средине објављене у 

данашњем броју Вечерњих новости ( понедељак, 19. март 2007. године ) представља 

недвосмислену најаву изградње нуклеарне електране у Србији. 

Др Александар Поповић је децидно изјавио у вези 11 еколошких закона који 

чекају усвајање : „Онај о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности је 

у складу са стандардима Међународне агенције за атомску енергију. Њихово 

усвајање, али и примена, ће представљати огроман корак на нашем путу ка 

европским интеграцијама”. 

Подсећамо јавност да је Еколошки покрет града Новог Сада управо због 

Нацрта наведног закона, јавно објављеног на сајту његовог министарства, поднео 

кривичну пријаву против др Александра Поповића и сарадника због кршења закона о 

забрани изградње нуклеарних објеката на територији Србије. 

У наведеном закону, који чека усвајање, недвосмислено се наводи да се 

локација „нуклеарног енергетског објекта” одређује на основу просторног плана 

Србије који усваја Влада. 

До детаља је описано ко даје грађевинску дозволу за изградњу „нуклеарног 

енергетског објекта”, од каквог се материјала мора градити, како се пушта у погон и 

који је поступак за њено затварање. 

Помоћник министра Поповића др Александар Седмак, учествујући у ТВ јавној 

трибини под називом „Требају ли Србији нуклеарке ?” на ТВ Јесењин у Новом Саду, 

на трећи пут постављено питање учесника да ли појам „нуклеарни енергетски 

објекат” из Нацрта наведеног закона представља заправо нуклеарну електрану, 

одговорио је са ДА ! 

Снимак емисије са недвосмисленим признањем једног од актера кршења 

„мораторијума” на изградњу нуклеарних електрана у Србији предат је Јавном 

тужиоцу Србије уз допуну кривичне пријаве. До данас није било одговора. 

Најава министра Поповића да ће се спорни закон применити не може никако 

другачије да се схвати, него као бахато обавештавање јавности о намерама 

нуклеарног лобија у Србији. 

То што је Србија по потрошњи енергије по јединици производа на нивоу 

далекоисточних република бившег СССР, што ЕПС на мрежи дистрибуције 

електричне енергије губи и до 30%, министра Поповића очигледно не интересује. 
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Саопштење за јавност поводом  

изјаве Божидара Ђелића о потреби  

изградње нуклеарне електране 
 
 

 Изјаве потпредседника Владе Божидара Ђелића о погодности производње електричне 

енергије из нуклеарне електране у најмању руку не одговарају истини. 

 Није истина да је електрична енергија из нуклеарне електране најјефтинија. 

 Таква тврдња се може сматрати обманом јавности, јер није урачуната цена затварања 

нуклеарне електране која може вишеструко подићи цену киловатчаса електричне енергије. 

 О загађењу животне средине, стварној могућности акцидената, јер ће се у Србији 

деценијама више ценити политичка припадност, а не стручност, није потребно говорити. 

 Такође, када се зна да наша Влада није ништа урадила на рационализацији, уштеди и 

примени алтернативних извора енергије као и на побољшању енергетске ефикасности, онда 

се појављује само један огољени разлог за изградњу нуклеарне електране, а то је провизија. 

 Нуклеарна индустрија даје и до 50% провизије за изградњу нуклеарне електране, па 

постаје јасно ангажовање Божидара Ђелића који се из тог разлога ставља на чело нуклеарног 

лобија.  

 Све припреме за изградњу нуклеарне електране већ су завршене, упркос мораторијуму 

за изградњу, што потврђује г. Драган Ђилас својим потписом на информацији о изградњи 

нуклеарке у Костолцу. 

 Сада само треба убедити јавност у неопходност укидања мораторијума на изградњу 

нуклеарне електране да би Ђелићеве акције у Меридиан банци скочиле са 11 на 111 милиона 

евра. 

 Редослед потеза нуклеарног лобија Еколошки покрет је најавио 1. октобра 2003. 

године, седам дана пре првог од три саобраћајна удеса које је преживео директор Еколошког 

покрета за годину дана као гласноговорник Савеза еколошких организација Србије који 

окупља више од 160 еколошких организација које се противе укидању мораторијума. 

 Наведени пример само потврђује бескрупулозност нуклеарног лобија који је спреман 

и целу земљу да уништи, а не животе противника да би дошли до свог дела колача. 

 Зато смо уверени да ће праву истину и обмане нуклераног лобија увидети  јавност 

Србије, а да ће се одлука о мораторијуму, уколико буде потребно, донети на улици. 

 

 

          Директор 

 

 

          Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом презентације потпредседника Владе 

Божидара Ђелића о Стратегији одрживог развоја Србије 
 

 

Осећање преварености и злоупотребљености заменило је првобитну жељу да се 

чују основне одреднице Стратегије одрживог развоја Србије на презентацији 

потпредседника Владе Божидара Ђелића. 

На четири писана листа која су подељена учесницима на улазу у Скупштину 

АПВ написано је да се изради Стратегије прилази зато што „ће представљати један 

од услова за отпочињање преговора о пуноправном чланству Србије у Европској 

унији”. 

Значи, да није тог услова не би је ни радили. Опет пишемо Устав „само због 

Енглеза”. 

Само излагање г. Божидара Ђелића било је у функцији укидања мораторијума 

на изградњу нуклеарних електрана у којима види могућност профита извозом струје  

иако се на почетку јавно декларисао против изградње чиме је измамио незаслужен 

аплауз. 

Пошто основне одреднице Стратегије одрживог развоја нису презентоване, 

нити је то била тема излагања потпредседника Ђелића, Еколошки покрет ће 

направити анализу радног материјала уколико буде доступан јавности. 

О свом ставу и анализи радног материјала Стратегије одрживог развоја Србије 

Еколошки покрет ће упознати Владу Србије, потпредседника Ђелића и целокупну 

јавност наше земље. 

Србија се налази на прекретници свог развоја и њена будућност не може и не 

сме бити ствар појединца који чак и у судбинским тренуцима тражи могућност 

личног профитерства стављајући се на чело нуклеарног лобија замајавајући велики 

број стручњака и представника заинтересоване јавности својим предлозима за 

скупљање старог папира. 

 

 

         Директор 

 

 

 

         Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом хапшења одговорних лица из 

Општинског завода за заштиту споменика културе 

 
Хапшењем одговорних лица из Општинског завода за заштиту споменика 

културе Еколошки покрет је добио пуну сатисфакцију, јер је од првог дана указивао 

да организовани криминал претвара Петроварадинску тврђаву у Ловћен по наруџбини 

закупца хотела „Варадин”. 

Такође је јавно прозивана полиција Новог Сада да је саучесник у незапамћеном 

вандализму због једномесечне „немогућности” да открију налогодавца рушења 200 

(двесто) метара бедема на Тврђави у сред бела дана пред фотокамерама. 

Еколошки покрет изражава искрену наду да се привођење саучесника 

вандализма неће зауставити само на багеристи и двојици послушника организованог 

криминала. 

Његови трагови воде и до градске управе која је и најодговорнија што су 

новосађани претворени у таоце организованог криминала, а јавна предузећа у његове 

сервисе. 

Уколико се хапшења зауставе само на наведеним лицима, тешко да ће полиција 

неког уверити да хапшење није у функцији предизборне кампање режимских 

странака. 

У том смислу јавност Новог Сада очекује од полиције наставак привођења 

одговорних лица не само због вандализма на Тврђави, него и налогодавце и 

извршиоце тзв. „спонтаног” обрушавања камења на купаче на Лединачком језеру које 

је пензионисани полицајац видео, пријавио полицији и детаљно их описао. 

Исто тако јавност очекује од полиције привођење налогодаваца за пребијање 

глумаца Позоришта младих као и привођење пиромана и налогодавца паљења бараке 

Мостоградње у Лиманском парку у којој је изгубио живот један човек, а све да би се 

проширила грађевинска парцела за изградњу „посластичарнице” у Лиманском парку. 

Свако друго решење ће бити протумачено као потврда изречене критике на рад 

полиције. 

 

 

 

         Директор 

 

 

         Никола Алексић 
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ОБМАЊИВАЊА 

ГРАЂАНА НОВОГ САДА ОД СТРАНЕ ЈП „ИНФОРМАТИКА“ 
 

Новосадска јавност је крајем прошле недеље била обавештена да је 40.000 

(четрдесет хиљада) наших суграђана добило позив од ЈП “Информатика“ да доставе 

свој матични број ради употпуњавања базе података. 

Нажалост, велики број новосађана је поверовао у оправданост позива и 

изложио се непотребном малтретману чекања у великој гужви не повезујући 

расписивање избора са позивом. 

Исти позив наведено јавно предузеће је упутило новосађанима и пред прошле 

парламентарне изборе, после чега су одређене политичке странке за пар сати предале  

изборним комисијама  довољан број „потписа подршке“ грађана за њихове изборне 

листе и кандидате за градоначелника Новог Сада. 

Наведени изум први је патентирао Телеком Србија када је позвао грађане 

Новог Сада да „због ажурирања телефонског именика“ доставе своје податке 

укључујући и јединствени матични број грађана пред парламентарне изборе 2000. 

године. Поучени њиховим искуством ЈП „Информатика“ на следећим изборима 2004. 

године позива грађане да „због базе података“ доставе свој најинтимнији лични 

податак на који само суд и полиција имају право. 

Основано сумњамо да се данас подаци „ажурирају“ да на списковима „подршке 

грађана“ не буде покојника као у децембру 2006. године пред парламентарне изборе 

за Народну скупштину о чему је јавност била упозната. 

Чињеница да преваранти тада нису скинути са гласачког листића указује да је 

то данас легалан начин „скупљања“ потписа грађана за подршку кандидатури 

режимских странака. 

Зато позивамо грађане Новог Сада да се не одазивају на позиве ЈП 

„Информатика“ и да чувају своје матичне бројеве од неовлашћених институција, 

односно предизборних штабова режимских странака и других мешетара. Сада се од 

њих добија „подршка“ за изборне листе политичких странака, а сутра ће неко у 

њихово име да подиже кредит или да пазари различиту робу, каквих је случајева већ 

било. 

 

         Директор 

 

 

         Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом  

пожара у хотелу „Путник” 
 
 Изражавајући саучешће породицама погинулих гостију хотела „Путник” страдалих у 

пожару 11. децембра и колективу ХТУП „Путник”, Еколошки покрет изражава отворену 

сумњу у „спонтано” избијање пожара у хотелу и огорчење због напада организованог 

криминала на животе и имовину грађана Новог Сада пред очима целокупне јавности.  

 Еколошки покрет позива полицију Новог Сада да хитно и истинито утврди разлоге 

избијања пожара и да поступи на основу тога. 

 Превише је случајева „спонтаних” несрећа и трагедија у последње време у Новом 

Саду да би поверовали да је пожар и овога пута „спонтано” настао. 

 У Лиманском парку „спонтано” се запалила барака у којој је изгорео радник 

Мостоградње. Том паљевином је проширена грађевниска парцела за изградњу 

посластичарнице коју је пироман желео да гради још 1992. године када је први пут спречена 

њена изградња.  

 На Лединачком језеру „спонтано” се обрушило камење на купаче приликом чега је 14-

оро купача теже и лакше повређено, међу њима је било и деце. Само је Бог спречио 

трагедију. Иако у дежурној служби полиције стоји записана пријава описа тројице плаћеника 

који су обрушили камење на купаче, у медијима се и даље користи израз „спонтано” 

обрушавање.  

 На Петроварадинској тврђави такође се врше криминалне радње пред очима 

целокупне јавности.  

 Више него очигледно организовани криминал је повео рат против грађана Новог Сада 

у коме су почеле падати и прве жртве. Зато се од полиције захтева заштита грађана Новог 

Сада или ће Еколошки покрет позвати грађане на самоорганизовање и самоодбрану.  

 Градска управа Новог Сада се позива да коначно почне да улаже у техничко опремање 

Ватрогасне бригаде уместо у опремање страначких просторија.  

 Жртве пожара у хотелу „Путник” нису прве жртве које су пожари однели у Новом 

Саду због техничке неопремљености ватрогасаца. Искрено се бојимо да неће бити и 

последње. И данас су многи излази на кровове виших зграда закључани због чега смо лецима 

уозоравали станаре на опасност од пожара. Осим оспоравања утврђеног стања, Градска 

управа није ништа урадила да наведену опасност отклони или смањи. 

  Такође позивамо Градску управу да хитно и неодложно пружи помоћ колективу 

ХТУП „Путник” у несрећи која их је снашла. Хотел „Путник” је представљао туристичку 

понуду града Новог Сада и свих његових грађана. Зато се с правом тражи пружање помоћи у 

превазилажењу  заједничке несреће која их је снашла.  

 

 

          Директор 

          Никола Алексић, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом намере  

изградње спалионице смећа у Апатину 
 

Информација из Апатина да је Скупштина општине Апатин донела одлуку о 

изградњи спалионице смећа је добро уздрмала тамошњу јавност. 

Али исто тако, целокупна јавност поставља питање, ко у овој држави одлучује 

о стратешким и по будућност одлучујућим питањима? 

Да ли на такве одлуке има право човек познат по оном чувеном питању 

постављеног јавности после убиства Бошка Перошевића „Зашто гину само наши ?!”. 

Или такве одлуке мора доносити надлежно министарство уз сагласност 

локалне самоуправе ? 

У наведеном примеру, потпуно неупућена личност је снагом политичког 

ауторитета наметнула својој ( већинској ) одборничкој групи један сулуди пројекат и 

већина га изгласала, без обзира на катастрофалне последице по околину, али и на 

само здравље и животе људи.  

Када би се дозволила изградња превазиђене технологије за увоз и спаљивање 

смећа (морам да верујем да је у овој држави бар неко остао нормалан и да ће сулуди 

план бити забрањен) тада би био угрожен не само Апатин, него и читав регион, 

посебно заштићени природни резерват „Горње подунавље”. 

Европа је још пре двадесетак година открила да су спалионице главни кривац 

за појаву киселих киша и за сушење огромних површина под шумском вегетацијом. 

Зато су одустале од њих и од енергије добијене спаљивањем смећа. 

Апатинцима данас објашњавају, назови стручњаци, технологију спалионице 

негирајући Лавоазјеов закон тврдећи да ће маса смећа која се спали нестати, без 

претварања у другу врсту ( штетних ) елемената. То заиста није могуће, ма како то 

одборничка већина и њихов чувени лидер у Скупштини општине Апатин желели и 

упињали се. 

Апатинци морају да разреше своју дилему : будућност или спалионица, а пре 

свега да поставе себи питање : Зашто су само наши глупи ? 

 

 

         Директор 

 

 

         Никола Алексић 
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Саопштење за јавност 
 

 

У реализацији пројекта „Помак ка одрживој потрошњи топлотне енергије у 

Новом Саду” који реализује Еколошки покрет града Новог Сада уз медијску подршку 

ТВ „Канал 9” завршена је прва фаза. 

Штампана је пригодна брошура под насловом пројекта која ће бити добар 

приручник грађанима како могу штедети топлотну енергију и смањити издатке за 

грејање. 

Отворена је страна о пројектним активностима у оквиру сајта Еколошког 

покрета www.ekopokret.org.rs на којој ће се сви заинтересовани грађани моћи 

упознати са садржином брошуре, током мерења и рада на пројекту. 

Такође ће грађани моћи дати своје сугестије, предлоге и мишљења о теми 

пројекта. 

Шира информација ће бити дата на конференцији за новинаре која ће бити 

одржана сутра, 11. децембра 2007. године у просторијама Еколошког покрета града 

Новог Сада ( сала у приземљу ), са почетком у 11 часова. 

 

 

 

         Координатор Пројекта 

 

         мр Јасна Пиперски, с.р. 
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Саопштење за јавност поводом  

сече дрвећа у блоковском зеленилу у 

 МЗ „Бистрица” 
 

 

 Да је последња падавина влажног снега некоме била врло профитабилни 

природни феномен, доказ се налази у МЗ „Бистрица”. 

 У блоковском зеленилу окруженим бул. Слободана Јовановића и Војводе Степе 

Степановића, под изговором уклањања сломљених грана од влажног снега, извршено 

је „чишћење” терена сечом здравих стабала. Сеча дрвећа је извршена од стране ЈП 

„Градско зеленило” под „надзором” Наде Ковачевић, управнице тог дела Новог 

насеља. 

 Овајдили су се радници који су добили пар кубика огревног дрвета, али и 

будући инвеститор пословног објекта који ће од надлежних „добити” уређено 

грађевинско земљиште и дозволу за изградњу пословног објекта у блоковском 

заленилу. Заправо, будући инвеститор је већ некоме платио да „почисти” терен и снег 

је само искоришћен да се плаћени посао обави. 

 Збуњеном суграђанину који је у МЗ „Бистрица” тражио разлоге вандализма 

„Градског зеленила”, на крају је позвана управница Нада Ковачевић признала да су 

сечу обавили по налогу ЗИГ-а. 

 Тиме је потврђен став Еколошког покрета да је Градска управа Новог Сада у 

власти организованог криминала, а јавна предузећа његови сервиси за кога обављају 

најпрљавији посао. 

 Подсећања ради, наводимо вандалску сечу дрвореда платана на Кеју жртава 

рација, у ул. Цара Душана, у Лиманском парку, покушаје „надградње” атомских 

склоништа на Новом насељу у блоковском зеленилу, рушење бедема на 

Петроварадинској тврђави и никад краја набрајању. 

 Грађани Новог Сада ће врло брзо имати право избора да ли пристају да им 

судбину одређује организовани криминал или желе да буду слободни људи. 

 Требају само да изађу на локалне изборе, све остало каш'ће им се само. 

 

 

          Директор 

 

 

          Никола Алексић 
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Саопштење за јавност поводом вандалског рушења 

зидaне ограде на Петроварадинској тврђави 
 

Вест о рушењу зидане ограде на Петроварадинској тврђави је шокантна само за 

новосађане који нису знали за дешавања са Петроварадинском тврђавом. 

Зато Еколошки покрет подсећа јавност да је и најновији вандалистички однос 

градске управе према Петроварадинској тврђави само наставак намере из 1998. године 

да се тврђава прода за 55 милиона долара и претвори у коцкарницу за међународну 

мафију. 

Први је то покушао иза леђа јавности и Скупштине града председник Извршног 

одбора тзв. „прве демократске” градске управе Часлав Поповић који је био већ 

утаначио „посао” и два пута био домаћин купцима Тврђаве. 

После разобличавања намере „демократа”, његове идеје се дочепао његов 

наследник у следећем мандату градске управе Бранислав Поморишки. Он је био 

перфиднији у намери обмане јавности тзв. изградњом хотела са пет звездица на 

платоу Петроварадинске тврђаве „са могућношћу уступања инвестиције приватном 

инвеститору, ако град не буде имао довољно средстава”. 

Што нису могли претходници, то је пошло за руком Маји Гојковић која је 

Петроварадинску тврђаву предала Ратку Бутуровићу преко незаконитог конкурса за 

уступање хотела „Варадин” и изградње хотела са пет звездица. 

Јавност Новог Сада није реаговала на вандалске намере новог закупца хотела 

„Варадин” којом је шокирао познаваоце Петроварадинске тврђаве и закона о заштити. 

Јавност није реаговала ни кад је ЗИГ издвојио 50 милиона динара да уместо 

закупца хотела „Варадин” уреди плато који је исти уништио током реновирања хотела 

и по закону био дужан плато довести у првобитно стање. 

Јавност није реаговала ни на најаву ЗИГ-а да ће бетонирати степениште на 

платоу тврђаве да би се колима могло спуштати до видиковца на тврђави. 

Јавност није реаговала ни на најаву рушења те исте зидане ограде од стране 

ЗИГ-а кроз средства јавног информисања током 2007. године и постављања ограде од 

кованог гвожђа („каква је некада била”). 

На ту најаву није реаговао ни Завод за заштиту споменика културе који је 

задужен да спроводи мере заштите над законом заштићеним културним добром. 

Зато чудно звучи њихово ишчуђавање и наводна кривична пријава против НН 

лица, када је том истом лицу уступљена Тврђава као да је Ловћен. 

Еколошки покрет подсећа јавност да су на Лединачком језеру, тројица виђених, 

описаних и полицији пријављених плаћеника, обрушила камење на купаче да би већ 

сутра приватна фирма оградила језеро са намером незаконите експлоатације камена. 


