На Сребрном језеру успешно
одржана Пета конференција
Националне
асоцијације
Чистоћа Србије
Од 20. до 22. септембра 2017. године у хотелу “Данубиа Парк”
на Сребрном језеру, одржана је Пета конференција Националне
асоцијације Чистоћа Србије – ASWA. Првог дана радног дела
Конференције, у четвртак, 21. септембра, отварању су
присуствовали министар заштите животне средине, Горан Триван и
председник општине Велико Градиште, Драган Милић.
Конференцију је отворио председник Управног одбора
Асоцијације, Горан Чабарди, најавивши излагања чија су
претежна тема депоније те искуства градова који су овај
проблем решили као и Зелене коморе и вези са комуналним
сектором.
“Као што сте имали прилике да видите кад сте долазили, ово је
једна од најчистијих општина.“, рекао је Чабарди и навео речи
председника општине да у Великом Градишту нема дивљих
депонија. “Мислим да на томе треба да радимо сви заједно, да
направимо Србију без дивљих депонија, да направимо Србију која
ће правилно да управља отпадом. Ово је веома једноставно,
отпад треба да усмеримо, прикупимо, прерадимо и искористимо и
одложимо на пристојно место.“, додао је Чабарди, подсетивши да
је за то потребно велико искуство које ASWA има и жели да
размени са осталима.
Министар заштите животне средине Горан Триван најавио је овом
приликом да министарство формира засебан сектор који ће се
бавити управљањем отпадом и отпадним водама. “Сматрамо да је
област управљања водама најважнија у оперативном слимслу за
животну средину Србије.“, истакао је министар Триван.

Председник општине, Драган Милић, изразио је задовољство што
је један овакав скуп, посвећен изузетно значајној теми,
организован у Великом Градишту које има амбиције да развија
туризам као и што је значај теме препознала Влада Републике
Србије када је формирала Министарство животне средине. “Треба
да научимо да не бацамо смеће, да га одлажемо на депонију и
чувамо своју средину. Немамо резервну земљу, морамо да будемо
свесни да децу од вртића, а и нас старије, учимо како да се
понашамо. Ми смо пре десетак година увели праксу да наши људи,
једном недељно, иду од границе са Пожаревцем и осталим
правцима уласка у град, и сакупљају смеће.“, рекао је Милић.
Циљ конференције је да анализира проблеме са којима се
комунална предузећа, задужена за одржавање хигијене и уклањање
отпада, сусрећу као и да постави нове стандарде у овој
области. Основна идеја удружења ASWA јесте професионализација
запослених у чистоћама, подизање знања о савременим
технологијама прераде отпада на виши ниво, као и помоћ
члановима Асоцијације у решавању проблема са којима се
сусрећу.

