Листа пријављених проблема

Име DRAGAN CVEJIC
5.2018

Пријава одељењу Инспекција

Датум пријаве 11.0

Важност
Хитно

Наслов

Опис проблема
Divlja deponija smeca suta iraznog odpadnog materijala u potoku sela livadje,Obratio sam se
inspekciji za ovaj problem pre 2 meseca obecali ste da se cim se stvorepovoljni klimatski uslovi
da se zemlja osusi da ce vasa sluzba ocistiti idivlju deponiju koja je svakog dana sve veca i
veca ,rodjen sam i zivim u selo livadje ,mi smo odrasli i cuvali stoku u tom potoku ,to je nekada
bilo toliko cisto da smo i vodu pili iz potoka ovo je sada ekoloska katastrofa u 21 veku !!!

Материјал

Статус
Одговорено

Коментар
11.05.2018 - Прослеђено одговарајућој служби
15.05.2018 - Поштовани,
Захвални смо на Вашој заинтересованости за очување животне средине.
Поводом Ваше пријаве за непрописно одлагање отпада у поток у месту Ливађе
обавештавамо Вас да надлежни инспектори општине Грачаница свакодневно обилазе
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критично подручје на коме се непрописно одлаже отпад. Међутим, проблем је у томе што
инспектори на лицу места не затичу нити једну особу која одлаже отпад па су у
немогућности да неког казне. У решавању овог проблема потребна нам је помоћ свих
мештана Ливађа који , уколико су у могућности, фотографишу особу која одлаже отпад
или возило којим се одлаже отпад и на тај начин нам омогућите да против кривца
изрекнемо адекватну казну.
Такође, Вас обавештавамо да су инспектори евидентирали нелегалну депонију у
Ливађу као и остале нелегалне депоније на територији целе општине Грачаница. У току
је израда извештаја који ће бити прослеђен председнику Општине и надлежном
Одељењу јавних служби који ће предузети адекватне мере за решавање овог проблема.
Овим путем апелујемо на све мештане Општине да не бацају отпад на јавним
површинама, јер уклањање дивљих депонија изискује велика новчана средства која могу
бити утрошена на неке корисније ствари. - Одељење инспекције
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