АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
број попуњених анкета је 223
1. У којој мери су за вас значајна питања заштите животне средине?
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2. Како бисте оценили стање животне средине у Панчеву?
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3. Да ли сматрате да је стање животне средине у нашем граду боље него пре 10 година?
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4. Који су по Вашем мишљењу највећи проблеми животне средине у граду Панчеву?

1% испитаника је одговорило нешто друго.
На питање шта је то нешто друго добили смо одговоре:
- Свака врста отпада. Не постоји адекватно одлагање.
- Мањак зелених површина
- Спаљивање било какве врсте отпада не сме да буде решење
- Недостатак канти за мањи отпад
- Превише смећа по граду
- Неизграђена комунална инфраструктура
- Употреба коришћеног моторног уља за ложење
- Недовољна контрола примене већ постојећих закона у овој области
- Индустрија
- Ветрозаштитни појасеви дуж путева
- Политиканство и корупција
- Изостанак љубави грађана за свој град
5. Шта према Вашем мишљењу највише утиче на стање животне средине?

1% испитаника је одговорило нешто друго.
На питање шта је то нешто друго добили смо одговоре:
- свесно занемаривање чињенице да се под разним еколошким пројектима крију најгоре прљаве
технологије и поступци зарад вечите обмане да је капитал (ситан, при том) изнад физичке
будућности сопствених потомака
- корумпирани политичари
- еколошка мафија

- депонија на 2 километра од центра града, са три стране окружена насељем, а са четврте реком
- неадекватан инспекцијски надзор и неадекватан однос самих грађана према животној средини
- лош стандард грађана
- еколошка, судска и адвокатска пракса
- свест појединца
- веома ниске санкције према онима који нарушавају животну средину
- примена новчаних казни
6. Шта су по Вашем мишљењу највећи извори загађења животне средине у Панчеву?

2% испитаника је одговорило нешто друго.
На питање шта је то нешто друго добили смо одговоре:
- све врсте спаљивања отпада - од жица, гума и других "секундарних сировина" по Малом риту до
наводбих безбедних постројења за спаљивање, које је доказано као потпуно погрешна и
смртоносна метода.
- септичке јаме у насељеним местима - узрок су присуству стрептокока фекалног порекла у пијаћој
води грађани и изостанак елементарне културе живљења.
7. Одаберите 5 циљева у области заштите и очувања животне средине које би требало
приоритетно реализовати у наредних 5 година у граду Панчеву?

- Циљеви у области заштите и очувања животне средине које би требало приоритетно реализовати
у наредних 5 година у граду Панчеву су:
* ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
* САНАЦИЈА И ЗАТВАРАЊЕ НЕУСЛОВНИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
* ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
* ПОШУМЉАВАЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ГРАДСКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
* ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
* УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Нико од испитаника није заокружио „нешто друго“ , али су неки испитаници имали додатни
коментар на ово питање:
- могућност повољнијег извоза
- лакши живот људи
- свест људи и растерећење што подразумева бригу о околини
- филтери за фабрике
- стимулисање еколошких горива у транспорту
- повећање и убирање еколошке таксе и усмеравање у еко пројекте и програме научити људе да не
уништавају јавна добра
- рационално трошење енергије
- прекидање са праксом промоције "третмана" отпада, јер се отпад не смањује него постаје само
другачији или неупоредиво гори, активно и законски пре свега применити систем помоћу којег ће
отпад да се мање генерише
- мање амбалаже, жестоко опорезивање апарата са уграђеним роком трајања, плаћање најлон кеса
и рестриктиво коришћење, враћање употребе ПЕТ боца на ниво раних 80-их година
- обавезу истицања негативних ефеката сваког комерцијалног производа
- као што пише на цигаретама да убијају, тако да пише и на свим артиклима које садрже материје
које угрожавају здравље, јер пре или касније заврше као отпад. Осим ако се не смањи производња
истих.
- подстицање и едукација о рециклажи
8. У случају да уочите неки проблем у вези са животном средином, коме бисте се прво
обратили?

9. На који начин се информишете о стању животне средине у Панчеву?

10. Да ли сте задовољни информацијама о стању животне средине на територији града
Панчева које добијате од локалне самоуправе?

11. Да ли сте упознати са постојећим могућностима за учешће грађана у доношењу одлука
које се односе планску документацију и животну средину?

12. Да ли је по Вашем мишљењу потребно додатно информисање и обука грађана за
активније укључивање у заштиту животне средине?

35% испитаника је одговорило да је потребно додатно информисање и обука грађана за активније
укључивање у заштиту животне средине, а области које су навели су:
- могућности и законска решења
- често се популистички плаши грађанство без озбиљне анализе свих информација
- примарна рециклажа
- бука
- квалитет ваздуха
- квалитет површинских и подземних вода
- саобраћај
- индивидуално грејање
- уклањање отпада
- подизање свести грађана
- подршка еко удружењима и њихово јачање (у Панчеву не постоји еко удружење, сви покушаји
стварања истог или иницијативе су разводњени и онемогућени на неки начин. Иницијатриве нису
имале подршку града, простор, средства...)
- поступање са комуналним отпадом
- озелењавање површина
- ефикасно коришћење енергије
- забранити загађење Тамиша отпадом и најстроже кажњавати
- едуковати грађане да код куће сортирају отпад и да постоји у граду институција која ће
прикупљати тај отпад
- није потребно информисање, потребно је да они који су информисани и имају мандата да нешто
раде поступају са законом. Да они који доносе законе то чине према својој савести, а не по
интересима загађивача.
- подстицање коришћења возила која не загађују
- организовање малих акција у свим насељима које би допринеле побољшању стања животне
средине
- заштита споменика
- уклањање старих возила са јавних површина (паркинга)
- сортирање комуналног отпада
- неконтролисано спаљивање дворишног и осталог отпада
- одлагање опасног отпада, попут батерија, масти и уља из домацинства, сијалица и...
- начини грађанске партиципације у еколошки важним питањима
- промоција стила живота који не прави од појединца загађивача

