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НИС – ГАСПРОМ ЊЕФТ
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
КИРИЛ КРАВЧЕНКО

ЗАХТЕВ
Поштовани!
Вођени трагом информације о потписаном Уговору НИС-а са ЈКП „Стандард“ из
Врбаса и већ започетом послу одлагања материјала из нафтних исплака на врбаској
депонији, дужни смо Вас упозорити да:


постоје студије које тај материјал класификују у опасан отпад, чије одлагање
захтева претходни третман, биоремедијацију и такође постоји јавно објављена
Мисија, по којој ће НИС ...показивати висок ниво друштвене и еколошке
одговорности...



третман кречом не скида карактер опасног отпада са овог материјала, већ га
само чини погодним за транспорт;



одлагање овог материјала знатно поскупљује будућу санацију, рекултивацију и
затварање врбаске депоније (складно обавези Општине Врбас из
међуопштинског Споразума о регионалном приступу одлагања отпада), тако да
ће посао биоремедијације довезеног материјала из исплака, уместо НИС-а,
неизбежно постати локални трошак;



због високог присуства угљоводоника у довезеном материјалу, на депонији ће
се додатно повећати ризик од стварања чепова гасова, спонтаних пожара и
експлозије;



одлагање оваквог материјала на депонију без претходног третмана је противно
позитивним прописима Републике Србије а потписивање Уговора о вршењу
ових послова има карактер штетног уговора;



основано сматрамо да сте руководству ЈКП „Стандард“, при потписивању
наведеног Уговора, ускратили информацију о стварном карактеру материјала из
40 шлепера које сте истоварили на улазу у врбаску депонију, искористили
тешко финансијско стање овог предузећа и њихову преку потребу за новцем а
поред тога и прекршили Закон.



разлика између трошкова рециклаже и тошкова одлагања материјала из нафтних
исплака на врбаској депонији, представља нелегално стечен екстра профит
НИС-а, а с друге стране, директна штета грађанима Врбаса који плаћају
одржавање депоније.



складно Закону о управљању отпаду, Члан 88. Ставови 3), 4), 7), 12), 13), и 14)
казниће се за привредни преступ правно лице од 1.500.000 до 3.000.000 РСД, а
одговорно лице у правном лицу са 100.000 до 200.000 РСД.



ко повреди одредбе из Кривичног законика РС, Члан 261. Став 1), казниће се
новчаном казном или затвором до једне године; Члан 264. Став 1), казниће се
затвором до три године; Члан 268, казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.

Складно претходним наводима а у основаној сумњи:
ЗАХТЕВАМО
1. Да одустанете од даље реализације спорног Уговора.
2. Надокнадите штету грађанима Врбаса од последица досадашње реализације
спорног Уговора.
У случају да то ипак не учините, бићемо принуђени да поднесемо Пријаву
Привредном суду у Новом Саду, Кривичну пријаву Јавном тужилаштву и да о свему
обавестимо јавност.

У Врбасу, 03.03.2014.
.

За Еколошки покрет Врбаса
председник: Ратко Ђурђевац
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