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Поштована, 

 

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца пружа снажну подршку грађанима Врбаса у 

настојањима да се питање загађења Великог бачког канала коначно реши. 
 

Вишедеценијском небригом државе, код загађивача се створило уверење о непостојању 

последица за своје поступке, што је довело дотле да је Велики бачки канал постао једна од три 

еколошке црне тачке у Србији и званично најзагађенији водоток у Европи. Сама чињеница да 

држава која не припада ни средње развијеним економијама, у тако дугом временском периоду има 

на својој територији тако загађен водоток, срамотно је сведочанство о застрашујућим размерама 

неодговорности, корумпираности и неуспешности у испуњавању оних функција и обавеза које 

држава има према својим грађанима. 
 

По члану 74. Устава – „Свако има право на здраву животну средину“, а такође „Свако, а 

посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине“. Из 

овога проистиче да и грађани Врбаса имају право да живе у здравом окружењу, а такође и то да 

највећу одговорност за постојеће стање има држава, која не примењује механизме заштите интереса 

својих грађана, што је једна од њених основних функција и улога. Посебно забрињава то што се 

млак став и слагање са интересима загађивача, а на штету грађана, још увек наставља.  
 

Природа није скуп самосталних делова, већ повезанa и сложенa целина. Наивно је веровање 

или надање да ће огромно загађење Великог бачког канала остати само проблем Врбаса, без 

последица по сва насеља на сливу Канала ДТД и Дунава и без обавезе свих других да се по том 

питању ангажују. Неуспешност државе ће се неминовно, на неком другом проблему, поновити у 

било којој заједници. Зато подршком грађанима Врбаса штитимо и наше непосредно окружење. 
 

Солидарни смо са грађанима Врбаса, који су изгубили и стрпљење и поверење у државне 

институције. Активности Еколошког покрета Врбаса подржаћемо снажно и до краја. Тражићемо од 

државе, у овом конкретном случају од надлежног Министарства које водите, да учини што је 

обавезна, а што је кроз накнаде и порезе од грађана одавно наплатила. 
 

С поштовањем, 
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