
Чиста страна живота 

У  многим  земљама  у  окружењу, као  и  у  нашој, појављује  се  проблем 
очувања  животне  средине. Наша  земља  је  1992. године  проглашена  
еколошком  државом, а то подразумијева  очување  животне  средине  и  
стављање  у  функцију  свих  природних  ресурса  потребних   за  здрав  живот  
грађана. То  такође подразумијева  очување  природних  љепота, природних  
станишта  и   националних  паркова. Црна  Гора  је  претежно  мала  земља, али  
на  тако  малом  подручју  се  налази  пуно  природних  љепота  и  чак  пет  
националних паркова. Поред  свега  тога  велики  проблем  у очувању средине  
представља недовољна  свијест  грађана  о  одлагању  отпада. Људи  остављају  
пластичне  кесе, пластичне  боце, конзерве  и  многе  друге  ствари  које  
уништавају  животну  средину. Један од позитивних примјера у очувању 
животне средине јесте постојање НВО ГРЕЕН ХОМЕ из Подгорице.  

"Циљ наше невладине организације је заштита животне средине, очување 
природних ресурса и имплементација одрживог развоја. Посвећени смо заштити 
природе и унапређењу животне средине која ће оснажити и водити социјалном и 
економском унапређењу друштвених заједница у нашој земљи. У достизању 
овога посветили смо се раду са различитим интересним странама како би 
оснажили сарадњу и заједнички рад ка постизању одрживе будућности и 
широке препознатљивости Црне Горе као еколошке државе", кажу 
представници ове организације. 

 

Слика: Заробљен у смећу 



Иако постоји  много  начина  да  се  избјегну  ствари  које  загађују  животну  
средину као што је на примјер постављање  нових  контејнера  који сортирају  
смеће (контејнер  за  стакло, контејнер  за  пластику и слични), повећавање  броја  
камиона  за  смеће  и  други  начини, најтеже је изборити се против људи који још 
увијек нису довољно  разумни  да  схвате  да бацањем смећа, било гдје у природи, 
не загађују не само ту средину него загађују и саме себе. 

"У нашој организацији посвећени смо константном подизању свијести о потреби 
заштите животне средине и усвајања конкретне стратегије која би третирала тај 
проблем. Такође један од разлога постојања је и укључивање омладине кроз 
разноразне еколошке актвиности и пројекте које се организују током читаве године. 
Посвећени смо сталној едукацији грађана, јавног и приватног сектора у смислу 
примјене позитивних европских и свјетских искустава", истичу из невладине 
организације Греен Хоме. 

Поред  бацања смећа  проблем  су  велике  фабрике, која  немају  филтере  за  
пречишћавање  ваздуха  и  тиме  је  загађеност  ваздуха  велика. Неки  од  примјера  
су  некадашња Целулоза  у  Беранама  која  је  загађивала  ваздух, а  сав непотребан  
материјал  је  ишао  у  ријеку  Лим  која  се  загађивала  и  тиме  се правио  велики  
ланац  загађења. Други  примјер  је  термоелектрана  у  Пљевљима  која  је  доста   
утицала  на  загађеност  ваздуха у том граду. Такође  примјер  који  има  највише 
негативног утицаја  на  животну средину  је  Комбинат  Алуминијума  у  Подгорици  
који  је  становницима  Зетске  равнице нанио  доста  штете. 

"На читавом подручју Зетске равнице дошло је до нарушавања квалитета 
подземних вода. Ово су били и разлози да се забрани коришћење бунарске воде за 
пиће на подручју јужно од КАП-а. Такође, отпадне воде из КАП-а повремено, 
најчешће при екцесним ситуацијама, носе са собом значајна загађења која се преко 
испусног канала упуштају у ријеку Морачу или директно у подземље, “кажу 
представници Греен Хоме организације 

Чини се да је Комбинат алуминијума и загађивање животне средине, „гореће“ 
питање које се што је могуће прије мора ријешити. 

„Тачно је!“, потврђују представници НВО Греен Хоме и настављају, „Одлагање 
отпадних супстанци из производног процеса и других отпадних материјала у КАП-
у је веома критично. Комбинат алуминијума је изградио депонију за одлагање 
чврстог отпада и секундарних сировина, али се она неадекватно користи. Током 
санкција количина отпада је значајно повећана, а и небрига према животној и 
радној средини учинила је да се простор значајно већи од изграђеног користи за 
одлагање свих врста отпада", закључују представници НВО ГРЕЕН ХОМЕ из 
Подгорице. 

 


