
IZVJEŠĆE O IZVORU ZAGAĐENOSTI IZ SUSJEDNE DRŽAVE BiH,
ODNOSNO RAFINERIJE NAFTE BOSANSKI BROD

Mjerna postaja Slavonski Brod Državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka
počela je s mjerenjem kakvoće zraka početkom godine tj. podaci su dostupni od
01.veljače 2010. godine.
Izmjereni podaci upućuju na brojna prekoračenja graničnih vrijednosti kao i tolerantnih
vrijednosti.
U periodu mjerenja od 01.veljače 2010. do 22.lipnja 2010. izmjereni podaci ukazuju na to
da je došlo 18 puta do premašivanja GV i TV.
GV za H2S su 7 µg/m3/m3, dok su TV  H2S su 10 µg/m3. (uredba o graničnim
vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku NN 133/2005).

Prema tim podacima Grad Slavonski Brod je u trećoj kategoriji. Treća kategorija
kakvoće zraka – prekomjerno onečišćen zrak: prekoračene su tolerantne vrijednosti (TV)
za jednu ili više onečišćujućih tvari  članak 18. NN 133/2005.
Vrijednosti prekoračenja se kreću od 11-22 µg/m3 za H2S.
Izvori zagađenja su poznati i potječu iz susjedne države BiH, odnosno iz Rafinerije nafte
u Bosanskom Brodu.

Prema članku br. 10  stavak 2. NN 133/2005. Uredbe o graničnim vrijednostima
onečišćujućih tvari u zraku
 (2) Gradsko, odnosno Općinsko vijeće donosi Program zaštite  i poboljšanja kakvoće
zraka za područje grada, u kojem je razina onečišćenosti zraka iznad tolerantnih
vrijednosti (TV).
Program zaštite  i poboljšanja kakvoće zraka sadrži osobiti:
 - utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja,
-  opće informacije,
 - nadležno odgovorno tijelo,
 - vrstu i procjenu onečišćenja,
-  porijeklo onečišćenja,
 - analizu stanja pojedinosti o provedenim mjerama,
-  mjere za smanjivanje onečišćenja zraka,
-  redoslijed i rokove ostvarivanja mjera
 - procjenu sredstava za provedbu programa.
Kako je ovdje vidljivo teško je moguće provesti donošenje ovog Programa bez svih gore
navedenih dijelova jer podatke neke moramo dobiti i od samog onečišćivača.
No budući da se Grad nalazi u trećoj kategoriji vrijedi slijedeće:

U području treće kategorije kakvoće zraka Grad, Gradsko vijeće donosi odluku o
izradi sanacijskog programa za stacionarni izvor i rok u kojem se mora izraditi.

(2) Onečišćivač je dužan u roku što ga odredi Grad, odnosno Gradsko vijeće izraditi
sanacijski program.

(3) Sanacijski program iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:
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– opis posljedica prekomjerne onečišćenosti zraka,
– područje za koje se izrađuje sanacijski program,
– mjere kojima će se ostvariti poboljšanje kakvoće zraka,
– opis odabranih tehnoloških i drugih rješenja,
– procjenu troškova i koristi za odabrana rješenja s obzirom na poboljšanje kakvoće

zraka,
– procjenu kakvoće zraka nakon provedbe sanacijskih mjera,
– plan praćenja kakvoće zraka i učinaka provedenih mjera,
– redoslijed i rok provedbe pojedinih mjera iz sanacijskog programa,
– rok provedbe sanacijskog programa,
– financijski plan provođenja programa,
– druge potrebne mjere.
(4) Onečišćivač mora pribaviti suglasnost na sanacijski program predstavničkog tijela

jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka.
Grad, odnosno Gradsko vijeće nije u mogućnosti donijeti ovakvu odluku budući da se

onečišćivač nalazi u drugoj državi.
Susjedna država je također potpisnik ESPOO konvencije kao i Hrvatska i dužna je se

pridržavati odrednica. Dužna je također ishoditi okolišnu dozvolu.


