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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 47. Statuta
Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09) Gradonačelnik
donosi

ZAKLJUČAK
o problemu onečišćenja zraka uzrokovano radom Rafinerije u Bosanskom Brodu

Nakon višestrukih i učestalih prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćenja zraka Grad
Slavonski Brod organizirao je hitan sastanak za dan 22. travnja 2010. godine na kojem su bili
pozvani Vlada Republike Hrvatske, odnosno predsjednica Vlade Jadranka Kosor, te Ministarstvo
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo vanjskih poslova i europske
integracije i Jadranski naftovod d.d.

Na održanom sastanku dana 22. travnja 2010. godine u Gradu Slavonskom Brodu na
temu onečišćenje zraka na području grada Slavonskog Broda od strane Rafinerije nafte u
Bosanskom Brodu donesen je zaključak kojim se traži osnivanje Povjerenstva koje će aktivno
izvještavati javnost o poduzetim mjerama na rješavanju problema onečišćenja zraka uzrokovano
radom Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu.

U Povjerenstvo bi sudjelovali predstavnici svih mjerodavnih institucija Republike
Hrvatske, Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda:

 - predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
- predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europske integracije,
- predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
- predstavnik Brodsko-posavske županije
- predstavnik Grada Slavonskog Broda.
Na sastanku je odlučeno i da se u automatsku mjernu stanicu za mjerenje kakvoće zraka

ugradi i uređaj za mjerenje čestica benzena i drugih štetnih tvari, zatim da se na Trgu I. B.
Mažuranić postavi zaslon koji bi informirao građane o stanju čistoće zraka, te da se odredi
mjerodavna služba koja će informirati građane o emisijama štetnih tvari i kakvoće zraka.

Navedeni Zaključak je dostavljen  Vladi Republike Hrvatske, Uredu Predsjednika
Republike Hrvatske, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike
Hrvatske, Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Ministarstvu
gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, Jadranski naftovod d.d., Hrvatski zavod
za javno zdravstvo Slavonski Brod, HŽ Cargo, Brodsko-posavska županija- župan, Brodsko
ekološka udruga Zemlja.



O cjelokupnoj situaciji oko zagađenosti zraka uzrokovanim radom Rafinerije nafte
obaviješten je i veleposlanik Paul Vandoren, Šef Delegacije europske unije u Republici
Hrvatskoj.

Za naglasiti je bitnu činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
odobrio sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna Brodsko-posavskoj županiji za nadogradnju
mjerne postaje  za mjerenje benzena i drugih štetnih sredstava koja do današnjeg dana nije
nadograđena.

Sukladno odredbi čl. 10. st. 2. Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u
zraku (NN 133/05) određuje da Gradsko vijeće treba donijeti Program zaštite i poboljšanja
kakvoće zraka za područje grada, u kojem je razina onečišćenosti zraka iznad tolerantnih
vrijednosti.

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka sadrži osobito:
- utvrđivanje mjesta prekomjernog oštećenja
- 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.

Donošenje citiranog Programa nije moguće bez svih gore navedenih dijelova, a za neke dijelove
Programa potrebni su podatci od samog onečišćivača.

Kako se po navedenoj Uredbi grad Slavonski Brod nalazi u području treće kategorije
kakvoće zraka ( prekomjerno onečišćen zrak), također Gradsko vijeće treba donijeti i odluku o
izradi sanacijskog programa za stacionarni izvor i rok u kojem se mora izraditi. Onečišćivač je
dužan u roku što ga odredi Gradsko vijeće izraditi  sanacijski program. Budući se onečišćivač
nalazi u drugoj državi Gradsko vijeće nije u mogućnosti donijeti ovakvu odluku, niti je u
mogućnosti prijeći na izradu navedenih podataka.

Izvor zagađenja je poznat i potječe iz susjedne države BiH, iz Rafinerije nafte Bosanski
Brod koja je također potpisnica ESPOO konvencije kao i Hrvatska i dužna je se pridržavati
odrednica konvencije, te je dužna ishoditi i okolišnu dozvolu.

Sukladno svemu navedenom Gradsko vijeće nije u mogućnosti donijeti Program zaštite i
poboljšanja kakvoće zraka za područje grada, te se poziva Vlada Republike Hrvatske da
diplomatskim putem omogući ostvarivanje programa javnosti za područje za koje se izrađuje
sanacijski program.

Pozivamo Vladu Republike Hrvatske da sukladno zakonskim odredbama i  odredbama
međunarodnih ugovora poduzme sve potrebne mjere kako bi što prije dobili podatke susjedne
države potrebne za donošenje Programa,  kako bi sukladno sanacijskom programu Gradsko
vijeće donijelo Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, te na taj način riješi problem
onečišćenja zraka na području grada Slavonskog Broda koje je od životnog značenja za
građane.

Sastavni dio Zaključka je izviješće o izvoru zagađenosti iz susjedne države BiH, odnosno
Rafinerije nafte Bosanski Brod.

     Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med.
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