ГРАД ВАЉЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Комисија за урбанизам, комуналне делатности
и заштиту животне средине
Председник комисије

Поштовани господине Рстићу,
у складу са чл.54 и чл. 56 Пословника Скупштине града Ваљева, молим Вас да на дневни ред
прве наредне седнице Комисије поставите неколико тачака за које сматрам да су веома важне у
оном делу надлежности комисије који се тиче заштите животне средине, конкретно обавеза
преузетих у склопу мера за смањење аерозагађења.
1. Молим да Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
поднесе захтев да на првој наредној седници Скупштина града обавести одборнике и
грађане о разлозима због којих до сада није реализован закључак Скупштине
једногласно усвојен на 36. седници Скупштине града одржаној 4.10.2019. године. Како
уз овај допис прилажем и копију одговарајућег дела записника са ове седнице, сматрам
да додатна образложења за овакав мој захтев нису потребна.
2. Молим такође да Комисија предложи да Градска управа са Министарством и Агенцијом
за заштиту животне средине потражи начин за увођење праксе непрекидног мерења
концентрације бензо(а)пирена на подручју Града Ваљева, као и да пропише начин на
који ће грађани бити обавештавани и упозоравани у данима високе концентрације овог
канцерогеног полутанта.
Образложење
Како се може видети из приложене копије стране 27. извештаја „Квалитет ваздуха у Републици
Србији 2017.године“, индикативно мерење концентрације бензо(а)пирена обављано је само
током 2017. године, при чему је утврђено да је циљна годишња вредност од 1ng/m3 у Ваљеву
била већа четири пута. Штавише, измерена је и највиша дневна вредност од 34,4 ng/m3, док је
анализа перцентила указала и на високе вредности бензо(а)пирена у Ваљеву током целе године.
3. Предлажем да Комисија за за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне
средине од Скупштине града захтева да на првој наредној седници донесе закључак
којим би ова комисија, стручни тим за смањење аерозагађења и одговарајуће службе
градске управе били задужени да у року од (на пример) шест месеци изврше анализу
степена остваривања мера и активности прописаном Планом квалитета ваздуха града
Ваљева 2016.-2021. који је Скупштина усвојила у новембру 2016.
Образложење
Резултати предложене анализе неопходни су као полазна тачка са почетак поступка усвајања
новог Плана квалитета ваздуха града Ваљева за период који почиње у 2022. години. Очевидно
је да важећи План, посебно одељак 7 са акционим планом мера и активности, није за побројане
задатке предвидео поделу задужења међу извршиоцима Плана, нити су у буџету Града, сем за
мерење квалитета ваздуха, била предвиђена средства за његово остваривање. Уколико се ово
не учини ни у наредном Плану квалитета ваздуха, његово доношење изгубиће сваки смисао.

4. Најзад, молим да комисија прихвати мој предлог да се подржи иницијатива поднета
Комисији за буџет и финансије којом се од Скупштине града захтева да на првој
наредној седници именује представника града у скупштини акционара ХК „Крушик“.
Једна од обавеза овог представника била би да прати и извештава Скупштину и јавност
о току поступка преласка енергане ХК „Крушик“ на гориво које ће мање загађивати
ваздух у Ваљеву.
Образложење
Како показује приложени део извештаја стручног тима за смањење аерозагађења, неспорно је
утврђено да емисија из енергане ХК „Крушик“ у укупном загађењу ваздуха над Ваљевом
учествује са 20 до 25%, што је последица старости самог постројења и коришћења
неквалитетног угља „сирова колубара“, Познато је такође (из извештаја о пословању за 2019.
годину) да је Град Ваљево власник акција „Крушика“ у вредности од 825 510 000,00 динара,
што представнику града даје право да учествује у раду скупштине акционара, тражи
информације и поставља питања о детаљима предвиђеног поступка замене колубарског
лигнита квалитетнијим горивом. Овај подухват је веома битан за здравље запослених у
„Крушику“ и свих грађана Ваљева; истраживање Светске здравствене организације (Табела 7)
показује да у нашем граду, при садашњој годишњој концентрацији честица ПМ 2,5 од 44,6
микрограма по м3, сваке године живот прерано изгуби 242 наших суграђана. Смањење
садржаја ових честица у ваздуху за само 5 мкгр/м3 (око 11%) поштедело би 32 живота. Ако
емисију честица ПМ 2,5 из енергане „Крушика“ смањимо за 10 мкгр/м3 (22,5%) број прерано
умрлих могао би пасти на 177.

Уверен сам да схватате важност и хитност ових предлога и да ћете се према њима тако и
односити, наглашавањем у надлежним комисијама и у Скупштини града њиховог приоритета у
договарању и, пре свега, одлучивању.
Поред овога, постоји још једно питање у којем је могућа брза реакција: измене детаљних
планова за подручје МЗ Градац спремне су за јавни увид и одобравање већ шест месеци. Све
ово време неколико хиљада становника и домаћинстава очекују довршење овог важног посла
који, како ствари стоје, зависи од добре воље и рада служби претходне, а сада већ и нове
градске администрације.

Ваљево, 22.11.2020.
арх. Драган Васиљевић
члан Комисије

