ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ ВАЉЕВУ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2027.
ГОДИНЕ
ПРОЦЕДУРА И САДРЖАЈ
Сматрам да је приликом израде ПКВ учињено низ пропуста у изради као и оглашавању.
Јавни увид у Нацрт Плана квалитета ваздуха за Град Ваљево оглашен је у локалном
недељнику „Напред“ као и на интернет страници Града Ваљева. Истом приликом није
оглашено да уз Нацрт Плана квалитета ваздуха за Град Ваљево се ставља на јавни увид још
један докумет од великог значаја а то је Акциони план побољшања квалиета ваздуха у Граду
Ваљево. Није оглашен цео назив „План квалитета ваздуха за период од 2022. до
2027.године“ тј. на који се период односи. Такође, рокови за оглашавање нису били у складу
са Уредбом о учешћу јавности...., али је тај рок у међувремену продужен.
У овом процесу ГУ Града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и
заштити животне средине – није разликовала термине - заинтересована јавност и јавност.
Односно, потребно је заинтересовану јавност обавестити писаним путем - поготово
локална удружења која се баве заштитом животне средине а чији је резултате је управо
користио обрађивач студија (Грађански предлог мера заштите ваздуха 2021.године – који је
и наведен у списку подлога).
Сматрам да је за оглашавање овог важног документа, обзиром на велику загађеност ваздуха,
поред локалних удружења, еколошких друштава потребно, писменим путем обавестити и
органе и организације - Јавна предузећа, здравсвене установе: Болницу, Завод за јавно
здравље, Дом здравља, Истраживачку станицу Петница, Образовне установе у Ваљеву,
нарочито ВИПОС, Гимназију, Медицинску школу, Пољопривредну школу, спортска
удружења и слично.
Приликом мог одласка у ГУ Ваљево, канцеларију бр.57 на 4.спрату у оглашеном термину
приметила сам:
•
•
•
•

Подлоге уз ПКВ нису стављене на јавни увид у просторијама ГУ тј, није приложен
одштампани материјал (осим на сајту Града Ваљева у различитим документима, нису
припремљени и лако доступни за јавни увид).
Документациона основа није распакована и лако доступна за јавни увид (на
зидовима, панелима и сл.)
Јавни увид се врши у простору који је неприступачан и недоступан слабо покретним
људима 4.спрат.
Простор је јако тесан, јавни увид се врши у стојећем ставу док остали запослени у
канцеларији обављају своје радне дужности. Сматрам да је јавни увид требало
уприличити на местима које су доступни већем броју људи и где могу несметано да
добију одговоре на питања у вези ПКВ.

•

•

Лице које задужено за пружање информација је изражавало сумњу у моје искрене
намере и жељу и потребу за учешћем у истом процесу (доношења ПКВ за Град
Ваљево, а сходно Архуској конвенцији и свом регулативом који третира област
животне средине), већ, чини ми се, као покушај ометања рада.
Сматрам да термини у којима се одржава јавни увид 8-10 часова као и Јавна
презентација у 11 часова су заказани у преподневним часовима, када већина људи
ради и тиме су се ова важна јавна документа учинила још више недоступним за
учешће јавности у њиховом доношењу а тиме грађанима ускратили то право.

Лично, мислим да ће и овај План квалитета ваздуха за период 2022. - 2027.године, ако остане
у овом обиму и израђен на овакав начин, остати неупотребљив, а нарочито -Акциони план
побољшања квалитета ваздуха у Ваљеву са краткорочним мерама - који због кашњења у
изради самог обрађивача Плана, а поштујући предстојеће законске оквире и процедуре неће
бити применљив у овој грејној сезони 2022./23, када су проблеми са загађењем ваздуха
најизраженији.
У Ваљеву, новембар 2022.
Зорица Вуковић
Дипл.инж.геологије

