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Povodom reagiranja tvrtke Cemex Hrvatska d.d.  na Priopćenje za javnost 
Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela  od 11. travnja 2012. g., Povjerenstvo 
za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela daje slijedeće 

P r i o p ć e n j e   z a    j a v n o s t

Nijedna konstatacija iz Cemex-ovog reagiranja na Priopćenje za javnost Povjerenstva 
za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela nije točna. 

Obrazloženje dajemo po redoslijedu iznesenih netočnosti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kaštela gospodin Darko Varnica ne zastrašuje 
javnost netočnim podacima,  već je kao ravnopravni član Povjerenstva potpisao 
Priopćenje za javnost, koje su donijeli svi članovi Povjerenstva zajedničkim radom, a 
na osnovu dokazanih podataka.

2. Nigdje u Priopćenju ne piše, da se tvrtka Cemex Hrvatska d.d. ne trudi informirati 
javnost o svom poslovanju. Povjerenstvo smatra da se Cemex isključivo trudi prikazati 
problem suspaljivanja goriva dobivenog iz pomiješanog komunalnog otpada kako 
njima odgovara, a da pri tom nemaju nikakvo uporište u znanstvenim podacima. 

3. Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela je tijelo Gradskog vijeća kao 
legitimnog predstavnika svih građana Kaštela. Članovi Povjerenstva redovito 
sudjeluju na svim prezentacijama, i onima kada su upozoreni da na ista nisu pozvani, i 
komuniciraju sa predstavnicima tvrtke Cemex. Kao predstavnici tijela Gradskog vijeća 
nazočili su i na predstavljanju projekta uvođenja goriva iz otpada. U isto vrijeme, dok 
se održavala prezentacije projekta uvođenja goriva iz otpada,  bila je i sjednica 
Gradskog vijeća, te nije bio dogovoren termin održavanja prezentacije s 
predstavnicima gradske uprave, već je upravo gospodin Mozara, izvijestio 
predstavnike gradske uprave, kada i u kojem terminu će se prezentacija održati.

4. Nije istina, da se gospodin Varnica nije informirao kod nadležnih institucija i 
strukovnih udruga o zakonskim regulativama, te sagledao pravni interes lokalne 
zajednice. Upravo suprotno, gospodin Varnica (kao i cijelo Povjerenstvo) je dobro 
upoznat s Aarhuškom konvencijom čije su odredbe prenijete u hrvatsko 
zakonodavstvo, a također  i sa osnovom značenja načela supsidijarnosti.

5. Tijela lokalne vlasti, pa tako i Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela, 
su vrlo dobro upoznati Strategijom gospodarenja otpadom, a rezultat toga je osnivanje 



komunalnog trgovačkog društva "Zeleno i modro", te  će na taj način, prvi na području 
Splitsko-dalmatinske županije, omogućiti građanima odvojeno prikupljanje i 
recikliranje otpada, a što je u svjetskim trendovima gospodarenja otpadom, gdje se 
pretpostavlja da je otpad sirovina, a ne gorivo. To je način na koji se gospodin 
Varnica, zajedno sa gradskim vijećnicima i gradskom upravom,  najbolje bori za 
interese lokalne zajednice, koja ih je i izabrala. 

6. Zbog tvrdnje da predsjednik Gradskog vijeća optužuje tijela Državne uprave 
Republike Hrvatske da su radila protuzakonito, Povjerenstvo će tražiti mišljenje 
Državnog odvjetništva, u čemu su u Priopćenju prekršene odredbe pozitivnih 
zakonskih propisa Republike Hrvatske.

7. Tvrtka Cemex je na svim svojim dosadašnjim razgovorima i prezentacijama 
opravdavala uvođenje goriva dobivenog iz opasnog i pomiješanog komunalnog otpada 
ekonomskim razlozima (trgovanje kvotama CO2, visoka cijena mazuta i prirodnog 
plina...). Povjerenstvo smatra, da se odgovornost za financijske probleme tvrtke 
Cemex Hrvatska d.d. ne smije prebaciti na Gradsko vijeće Grada Kaštela. Nije 
prihvatljivo, da se na osnovu trgovanja kvotama emisije CO2, uvodi gorivo dobiveno iz 
komunalnog otpada iz cijele Hrvatske (a po potrebi i iz EU), a što predstavlja opasnost 
za okoliš i zdravlje ljudi. 

8. Priopćenje za javnost Povjerenstva za praćenje stanja okoliša, proizašlo je iz 
sagledavanja šireg interesa Grada, svih njegovih stanovnika i svih gospodarskih 
subjekata koji djeluju na ovom području. Predsjednik Gradskog vijeće će se založiti za 
opstanak Cemexa u okviru svoje nadležnosti i mogućnosti Grada da pomogne Cemexu 
unutar zakonskih okvira.

Umjesto monologa tvrtke Cemex, kojim nas svakodnevno pritišću preko svih lokalnih
 medija, letaka i u direktnoj komunikaciji, predlažemo da konačno pokušaju uspostaviti 
argumentirani dijalog, za koji se Povjerenstvo zalaže od prvog dana. 

Povjerenstvo odbacuje sve stavove gospodina Mozare, jer su isključivo usmjereni na 
diskreditaciju Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela i predsjednika Gradskog 
vijeća, a time i samog Gradskog vijeća, predstavničkog tijela građana Grada Kaštela.  

Odgovor gospodina Mozare je direktno miješanje u rad Gradskog vijeća i ima 
isključivo politički karakter. 

Zaključno, gospodinu Mozari treba biti jasno da Povjerenstvo za praćenja stanja 
okoliša ima pravo na svoje mišljenje i na svoj stav, koji se ne moraju poklapati sa interesima 
onih, u čije ime on nastupa.

Za Povjerenstvo 

          Mr. sc. Ivana Rajčić, dipl. ing., v. r.


