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ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: VII
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20. ДЕЦЕМБАР
2013. ГОДИНЕ
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На основу члана 68. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09,
36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 25/13-одлука УС) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године,
донела је
ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН
ОПШТИНЕ БОР 2013-2022. ГОДИНА
Члан 1.
Доноси се Локални еколошки акциони
општине Бор 2013-2022. година.

план

Члан 2.
Овај локални еколошки акциони план општине
Бор 2013-2022. година објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Општина Бор је друга општина у Србији која је
сачинила Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) још
2003. године. Израда плана и почетне приоритетне
активности примене финансирани су од стране УНЕП-а.
ЛЕАП је представљен на Европској министарској
конференцији о животној средини у Кијеву што је
омогућило добијање нових донација, подстицајних
средстава и повољних кредита за реализацију појединих
активности.
ЛЕАП је рађен у време економске кризе, веома
ниске производње РТБ-а и поступка његове продаје,
периода доношења читавог низа нових закона и
подзаконских аката и њихово усаглашавање са
законодавством Европске уније.
Измењени
законски
прописи,
локалне
стратегије, планови и одлуке, економски и социјални
услови захтевају ревизију ЛЕАП-а.

Број: 501-216/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН
ОПШТИНЕ БОР
УВОД

Извор: Просторни план општине, ИАУС
Слика 1. Карта општине Бор
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
1. ОПШТА ЗАКОНСКА АКТА
1. Устав Републике Србије ("Службени гласник
РС" број 135/04 и 36/09)
2. Закон о заштити животне средине ("Службени
гласник РС" број 135/04 и 36/09);
3. Закон о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС" број 135/04 и 36/09);
4. Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10);
5. Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине ("Службени гласник РС"
број 135/04);
6. Закон опотврђивању Конвенције опроцени
утицаја на животну средину у прекограничном
контектсту ("Службени гласник РС"-Међународни
уговори, број 102/07);
7. Правилник о садржини студије о процени
утицаја на животну средину ("Службени гласникРС" број
69/05);
8. Уредба о садржини и начину вођења
информационог система заштите животне средине,
методологији,
структури,
заједничким
основама,
категоријама и нивоима сакупљања података, као и о
садржини информација о којима се редовно и обавезно
обавештава јавност ("Службени гласник РС" број
112/09);
9. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја или пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 84/05);
10. Правилник осадржини захтева о потреби
процене утицаја и садржини захтева за одређивање
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС" број 69/05);
11. Правилник о поступку јавног увида,
презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС"
број 69/05);
12. Правилник о садржини, изгледу и начину
вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и
донетим одлукама о процени утицаја н аживотну средину
("Службени гласник РС" број 69/05);
13. Правилник о раду техничке комисије за оцену
студије о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС" број 69/05)
14. Уредба о критеријумима за одређивање најбоље
доступних техника, за примену стандарда квалитета, као
и за одређивање граничних вредности емисија у
интегрисаној дозволи ("Службениг ласник РС", број
84/05);
15. Уредба о утврђивању Програма динамике
подношења захтева за издавање интегрисане дозволе
("Службени гласник РС" број 108/08);
16. Закон о ратификацији Конвенције о заштити
светске културне и природне баштине („Службени лист
СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 8/74);
17. Закон о потврђивању Оквирне конвенције
Уједињених нација о промени климе, са анексима
("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број:
2/97);
18. Закон о потврђивању Кјото Протокола уз
Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени
климе ("Службени гласник РС", бр. 88/2007 и 38/2009).
2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА
1. Закон оз аштити ваздуха ("Службени гласник
РС" број 36/09);
2. Уредба о условима за мониторинг и захтевима
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квалитета ваздуха (“Службени гласник РС” број 11/10);
3. Уредба о изменама и допунама Уредбе о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(“Службени гласник РС” број 75/10);
4. Уредба о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух (“Службени гласник РС”
број 71/10);
5. Уредба о изменама и допунама Уредбе о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха,
Влада републике Србије, Београд, 2013.
3. ЗАШТИТА ВОДЕ
1. Закон о водама ("Службени гласник РС" број
30/10);
2. Уредба о категоризацији водотока ("Службени
гласник СРС" број 05/68);
3. Правилник о опасним материјама у водама
("Службени гласник СРС" број 31/82);
4. Правилник о броју и методама испитивања
квалитета отпадних вода ("Службени гласник СРС" број
47/83 и 13/84);
5. Упутство о начину и поступку за утврђивање
степена пречишћене и спуштене загађене воде
("Службени гласник СРС" број 9/67).
4. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
1. Уредба о програму праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма (“Службени гласник РС” број 88/10);
2. Закон о рударству и геолошким истраживањима
(``Службени гласник РС``, бр. 88/11).
5. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
1. Закон о заштити природе ("Службени гласник
РС" број 36/09);
2. Закон о изменама и допунама Закона о заштити
природе, (``Службени гласник РС``, бр. 88/10);
3. Закон о националним парковима ("Службени
гласник РС" број 29/93, 44/93, 53/93,67/93, 48/94);
4. Уредба о еколошкој мрежи, (Службени гласник
бр 102/10);
5. Правилник о критеријумим за издвајање типова
станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим,
ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и
о мерама заштите за њихово очување- (``Службени
гласник РС``, бр. 35/2010 од 26.05.2010. године);
6. Закон о потврђивању Конвенције о очувању
европске дивље флоре и фауне и природних станишта
(``Службени гласник РС – Међународни уговори, бр.
102/2007.);
7. Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој
разноврсности (``Службени лист СРЈ – Међународни
уговори``, бр. 11/2001.);
8. Закон о потврђивању Европске конвенције о
пределу ("Службени гласник РС - Међународни
уговори", бр. 4/2011 од 27.5.2011. године)
9. Закон о шумама (``Службени гласник РС``, бр.
30/10.).
6. ЗАШТИТАОД БУКЕ
1. Закон о заштити од буке у животној средини
("Службени гласник РС" број 36/09);
2. Правилник о садржини и методама израде
стратешких карата буке и начину њиховог приказивања
јавности (“Службени гласник РС” број 80/10);
3. Правилник о методологији за одређивање
акустичких зона (“Службени гласник РС” број 72/10);
4. Правилник о методама мерења буке, садржини
и обиму извештаја омерењу буке (“Службени гласник
РС” број 72/10);
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5. Правилник о методологији за израду акционих
планова (“Службени гласник РС” број 72/10);
6. Уредба о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини (“Службени гласник РС” број 75/10).
7. ЗАШТИТА ОД ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ
МАТЕРИЈА
1. Закон о управљању отпадом ("Службени
гласник РС" број 36/09 и 88/10);
2. Правилник о обрасцу Документа о кретању
отпада и упутству за његово попуњавање (“Службени
гласникРС” број 72/09);
3. Правилник о обрасцу Документа о кретању
опасног отпада и упутству за његово попуњавање
(“Службени гласник РС”, број 72/09);
4. Правилник о обрасцу захтева за издавање
дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
(“Службени гласник РС” број 72/09);
5. Правилник о категоријама, испитивању и
класификацији отпада (“Службени гласник РС" број
56/10);
6. Правилникоусловима,
начинуипоступкууправљањаотпаднимуљима ("Службени
гласник РС" број 71/10);
7. Правилник о начину и поступку управљања
отпадним гумама ("СлужбенигласникРС" број 104/09);
8. Уредба о изменама и допунама Уредбе о
производима који после употребе постају посебни токови
отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти
произведених и увезених производа и годишњем
извештају, начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумима
за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања
накнаде (“Службени гласник РС” број 08/10 и 21/10);
9. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
("Службени гласник РС" број 36/09);
10. Правилник о садржини и начину вођења
Регистра издатих дозвола за управљање амбалажним
отпадом("Службени гласник РС" број 76/09);
11. Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за
амбалажу или упакован производ и ослобађање од
плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде,
као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде
(“Службени гласник РС” број 08/10);
12. Правилник о садржини обавештења о новом
севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо
постројењу, односно комплексу и отрајном престанку
рада
севесо
постројења,
односно
комплекса
(“СлужбенигласникРС” број 41/10);
13. Правилник о Листи опасних материја и
њиховим количинама и критеријумима за одређивање
врсте документа које израђује оператер севесо
постројења, односно комплекса (“Службени гласник РС”
број 41/10);
14. Правилник о садржини политике превенције
удеса и садржини и методологији израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса (“Службени
гласник РС” број 41/10);
15. Закон о транспорту опасног терета (“Службени
гласник РС” број 88/10)
16. Правилник о начину и поступку управљања
иџтрошеним батеријама и акумулаторима (“Службени
гласник РС” број 86/10);
17. Правилник о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС",
бр.92/10);
18. Уредба о одлагању отпада на депоније
("Службени гласник РС", бр. 92/10);
19. Правилник о садржини, начину вођења и
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изгледу Регистра и здатих дозвола за управљање отпадом
("Службени гласник РС" број 95/10);
20. Правилник о обрасцу дневне евиденције и
годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово
попуњавање ("Службени гласник РС" број 95/10);
21. Правилник о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се
користи као секундарна сировина или за добијање
енергије (“Службени гласник РС” број 98/10);
22. Правилник о методологији за прикупљање
података о саставу и количинама комуналног отпада на
територији јединице локалне самоуправе (``Сл. Гласник
РС``, бр. 61/2010.).
8. ЗАШТИТА НА РАДУ
1. Закон о безбедности и здрављу на раду
("Службени гласник РС" број 101/05).
9. ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА
1. Закон о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС" број 72/09 и 81/09);
2. Закон о просторном плану републике Србије од
2010 до 2020 године ("Службени гласник РС" број 88/10).
10. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
Ови стандарди примењени су у свим оним
случајевима у којима није постојала регулатива
Републике Србије.
Коришћени интернационални стандарди су:
1. General Environmental Healthand Safety
Guidelines; IFC, 2007;
2. Base metals smelters andrefiners, Canadian
environmental protectionact, 1999. ;
3. Base Metal Smeltingand Refining; IFC, 2007. ;
4. IFC Performance Standards;
5. Operational Policy 4.01, Environmental
Assessment, WB;
6. Од стандарда Еврпоске уније коришћенису:
European Commission. 2001. European Integrated Pollution
Preventionand Control Bureau (EIPPCB). Reference
Documenton Best AvailableTechniques (BREF) in the NonFerrous Metals Industries.
11. ЕКОЛОШКА СВЕСТ (ИНФОРМИСАЊЕ,
ОБРАЗОВАЊЕ И ДР.)
1. Закон о потврђивању Конвенције о доступности
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и
праву на заштиту и питањима животне средине
(ратификована Архуска конвенција) 12. Маја 2009.
Године (``Службени Гласник РС – Међународни
уговори``, бр., 38/09.);
2. Закон о основном образовању и васпитању,
``Службени гласник РС``, бр., 55/2013.;
3. Закон о средњем образовању и васпитању,
``Службени гласник РС``, бр., 55/2013.;
4. Закон о слободном приступу информацијама од
јавног знача ("Службени гласник РС", бр. 120/2004,
54/2007, 104/2009.и 36/2010.);
5. Правилник о поступку јавног увида,
презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", br.
69/2005. od 9.8.2005. godine).
12. STRATEGIJE
1. Национална стратегија одрживог развоја,
("Службени гласник РС", бр. 57/2008.од 3.6.2008.
године);
2. Стратегија биолошке разноврсности Републике
Србије за период од 2011. до 2018. Године,("Службени
гласник РС", бр. 13/2011);
3. Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо
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коришћење реке Дунав, (``Службени лист СЦГ –
Међународни уговори``, бр. 4/2003);
4. Закон о потврђивању Оквирне конвенције о
заштити и одрживом развоју Карпата, ("Службени
гласник РС - Међународни уговори``, бр. 102/2007);
5. Конвенција о борби против дезертификације у
земљама са тешком сушом и / или дезертификацијом,
посебно у Африци, ("Службени гласник РС" Међународни уговори, бр. 102/07);
6. Нациoнална стратегија одрживог коришћења
природних ресурса и добара ("Службени гласник РС" бр.
33/2012);
7. Национална стратегија за апроксимацију у
области животне средине за Републику Србију
(Службени гласник РС 80/2011);
8. Национални програм заштите животне средине
("Службени гласник РС" бр. 12/2010);
9. Стратегија управљања минералним ресурсима
Републике Србије до 2030. Године, Влада
Републике Србије, Београд, 2012.;
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.p
hp?id=45678
10. Стратегија развоја шумарства Републике
Србије, Влада Републике Србије, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за
шуме, Београд, 2006.;
(http://www.minpolj.sr.gov.yu/index.php?option=c
om_docman&task=cat_view&gid=60&Itemid=67
11. Стратегија управљања отпадом за период 20102019. године (``Службени гласник РС``, бр. 29/2010).
12. Стратегија и политика развоја индустрије
Републике Србије за период од 2011. Године до 2020.
Године,
Влада
Републике
Србије,
Београд,2011.;http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sek
cija.php?id=45678
13. Национална стратегија за укључивање
Републике Србије у механизам развоја Кјото протокола
за секторе управљаања отпадом, пољопривреде и
шумарства,
Влада
Републике
Србије;http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/126513/strategija_
kjoto_protokol0220_cyr.zip
14. Strategija razvoja poljoprivrede Srbije,Vlada
Republike
Srbije,
Beograd,
2006.
(http://www.minpolj.sr.gov.yu/index.php?Itemid=75&id=64
&option=com_content&task=view;
ili
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45
678)
15. Стратегија за примену КОнвенције о
доступности информација, учешћу јавности у доношењу
одлука и праву на правну заштиту у питањима животне
средине;
16. Национална стратегија за
младеhttp://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/88759/nac
ionalna_strategija_za_mlade0081_cyr.zip
17. Стратегија научног и технолошког развоја
Републике Србије у периоду од 2010. До 2015. Године,
Влада Републике Србије, 2010.;
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.p
hp?id=45678
18. Стратегија и политика развоја индустрије
Републике Србије за период од 2011. Године до 2020.
Године, Влада Републике Србије, Београд,
2011.;http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?i
d=45678
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19. Стратегија развоја и промоције друштвено
одговорног пословања у Републици Србији за период од
2010. До 2015. Године, Влада Републике Србије, Београд,
2010.;
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.p
hp?id=45678
20. Стратегија развоја система образовања у Србији
до2020.,
http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/179119/strategija_obrazov
anje026_cyr.zip
21. Стратегија развоја енергетике Рпублике Србије
до 2015. Године, Влада Републике Србије, Београд, 2005.
(``Службени гласник РС``, бр. 44/05);
22. Стратегија развоја туризма Републике Србије,
Влада Републике Србије, Београд 2006. (``Службени
гласник РС``, бр. 91/2006.);
23. Стратегија безбедности и здравља на раду у
Републици Србији за период од 2009. До 2012. Године,
Влада Републике Србије, Београд, 2009.
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.p
hp?id=45678
24. 24.Стратегија јавног здравља Републике Србије,
Влада Републике Србије, Београд, 2009.;
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.h
p?id=45678 ili
http://www.minzdravlja.info/downloads/Zakoni/Strategije/Str
ategija%20Javnog%20Zdravlja%20Republike%20Srbije.pdf
25. Водопривредна основа Републике Србије,
Влада Републике Србије, Београд 2002. (``Сл. Гласник
РС``, бр. 11/2002);
26. Просторни план Републике Србије од 2010. До
2020. године, (``Службени гласник РС``,бр.88/2010.);
http://www.rapp.gov.rs/media/zakoni/Zakon_o_prostornom_
planu_RS-cir.pdf; ili
http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/akta_detalji.asp
?Id=964&t=Z
27. Стратегија просторног развоја Републике
Србије 2009-2013-2020. Министарство животне средине
и просторног планирања, Републичка агенција за
просторно планирање, Београд,
2009.;http://www.rapp.gov.rs/media/New%20Folder/STRAT
EGIJA,PRRS.pdf
28. Стратегија за смањење сиромаштва, Влада
Републике Србије, Београд;
http://www.prsp.gov.rs/download/2.%20PRSP%20
-%20Main%20text.pdf
29. Регионални просторни план Тимочке крајине
(БорскииЗајечарскиокруг),2009-0212;http://www.rapp.gov.rs/index.php?kuda=dummy&sta=pla
novi&idplana=125
30. Нацрт Просторног плана посебне намене
природног добра Бељаница – Кучај,;
http://www.rapp.gov.rs/index.php?kuda=dummy&s
ta=planovi&idplana=153
31. Нацрт Просторног плана општине Бор, СО Бор;
32. Стратегија локалног одрживог развоја општине
Бор, СО Бор;
33. Одлука о изради просторног плана подручја
посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена,
(``Сл. Гласник РС``, бр. 70/11).
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЛЕАП-а
ПЛАНИРА
РЕАЛИЗАЦИЈА
НА
АКТИВНОС
Т

КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
Обезбеђење
Пласман сумпорне киселине је
тржишта за
обезбеђен
у
земљи
и
пласман
иностранству.
сумпорне
киселине
Реконструкц
ија и замена
опреме за
прихватање,
вучу,
транспорт и
отпрашивањ
е
топионички
х гасова који
се користе
за
производњу
сумпорне
киселине,
обновити
опрему и
оспособити
за рад све
три фабрике
сумпорне
киселине.
Увођење
система
мониторинг
а емисије
Јачање
капацитета
за
мониторинг
имисије
Формирање
центра за
мониторинг
квалитета
ваздуха

Средствима Фонда за заштиту
животне средине и Националног
инвестиционог плана, у износу
од 100.000.000 динара, током
2009. године, урађено је следеће:
Обављена
је
реконструкција
сувих
електростатичких
филтера
Топионице,
Реконструисан је гасовод
топионичких гасова,
Изграђен је део гасовода
од Топионице до Фабрике
сумпорне киселине,
Реконструисана су два
мокра
електрофилтера
у
Фабрици сумпорне киселине.

Мониторинг емисије у погонима
РТБ-а и јавних предузећа
обавља се у складу са Уредбом о
граничним вредностима емисије
у ваздух

Започето је са формирањем
центра при постављању првих
аутоматских
станица
за
контролу сумпордиоксида које
су биле власништво општине.
Центар
је
формиран
у
Институту за рударство и
металургију.
Формирањем
државне агенције за заштиту
животне
средине
и
успостављањем
јединственог
државног
мониторинга,
Агенција је преузела управљање
постављеним
станицама
и
постављањем
нових
и
проширењем обима контроле.
Рударско топионичарски басен
Бор је инсталирао још две
станице којима такође управља
Агенција. Омогућено је прећење
концентрација сумпордиоксида
и лебдећих честица као и
метеоролошких параметара на
сајту Агенције.

Увођење
система
еколошког
управљања
(ЕМС) као и
стандарда
ИСО 14000

Увођење
најбољих
расположив
их
технологија
којеомогућу
ју смањење
емисије
сумпордиок
сида и
арсена за
90%.

20. децембар 2013
Топионица и рафинација бакра
је по налогу министарства
заштите
животне
средине
сачинила Акциони план за
смањење загађености ваздуха. У
циљу успешног спровођена
Акционог плана за смањење
загађености ваздуха Топионица
и
рафинација
бакра
је
формирала службу за стално
праћење резултата мерења на
станицама.
О
резултатима
мерења служба обавештава
сменске технологе у Топионици
који су обавезни да предузимају
мере смањења емисије отпадних
гасова
радукцијом
или
потпуним
заустављањем
процеса у топионици када дође
до
високих
концентрација
сумпордиоксида у граду и
околини.
Ради планирања производње,
ремонта и предузимања мера
заштите животне средине РТБ
Бор је обезбедио часовну
временску прогнозу за наредна
три дана.
Општина Бор је одржала већи
број семинара о значају увођења
система ИСО стандарда 9000,
14000 и 18000. Поједина јавна
предузећа као и РТБ Бор
започели су активности на
стандардизацији.
Рударско
топионичарски басен Бор је у
обавези, по уговору о кредиту за
нову топионицу и фабрику
сумпорне киселине, да уведе
стандарде серије ИСО 14000 до
2016. године
Основни
циљеви
Пројекта
реконструкције Топионице и
изградње Фабрике сумпорне
киселине
је
искоришћење
сумпордиоксида од 98% и
заштита животне средине.
Реконструкција и модернизација
постојеће топионице ће се
састојати у следећем:
•
замена
постојеће
технологије и опреме на линији
пржења и топљења новом
савременом линијом за аутогено
топљење по методи OUTOTEC,
•
реконструкција линије за
третман конверторског гаса,
•
изградња нове фабрике
сумпорне киселине за прераду
технолошких гасова,
•
затварање
циклуса
отпадних вода из процеса
топљења уз неутрализацију
штетних материја из отпадних
вода пре њиховог депоновања,
•
изградња
система
за
хватање
и
пречишћавање
фугитивних гасова,
•
реконструкција
и
изградња система за снабдевање
нове
опреме
електричном
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Завршетак
рекултиваци
је старог
флотацијско
г јаловишта
у Бору до
2005.
године,

Рекултиваци
ја брана
флотацијско
г јаловишта
Велики
Кривељ до
2006.
године,
Рекултиваци
ја брана
флотацијско
г јаловишта
«РТХ» у
Бору до
2006.
године.
Реализација
пројекта
повећања
ефикасности
система
централног
грејања
Реализација
пројекта
коришћења
отпадне
топлоте из
металуршко
– хемијских
процеса
Реализација
пројекта
гасификациј
е
Реализација
пројекта
коришћења
топлоте
термалних
извора

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

енергијом и енерго флуидима,
•
изградња
потребних
грађевинских
и
инфраструктурних објеката,
•
увођење
система
за
контролу
и
управљање
процесима,
• реконструкција и довођење
у технолошки коректно стање
складишта
материјала,
складишта за припрему шарже
• изградња постројења за
сушење шарже
• изградња и реконструкција
система за споро хлађење
шљаке,
концентрацију
и
флотацију шљаке
• реконструкција постојећег
одлагалишта
отпадних
материја.
У циљу решавања „Историјских
загађења“ Светска банка је
одобрила кредит Републици
Србији
за
рекултивацију
флотацијских јаловишта (старо
флотацијско
јаловиште
у
Бору,поље
2
флотацијског
јаловишта и бране 3 истог).
Пројекат реализује посебна
пројектна
канцеларија
надлежног министарства.

Обезбеђене донације и кредит за
реализацију
пројекта
побољшања
ефикасности
централног грејања

Изградњом нове топионице и
фабрике сумпорне киселине
одпадна топлота ће се користити
у самом технолошком процесу а
вишак
у
новоизграђеним
енергетским постројењима за
производњу електричне енергије
и коришћењу за грејање.
У
току
је
припрема
документације за међународни
гасовод Јужни ток

20. децембар 2013

Брестовачке
бање и
Шарбановца
Реализација
пројекта
коришћења
пољопривре
дног отпада
за добијање
енергије
КВАЛИТЕТ ВОДА
Реконструкц
ија
дотрајалих и
оштећених
мрежа
Едукација
Делимично кроз реализацију
управљачки
Дунавског пројекта
х структура
јавних
водопривред
них
предузећа и
бизнис
сектора
Реконструкц
ија
магистрални
х водовода
Изградња
резервоара
за сигурно
водоснабдев
ање свих
делова
општине
Замена
азбестно –
бетонских
цеви
Едукација
грађана за
рационално
коришћење
воде
Увођење
система
управљања
речним
басенима у
складу са
Директивом
ЕУ
Доношење
аката о
заштити
изворишта
водонабдева
ња
Реализација
пројеката
водоснабдев
ања села
Изградња
бране и
формирање
језера
«Боговина»

Делимично кроз Еколошке дане

Донет Просторни план посебне
намене Боговина.
Акумулација Боговина стављене
у приоритет инвестирања 2013
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ЗАШТИТА ВОДА
Увођења
Мониторинг квалитета отпадних
система
вода
је
законска
обавеза
мониторинг
власника
објеката
који
а отпадних
испуштају
отпадну
воду.
вода из
Рударско топионичарски басен
рударства,
Бор ( РББ и ТИР) редовно
металургије, обављају контролу у својим
индустрије и погонима као и у водотоцима у
домаћинстав којим воду испуштају.
а
Увођење
система
мониторинг
а квалитета
површински
хи
подземних
вода
Организаци
оно,
кадровско и
материјално
јачање
рударства и
металургије
за
управљање
водама
Примена
Изграђено је постројење за
хидрометалу третман вода из Јаме у Бору.
ршких
Власник
постројења
је
технологија
„Аероаква“
из
Београда.
у рударству
Третманом
одпадних
вода
и преради
добијају
сировину
богату
рудничких
бакром
коју
прерађују
у
отпадних
топионици и електролизи у
вода
Бору.
Реконструкц
ија
постојећих
биодискова
за
пречишћава
ње
комуналних
отпадних
вода
Реконструкц
ија
дотрајале
канализацио
не мреже
Изградња
система за
пречишћава
ње
комуналних
отпадних
вода града
Бора
Изградња
система за
пречишћава
ње
металуршки
х отпадних
вода
Санација
оштећених
колектора
испод

флотацијски
х јаловишта
Едукација
становништ
ва о заштити
и
ревитализац
ији
водотокова
Успоставља
ње
јединствено
г система
управљања
водним
ресурсима
Ревитализац
ија
Брестовачке,
Кривељске,
Борске реке
и Великог
Тимока
Рекултиваци
ја приобаља
Борске реке
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Делимично кроз Еколошке дане
и кроз пројекат Утицај грађана
на
управљање
рудничким
водама

Рекултиваци
ија
приобаља
Великог
Тимока
КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА
Израда
катастра
оштећеног
пољопривре
дног
земљишта
до 2005.г.,
Израда
Просторни план општине Бор је
просторног
у завршној фази израде. Њиме
плана којим
ће бити дефинисане зоне
ће бити
намењене пољопривреди
дефинисана
будућа
намена
пољопривре
дног
земљишта
до 2006. г.,
Успоставља
ње
мониторинг
а квалитета
земљишта
до 2006.г.,
Селективни
избор
пољопривре
дних
култура,
које се могу
успешно
гајити у
постојећим
еколошким
условима до
2006.г.,
Образовање
пољопривре
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дника за
примену
метода
рекултиваци
је и
ревитализац
ије
пољопривре
дног
земљишта
до 2006.г.,
Практична
реализација
пројеката
рекултиваци
је и
ревитализац
ије
пољопривре
дног
земљишта
до 2010.г.
Израда
студије о
класификац
ији и
карактериза
цији
одложеног
отпада до
2005. г.

Јачање
капацитета
јавног
предузећа за
управљање
отпадом

ОТПАД
 Локални план управљања
отпадом је усвојен у јануару
2011. год.
 У 2010. год. донете су
следеће Одлуке на општинском
нивоу:
1.Одлука о одређивању
привремене локације за хумано
сахрањивање животиња на
територији општине Бор, број
323-3/2010-II, 07.04.2010.год,
којом се дефинише локација
као део парцеле у оквиру
постојеће градске депоније на
територији општине Бор.
2.Одлука о одређивању
локације
за
привремено
одлагање грађевинског отпада
и отпада од рушења објеката не
територији општине Бор, број
501-89/2010-I, 24.мај 2010.год,
којом се дефинише локација за
привремено
одлагање
грађевинског отпада и отпада
од рушења објеката, као део
парцеле у оквиру постојеће
градске депоније на територији
општине Бор.
 2003 – У оквиру израде
Окружног еколошког акционог
плана Европска агенција за
развој је донирала пројекат
„Јачање
капацитета
за
управљање отпадом“, набавком:
камиона
аутосмећар,
аутоподизач, аутоцистерна и
ровокопач, у вредности 297.000
евра.
Општина
Бор
је
учествовала
у
пројекту
куповином
200
контејнера
запремине 1,1м3,10 контејнера
од 5 м3 и 1.000 пластичних
канти од 120l, све у вредностиод
74.250 евра.
 У јулу 2008. године завршен
је Главни пројекат санације
депоније чврстог комуналног
отпада на територији општине
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Бор.
 Потписан
Споразум
о
намерама
за
успостављање
регионалне сарадње управљања
комуналним чврстим отпадом
(05.04.2006.)у
борском
и
зајечарском управном округу,
чији
су
потписници
Председници свих општина
 Потписан
Споразум
о
заједничкој
изградњи
и
коришћењу санитарне депоније
општина борског и зајечарског
управног
округа
(април
25.04.2007.год.)
 Из општинског Еколошког
фонда ЈП «3. октобар» добио
200.000,00
динара
за
постављање рампе и ограде око
званичне
градске
депоније
комуналног отпада
 Из општинског Еколошког
фонда ЈП «3. октобар» добио
1.390.040,00 динара за куповину
62 контејнера од 1,1 м3
 У 2009.години, у оквиру
пројекта „Очистимо Србију“
који је покренуло Министарство
животне средине и просторног
планирања, је конкурисано са
пројектом „Јачање капацитета за
управљање
комуналним
отпадом и санација дивљих
депонија у општини Бор“. При
том је добијено 10 контејнера од
1,1м3, 10 металних кавеза за
прикупљање ПЕТ амбалаже и 10
стубних канти за смеће.
 Програм
коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту
животне
средине
општине Бор за 2010.годину,
предвиђа активности везане за
подршку
управљања
комуналним чврстим отпадом и
то:
-План
активности
на
санацији дивљих депонија,
-Образовне активности и
јачање еколошке свести о
значају сакупљања и рециклаже
отпада
-Активности на санацији и
ремедијацији градске депоније
-Активности на подстицању
смањења настајања отпада,
рециклажи и поновној употреби
-Суфинансирање пројеката
и др. активности.

Формирање
база
података о

 У 2010. години из средстава
Буџетског фонда у износу од
1.000.000,00дин. финансирана је
набавка наменских контејнера за
сепарацију
рециклабилних
компоненти отпада, односно
ПЕТ амбалаже, папира и
картона
Агенције за заштиту животне
средине у 2005. успоставила је
два
пројекта
везана
за
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отпаду,
депонијама
и
складиштим
а до 2006. г.

Образовање
становништ
ва о значају
сакупљања
и рециклаже
отпада до
2007. године

Образовање
јавних
предузећа,
бизнис
сектора и
јавних
служби за
управљање
отпадом до
2007.г.
Изградње
сабирних и
рециклажни
х центара и
регионалне
депоније у
Бору до
2008. г.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

прикупљање
података
о
депонијама на подручју Србије и
то:
1. Иновирање
катастра
одлагалишта
отпада
у
Републици Србији;
2. Успостављање
катастра дивљих и старих
депонија
и
сметлишта
Републике Србије.
У реализацији ових пројеката
остварен је контакт и сарадња са
свим месним заједницама и
месним канцеларијaма. Сви
секретари месних заједница и
шефови месних канцеларија
упућени су на консултације и
сарадњу са својим комуналним
инспекторима. У Одсеку за
заштиту животне средине је на
основу попуњених формулара
формирана база података о
дивљим и старим депонијама и
прослеђена
у
ресорно
Министарство30.03.2005 године,
и налази се на сајтуАгенције за
заштиту животне средине
Локални
план
управљања
отпадом усвојен од стране
Скупштине
општине
Бор
јануара 2011. године
 Кампања
Опланети
се:
Рециклирај и Еколошки дани
Бора, сајт ЈКП 3. октобар
 Партнерско учешће општине
Бор у износу од 300.000,00дин
из средстава Буџетског Фонда
за заштиту животне средине,
огледало се у организовању
неколико еколошких емисија на
телевизији Бор, изради и
промотивној акцији поделе
рециклабилних кеса које су
грађанима делили ученици
средњих школа – смер техничар
за заштиту животне средине,
представници
планинарског
друштва“Црни
Врх“,
и
едукацији ученика градских и
сеоских основних школа уз
поделу промотивних блокчића
са поруком „Мисли зелено“.
Еурофоил - рециклер ПЕТ
амбалаже
Рециклажна јединица у ЈКП 3.
Октобар
Више регистрованих МСП и
предузетника за прикупљање
посебних врста отпада
2012. год. - У оквиру ЈКП „3.
октобар“ у току је формирање
рециклажног двориштакоје ће
омогућити да се делатност
управљања отпадом на локалу
доведе до нивоа који ће пратити
циљеве Националне стратегије
управљања отпадом и остварити
прихватљиви ниво рециклаже и

Изградња
складишта
опасног
отпада до
2010. г.

20. децембар 2013
искористљивост
корисних
компоненти отпада. За потребе
ЈКП „3. октобар“, од усвајања
буџетског фонда, у више
наврата
су
издвајана
финансијска средства, како за
покривање
општине
новим
контејнерима, тако и за набавку
механизације
за
потребе
одржавања чистоће у општини.
Успостављен
је
систем
сакупљања
ПЕТ
амбалаже,
папира и картона.
У општини Бор се још увек
неорганизовано (у сопственој
режији), склапају уговори о
одвожењу електронског отпада
и сл. тако да је и овај вид
издвајања делимично заступљен
и свака фирма се организује у
складу са својим потребама и
могућностима.
Преузећа склапају уговоре са
овлашћеним предузећима и
њима предају поједине врсте
опасног отпада: трафо уља (са и
без пиралена), машинска уља,
гуме, прашине, катализатор са
ванадијумпентоксидом и др.

Развој
система
компостира
ња
органског
отпада код
пољопривре
дних
произвођача
до 2010.г.
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ
Успоставља
ње
ефикасног
система
мониторинг
а животних
намирница
до 2005.г.,
Образовање
становништ
ва за
производњу
здравствено
исправних
животних
намирница
до 2005.г.,
Дефинисање
зона утицаја
рударских и
индустријск
их објеката
на
пољопривре
дно
земљиште
до 2005.г.,
Израда
У току израда ПП општине Бор
просторног
плана којим
ће се
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дефинисати
зоне будуће
пољопривре
дне
производње
до 2006.г.,
Подизање
санитарних
зона
заштите око
рударских и
индустријск
их објеката
до 2008.г
Формирање
локалног
еколошког
фонда до
2003. године
Формирање
агенција за
животну
средину до
2004.г.,
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задатак.
Реализација
програма
праћења
здравља деце
и омладине –
сталан задатак
Периодични
лекарски
прегледа
запослених на
радним
местима са
посебним
условима рада
Формиран као буџетски фонд

Формирана
Канцеларија
за
заштиту животне средине у
саставу одсека за привреду
Оделења
за
привреду,
друштвене
делатности
и
животну средину у оквиру
општинске управе Бор

ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
Успостављањ
е ефикасног
информацион
ог система о
животној
средини и
здрављу до
2005. г.,
Формирање
службе
превентивне
медицине у
Здравственом
центру у Бору
до 2005.г.,
Реализација
пројекта
изучавања
утицаја
животне
средине на
здравље
становника до
2005.г.,
Организовање
рехабилитаци
оног и
рекреативног
боравка деце у
бањским,
планинским и
морским
рехабилитаци
онорекреативним
центрима –
стални задатак
Организовање
рехабилитациј
е оболелих
радника –
сталан

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И БИОДИВЕРЗИТЕТ
Законска
 Уредба о еколошкој мрежи:
заштита
Лазарев кањон, Велики и Мали
Дубашнице,
крш, Стол, Дели Јован( у току
Стола, Малог
припрема измене уредбе)
и Великог
 Просторни план природног
крша до
добра Кучај- Бељаница (парк
2005.г.,
природе) у процесу усвајања
 Прихваћена иницијатива да
се ПППН Кучај-Бељаница и ПП
општине
Бор
иницира
формирање геопарка краса на
Дубашници
Формирање
јавног
предузећа за
управљање
заштићеним
природним
добрима до
2005.г.,
Израда
стратегије
развоја
туризма и
промоција
туризма до
2004.г.,

Србијашуме.
као
стараоц
споменика природе Лазарев
кањон,
израдиле
Програм
управљања лазаревим кањоном
до 2020

Реализација
пројеката
развоја
туризма до
2010.г

Реализовани пројекти:
 изградња хотела у Бору,
 реконструкција Дома одмора
у Б. бањи,
 реконструкција
хотела
Језеро,
 скијалишта на Црном врху,
 зоо врт,
 реконструкција
Лазареве
пећине,
 категоризација
објеката
сеоског туризма,
 реконструкција Дворца у
Брестовачкој бањи
 уређење Лазареве пећине,
портала и платоа у временском
периоду од 2006-2008.god.,
 формирана је Туристичка
организација општине Бор која
је
преузела
туристичку
валоризацију Лазареве пећине и
промоцију Споменика природе
``Лазарев кањон``,

Започета, није довршена
Елементи
ове
стратегија
развијени у Стратегији локалног
одрживог развоја општине Бор и
Просторном плану општине Бор
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 суфинансирање пројекта
``Обележавање постојећих и
трасирање нових планинарских
стаза на висоравни планине
Стол у реализацији НВО
``Еколошки покрет Југославије
2007. године,
 Дотације у пошумљавању на
Црном Врху и Столу у
реализацији УГ ``Црни Врх``,
 Чишћења траве из воде
Борског језера
Обнова и
заштита шума
и
реинтродукциј
а појединих
биљних и
животињских
врста до
2007.г.

Организовање
јавних
информативни
х кампања за
решавање
одређених
еколошких
проблема и
одрживо
коришћење
природних
ресурса –
трајан задатак

Формирање
природњачке
збирке до
2006.г.
Формирање
банке гена
флоре и фауне
околине Бора
до 2008.г.

ЕКОЛОШКА СВЕСТ
Формирање
Није формиран, развијено више
центра за
пунктова
екоедукације
у
еколошку
школама, НВО, Канц.
за
едукацију
заштиту животне средине
становништва
до 2004.г.
Формирање
Развијен
ИС
мониторинга
информацион
ваздуха (локална и државна
ог центра и
мрежа), РТВ Бор склопила
развој
уговор са Министарством за
еколошког
екологију о сарадњи
информацион
ог система до
2004.г.
Увођење
Медијско
праћење
ЛЕАП
еколошке
процеса, емисије Зелени екран
едукације у
ШРИФ-а, медији се укључили у
све јавне
програм Еколошки дани Бора,
медије до
бројни
интернет
портали
2005.г.
интензивно прате еколошко
стање и активности.
Покретање
Нови локални штампани и
нових
интернет медији прете еколошку
штампаних
област (Борски проблем, Пулс
издања до
истока, Бор 030, Истмедија,
2005.г.
Медија центар, Колектив и др.)

Развој
електронских
комуникација
до 2005.г.

Покренут
научно-стручни
часопис
''Рециклажа и одрживи развој'',
издавач: Технички факултет у
Бору
Сајт ДМИ Бор, подсајтови
Опланети се и Еколошки дани
Бора, сајтови научно-стручних
скупова''Еколошка истина'' и

Јачање
капацитета
постојећих,
формирање
нових и
умрежавање
еколошких
НВО – трајан
задатак

Формирање
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СРТОР(Симпозијум
о
рециклажним технологијама и
одрживом развоју)
Организован низ сталних и
повремених
кампања,
у
организацији
невладиних
организација, научно – стручних
и
образовних
институција,
јавних медија, државних и
локалних органа, од којих су
најзначније:
 Управљање
рудничким
водама
 Увођење нових технологија
за смањењ загађења у сливу
Дунава
 Одрживо
коришћење
природних ресурса
 Медијско праћење ЛЕАП
процеса
 Учешће у јавним расправама
о
регионалном
просторном
плану
Тимочке
крајине,
Средњорочног плана управљања
спомеником природе Лазарев
кањон,
Просторном
плану
подручја
посебне
намене
природног
добра
КучајБељаница, Просторном плану
општине Бор, изради Стратегије
локалног
одрживог
развоја
општине Бор
 Еколошки дани Бора- сваке
године од 2003
 Пројекат еколошко-спортске
едукације деце 2008.
 Реализација
пројекта
``Опланети
се
рециклирај``
2011. У реализацији ``ДМИ``
Бор
 Финансијска подршка и
сарадничко
учешће
у
обележавању значајних екодатума,
 Израда Еколошке азбуке –
ДВД едукативни материјал за
све школе у Бору,
 Рад са децом основних
школа 2006-2013 радионице,
излазак у природу, акције
чишћења, предавања, вршњачка
едукација,
промо
акције,
подршке другима
Еколошки дани Бора су постали
модел организовања јавних
кампања и у другим локалним
заједницама.
Зелена листа, мрежа Ресурс
центара
Нова удружења која се баве и
екологијом: удружење "Црни
врх 45", Планинарско друштво
"Дубашница", удружење
"Виллаге", АЕПИМС, удружење
"ГРУПА 55", Еколошки клуб
Слатина, Еколошки клуб Бор и
др.
Делују групе, секције, Чувари
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еколошких
секција у
школама
Увођење
новог
образовног
профила у
средње
стручно
образовање до
2005.г.
Увођење
еколошког
профила у
основно и
постдипломск
о
универзитетск
о образовање
до 2003.г.
Едукација
стручњака у
организацијам
а загађивача
до 2005.г.

Едукација
едукатора до
2005.г.

Едукација
новинара до
2005.г.
Формирање
локалне
експертске
мреже и њено
укључивање у
националне и
међународне
експертске
мреже до
2005.г.
Организовање
научно –
стручних
скупова о
одрживом
развоју –
трајан задатак

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

природе
Техничка школа у Бору:
 Техничари заштите животне
средине
 Техничари за рециклажу

Технички факултет Бор:
 Инжењерство за заштиту
животне средине
 Рециклажне технологије и
одрживи развој

 Обука стручњака РТБ Бор о
ИСО 14001 и ИСО 18001, 2
групе
 Обука стручњака ТИР-а за
Саветника за хемикалије
 Облици иновације знања на
ТФ, Секција за хемију
Акредитовани програм обуке
наставника, реализована обука
за две групе наставника и
сарадника
Едукација едуктора, јун 2008.циљна
група:
наставници
основних школа у Бору –
предавачи: Завод за заштиту
природе Србије – реализација 3одневног програма у виду
семинара ``Школа као партнер у
заштити животне средине``,
акредитованог
од
стране
Министарства просвете
Обука
појединих
новинара
ШРИФ-а
у
земљи
и
иностранстви
Локална није формирана, део
стручњака укључен у шире
мреже

Еколошка
истина,
СРТОР
(Симпозијум
о рециклажним
технологијама
и
одрживом
развоју) – годишњи стручни
скупови

МЕТОД РАДА
План је рађен на основу:
 Локалног еколошког акцоиног плана општине
Бор,
 Локалног еколошког акционог плана Борског
округа,
 Просторних планова,
 Националних и локалних стратегија,
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 Развојних планова,
 Истраживања документације и литературе,
 Научне и технолошке процене пројекта,
 Стратешких процена о утицају на животну
средину и процена утицаја,
 Искуства
раније
реализованих
сличних
пројеката,
 Увида на лицу места.
План је рађен по методи ДПСИР:
Д – покретачка снага: Привредна и друштвена
активност која утиче на животну средину,
П – Притисак: Количине и састав емисије у све
сфере животне средине које емитују покретчке
снаге,
С – стање: стање свих сфера животне средине,
И – утицај на здравље људи и животну средину
Р – одговор: мере које трбе предузети да би се стање
побољшало или еминисале негативне последице по
здрављу људи, квалитету ваздуха, воде, земљишта,
животне намирнице, биљни и животињски свет.

Покретачка снага

Притисак

Стање

Утицај

ОДГОВОР

Слика 2. Шематски приказ ДПСИР методе
Разлог за избор ове методологије је могућност
избора међународних индикатора. Индикатори показују
промене стања животне средине током времена, односно
они су лако мерљиве величине које показују да ли су
предузете мере адекватне или не. Индикатори омогућују
упоређење стања и са другим срединама у свету.
При изради Процене стања коришћен је метод
предвиђања еколошких проблема који се након што
будудетектовани могу разрешити пажљивим планирањем
и изградњом (стратегија "предвидети и спречити"). У
оквиру ове Процене стања прво је извршена
идентификација и оцена ризика одређене еколошке
опасностикоја угрожава квалитет животне средине и
квалитет живота.
Идентификација опасности је научна анализа
расположивих података којим се утврђује да ли постоји
узрочниоднос између одређених загађујућих материја и
негативних ефеката на животну средину и здравље људи.
Вредновање параметара извршено је на следећи
начин: најпре су одабрани параметри који се
нисуквалификовали за даља разматрања, а затим је
извршена коначна процена.Критеријуми за искључивање
параметара био је следећи:
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 резултати су неутрални, нема значајних
предности и недостатака
 дати параметри немају значајну еколошку
релативност.
Коначна процена заснована је и на тзв.
“специфичном доприносу” и “еколошкој релативности”
различитихкатегорија еколошких фактора.
Избор мера којима се управља еколошким стањем
комплекса извршен је у складу са сагледаним стањем
налокацији са становишта заштите животне средине.
Циљ тих мера је био да се побољшање животне средине
изврши узшто мање трошкове, а да се при томе не
наруши жељена функција комплекса. На тој основи
извршен је изборправца акција – мера за смањење
утицаја објеката и активности на комплексу на животну
средину.
ЈАВНО МЊЕЊЕ ОПШТИНЕ БОР О ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ 2013.
У оквиру припрема за ревизију, односно
актуелизацију постојећег
ЛЕАП-а општине Бор,
реализована је анкета са циљем да се утврди да ли је и у
којој мери дошло до промена у еколошкој свести,
односно сазнањима и понашању грађана, која ће и у
наредном периоду обезбедити неопходно учешће
јавности у даљој реализацији ЛЕАП Бора али и других
стратешких докумената који обухватају област животне
средине, као што су Стратегија локалног одрживог
развоја, Просторни план општине Бор и остали
релевантни просторни планови и др.
Обзиром да је у припремама постојећег ЛЕАП
документа 2003. године реализована веома обимна
анкета на великом узорку и са бројним питањима, као и
на чињеницу да се свест и понашање спорије мењају,
овога пута је анкета реализована у скраћеном обиму, са
мањим бројем питања која су обухватила оцене и
мишљења о стању животне средине и најважнијим
еколошким проблемима, које привредне гране даље
приоритетно развијати и шта прво урадити да би се
решавали еколошки проблами, као и ко највише
доприноси решавању еколошких проблема и ко треба
првенствено да их решава. Такође, и оцене о томе каква
је информисаност и спремност за решавање еколошких
проблема.
Анкета је реализована током јуна и почетком
јула 2013. на узорку од 200 испитаника попуњавањем
упитника у папирном облику (на презентацијама у
оквиру Еколошких дана Бора, на трибинама у оквиру
јавне расправе о Просторном плану Бора, на научностручним скуповима "Еколошка истина" и Симпозијуму
о рециклажним технологијама и одрживом развоју, на
састанцима еколошких НВО и др.) и путем интернет
упитника, те су у обради обједињени подаци. Структура
учесника показује да се ради о грађанима који припадају
тзв. заинтересованој јавности за решавање еколошких
проблема, те су њихове оцене и мишљења веома значајни
за веће учешће грађана у еколошким активностима.
Основна претпоставка анкете је била да се
еколошка свест грађана Бора развија и јача у
континуитету и у непосредној вези за интезитетом
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различитих активности покренутих у протеклом периоду
од усвајања постојећег ЛЕАП Бор 2003. године. Стога
оцене и ставови грађана датих у анкети треба да покажу
какве су промене у еколошкој свести само на
најважнијим еколошким питањима која се налазе у
центру пажње и активности у садашњем тренутку и у
наредном периоду.
Као што је и очекивано велика већина
анкетираних грађана оцењује да је животна средина у
борској општини загађена и чак веома загађена, и да је
најзначајнији еколошки проблем и даље загађење
ваздуха (63% анкетираних). Оно што је ново у односу на
анкету од пре десет година је да су испитаници дали
овога пута велики значај еколошкој свести, те је по
њиховој оцени други по значају еколошки проблем
ниска еколошка свест (20%). Загађење вода и земљишта
које је високо оцењивано у анкети пре десет година овога
пута је добило мањи значај.
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Највећи еколошки проблем

Отпад 5%
Ниска еколошка свест
20%

Остало 4%

Загађење вода 4%

Загађење земљишта
4%
Загађење ваздуха
63%

Слика 3.
Када се ради о оценама у којој мери су загађени
ваздух, вода и земљиште оне су сличне као и у
претходној анкети, односно да се ради о веома великој
загађености ваздуха ( 68%), вода (испитаници су правили
разлику између загађености Борске реке - веома загађена
77% и Брестовачке реке - веома загађена 51%) и
пољопривредног земљишта (65%). Ови ставови
проистичу из чињенице да је решавање ових
најизраженијих еколошких проблема борске средине тек
започето пројектом модернизације технологије у
најзначајнијој привредној грани рударства и металургије
која је истовремено и највећи загађивач у општини и
ширем окружењу.

Анкетирани грађани имају веома критично
мишљење о стању заштите очуваних природних
вредности у општини Бор. Доминантна већина сматра да
се ови простори штите само делимично (42%) или да се
уопште не штите (42%). Ове оцене су резултат ситуације
да низ година осим заштите Лазаревог кањона и бројних
покренутих иницијатива на заштити осталих очуваних
природних простора у окружењу града ништа није
учињено да се ови простори заштите и ставе у функцију
одрживог развоја туризма и других привредних грана.

Заштита очуване природе

Да 6%
Делимично 42%

Не 52%

Слика 4.
Обимна анкета у припреми ЛЕАП-а из 2003.
године садржала је већи број питања о утицају стања
животне средине на здравље становништва. У овој
анкети постављено је једно питање о томе да ли стање
животне средине утиче на здравље људи. Одговори
испитаника ( 82% испитаника је оценило да стање
животне средине негативно утиче на њихово здравље) су
показали да се и даље негативан утицај на здравље људи
сматра једном од најважнијих последица загађене
животне средине.
Привредна структура општине Бор има
доминантни утицај на стање животне средине, обзиром
да су основне привредне гране рударство и металургија,
које су у протеклом периоду биле највећи загађивачи
животне средине. Зато су веома важни ставови и оцене
грађана у ком правцу даље развијати привредну
структуру, односно које привредне гране приоритетно

треба развијати. У овој анкети било је постављено само
једно питање да би се видело има ли промена у
ставовима грађана у односу на анкету пре десет година
када је усвајан постојећи ЛЕАП. Одговори показују да је
још више учвршћен досадашњи преовлађујући став да је
неопходно подједнако, односно равномерно развијати и
рударство и металургију али и друге привредне гране на
осталим ресурсима које поседује општина Бор. За
приоритетни развој рударства и/или металургије
опредељује се укупно 30% анкетираних, за развој
осталих грана 22% ( пољопривреде 9%, туризма 11%,
шумарства 2%), док се за равномерни развој свих
наведених грана опредељује скоро половина анкетираних
( 47% ).
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Приоритетни развој

Рударство 6%
Остало 1%
Металургија 1%
Рударство и металургија
23%
Све равномерно
47%

Пољопривреда 9%
Шумарство 2% Туризам 11%

Слика 5.
Опредељивање грађана за превазилажење
моноструктурног карактера привредног развоја општине
Бор и равномерни развој и осталих привредних грана
поред рударства и металургије, праћено је и ставовима и
оценама о томе шта све прво треба урадити да би се
побољшало стање животне средине. Више од половине
анкетираних сматра да прво треба решити проблеме које
у животној средини ствара рударство и металургија 30% оцењује да треба прво изградити нова металуршка
постројења, 15% да треба изградити постројења за
пречишћавање рудничких и металуршких отпадних вода
и 13% да треба рекултивисати флотацијска јаловишта. Да
прво треба решавати комуналне еколошке проблеме
сматра много мањи проценат испитаника ( изградити
постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода
само 5%, решавати различите проблеме управљања
комуналним отпадом 11%). У складу за ставовима
изнетим у анкети пре десет година да је општини веома
потребан просторни план који би дефинисао и начине
решавања еколошких проблема ( 81% анкетираних 2003.
године је сматрао да је доношење новог просторног
плана неопходно) и у овој анкети релативно значајан
проценат испитаника оцењује да прво треба донети
прострорни план да би се побољшало стање животне
средине (10% анкетираних). Да расте улога и значај
еколошке свести показује и релативно значајан проценат
анкетираних који оцењују да је за побољшање стања
животне средине прво потребно увести нове образовне
програме у школама ( 13%) и да је потребно увести нове
емисије на радио и телевизији (3%).
Посебна група питања у анкети односила су се
на то ко највише доприноси побољшању стања животне
средине и ко превасходно треба да решава проблеме
животне средине у општини Бор. По оценама
анкетираних највише доприносе невладине организације
у општини ( 26%) што је у складу са високом оценом
доприноса невладиних организација добијеном у анкети
из 2003. године, затим појединци ( 22%) што
подразумева стручњаке, истакнуте еколошке активисте и
све остале грађане. Према оцени укупно 15% испитаника,
побољшању стања животне средине највише доприносе
различити општински органи ( Скупштина општине 3%
испитаника, Општинско веће 1%, општинске службе 4%,
јавна комунална предузећа 6% и месне заједнице 1%),
док за 14% анкетираних највећи допринос даје РТБ Бор.
Ове оцене су такође у складу са оним које су дате
приликом рангирања значаја доприноса ових актера у

анкети из 2003. године, с тим што је овога пута
очекивано да оцене о доприносу РТБ Бор, због
покренутих активности на технолошком унапређивању
металуршке и рударске производње, буду много веће.
Разлог због којег оцене доприноса РТБ Бор нису веће у
овој анкети лежи највероватније у томе да анкетирани
више оцењују тренутни утицај делатности ове привредне
гране на стање животне средине, него стање које ће
наступити када нове технологије буду примењене.
Значајнија разлика у оценама ко највише доприноси
побољшању стања животне средине у односу на анкету
из 2003. године, је код оцене доприноса државних
органа, који по оценама само 6% анкетираних
испитаника ( 3% надлежно министарство и 3%
инспектори заштите животне средине) највише
доприносе побољшању стања животне средине у
општини Бор. Овако низак проценат испитаника који
оцењују деловања државних органа показује да је, сем
подршке еколошким програмима РТБ Бор, неопходно да
државни органи буду више присутни и у осталим
еколошким активностима, на пример у решавању
проблема комуналног отпада и вода, заштити очуваних
простора природе, подршци еколошким организацијама
и развоју еколошке свести и др. Релативно значајан
проценат испитаника (12%) сматра да неко други
највише доприноси побољшању стања животне средине
у општини Бор - сви наведени подједнако или пожељно
би било сви наведени, свака од наведених категорија по
мало али недовољно за озбиљнији ефекат, сакупљачи
секундарних сировина и др. али у овим одговорима
налазе се и они да нико не доприноси или да испитаници
не могу да оцене допринос побољшању стања животне
средине.
По оценама више од половине анкетираних
(52%), у наредном периоду највећи допринос у решавању
проблема животне средине у општини Бор превасходно
треба да дају сви носиоци еколошких одговорности и
активности, свако из своје надлежности. Од
појединачних актера анкетирани сматрају да највећи
допринос треба да дају општина ( 20%), затим РТБ Бор
(16%), држава (7%) и грађани (4%). У односу на анкету
из 2003. може се закључити да је смањено значајније
очекивање од државних органа, али у одређеној мери и
од РТБ Бор, док су очекивања највећег доприноса у
решавању проблема животне средине остало слично код
оцене доприноса Општине.
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Носилац решавања еколошких проблема

Грађани 4%

Општина 20%

Сви из своје
надлежности
52%

РТБ БОР 16%
Јавна предузећа 1%
Држава 7%

Слика 6.
Информисаност о стању и проблемима животне
средине, као и о активностима које се покрећу за
решавање проблема, веома је битно за мотивацију
грађана да учествују у еколошким акцијама и
одлучивању о решавању еколошких проблема. На
питање да ли су информисани о стању животне средине у
општини Бор укупно две трећине испитаника је
одговорило да су добро информисани (45%) и одлично
информисани (18%). Међутим, обзиром да се ради о
испитаницима који спадају у групу еколошки (високо)
заинтересоване јавности значајан је податак да чак једна
трећина испитаника оцењује да нема довољно
информација о стању животне средине (34%). Одговори
на питања о заштити природних вредности и неки
одговори из анкете из 2003. показују да се пре свега ради
о недостатку информација о заштити очуваних простора
природе, али и о информацијама о току досадашњих

активности на решавању
проблема у општини Бор .

најважнијих

еколошких

Информисаност

Нисам информисан 3%
Одлична 18%

Нисам довољно
информисан
34%

Добра 45%

Слика 7.
Степен и квалитет информисаности зависи и од
извора информисања, те се и у овој анкети једно од
питања односило на то да испитаници оцене преко којих
се извора најбоље информишу о стању животне средине
(ово питање укључује више елемената - садржај, обим и
правовременост информисања али и поверење у изворе
информисања). Најзначајнији извори информисања са по
једном трећином одговора су локалне ТВ и радио (33%)
и интернет сајтови (такође 33% одговора). У односу на
оцене из анкете из 2003. најважнија промена је у расту
улоге и значаја интернет сајтова као извора еколошког
информисања (пре десет година нису ни били навођени
као извор информисања) и у опадању значаја
националних ТВ и радио станица као извора (12%

анкетираних оцењује да се преко њих најбоље
информишу о стању животне средине), као и штампе
(6%). Јавне трибине су такође за 6% испитаника најбољи
извори информација, док нову форму "отворених врата"
коју у борској средини једино практикује РТБ Бор као
најбољи извор информисања наводи само 1%
испитаника. Релативно значајан број испитаника ( 9%)
навео је неке друге изворе преко којих се најбоље
информише, као што су сопствено истраживање, шетња
кроз околну природу, путем разних медија, личним
доживљајем, увидом у анализе, путем школе, преко
радова на факултету, преко адекватне литературе, преко
научних радова и на друге начине.
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Извор информисања

Остало
"Отворена врата" 1% 9%

Националне ТВ и радио станице 12%

Јавне трибине 6%

Интернет сајтови
33%

Локалне ТВ и радио станице
33%
Штампа 6%

Слика 8.
За даљу реализацију ЛЕАП и друге активности
на решавању еколошких проблема од највећег значаја је
мотивација и спремност грађана да се укључе у еколошке
акције и доношење одлука о решавању проблема
животне средине. На питање о томе да ли су спремни да
се активно укључе у програме и акције на побољшању
стања животне средине огромна већина је одговорила да
су спремни ( 58% безусловно а 40% зависно од
програма). У односу на ситуацију пре десет година када
је усвајан постојећи ЛЕАП, када је на исто питање 38%

одговорило да су спремни, 21% да нису а чак 40% да не
знају да ли би се ангажовали у еколошким активностима,
то је веома значајан напредак у еколошкој свести и
мотивацији грађана, али показује и висок степен
критичности јер је за велики број испитаника услов
прихватљивост програма, што је у вези са степеном
њихове информисаности, знања и еколошке културе, али
и са степеном активности државних и локалних органа,
цивилног сектора и других актера на подручју заштите
животне средине.

Спремност за еколошке акције

зависно од програма
40%

Да 58%
Не 2%

Слика 9.
У целини анкета показује да је порастао значај
и улога еколошке свести као чиниоца даље реализације
ЛЕАП - а и свих других стратешких докумената,
пројеката и акција на решавању еколошких проблема и
побољшању стања животне средине и квалитета живота
у општини Бор. Овај закључак упућује на то да и у
наредном периоду различите активности на јачању

еколошке свести у свим њеним аспектима информисаности,
знању,
култури,
мотивацији,
понашању, учешћу у одлучивању - треба да буду један од
кључних приоритета ЛЕАП- а и других стратешких
докумената и практичних еколошких политика.
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SWOT АНАЛИЗА (ПРЕДНОСТИ, ШАНСЕ,
СЛАБОСТИ, ОПАСНОСТИ)
ПРЕДНОСТИ
 Започете инвестиције у
циљу заштите животне
средине
 Примена постојећег
локалног и окружног
еколошкогакционог плана
 Заштита животне
средине интегрисана у
усвојеним локалним
стратешким документима
 Релативно развијен
нормативни и стратешки
оквир за реализацију
еколошке политике
 Реализовани пројекти
заштите животне средине
који су показали
могућност постепеног
побољшања стања
животне средине
 Реализовани пројекти
јачања капацитета јавних
предузећа из области
управљања отпадом и
заштите животне средине
 Постојећи капацитети за
рециклажу металног
отпада и ПЕТ амбалаже
 Развој система
прикупљања
рециклабилног отпада

Покренутебројнеиницијат
иве за заштиту природних
добара
 Подручја очуване
природе у процесу
одлучивања о заштити,
евидентирана за заштиту
или иницирана заштита
• Раст тражње за бакром,
племенитим и ретким
металима на светском
тржишту,
• Резерве необновљивих
ресурса (руде бакра и
племенитих и ретких
метала, пешчари, креч,
грађевински камен и
други неметали) за развој
рударства, металургије,
прерађивачке индустрије,
грађевинарства
 Геоморфолошки облици
рељефа – геолошка
разноврсност (магматске
и кречњачке области)
 Водно богатство
 Богатство шумом
 Биолошка разноврсност
 Станишта ендемских и
реликтних биљних врста
 Станишта птица
грабљивица
 Станишта заштићених
врста лептира
 Станишта на којима су
први пут у свету

СЛАБОСТИ
• Неадекватна
комуникациона повезаност
са окружењем (путна,
железничка,
телекомуникациона), слаб
квалитет локалне путне
мреже, старе и слабо
одржаване пруге
• Монофункционалност
привредне структуре,
Снажна
деиндустријализација и
девастација индустрије,
некада високо развијено
подручје, сада испод
републичког просека
• Еколошки проблеми и
угроженост животне
средине, као последица
експлоатације и прераде
руда бакра и неметала
(загађени ваздух, воде и
земљиште, запуштени
урбани и рурални простор –
Бор као "еколошка црна
тачка" , регионални и
еколошки hotspot)
• Ослабљени демографски
ресурси услед негативног
природног прираштаја и
интензивног исељавања
• Висока незапосленост
• Деградација
пољопривредног земљишта
и доминантно слаб
педолошки покривач;
Слабо организовано
тржиште пољопривредних
производа, мотивације,
знања и материјалне
могућности
пољопривредних
газдинстава за улагања
• Низак степен инвестиција,
 Слаба конкурентност
привреде,
Недовољно коришћење
подстицајних средстава из
домаћих и страних извора и
недовољна сарадња локалне
самоуправе и привреде
• Незавршено
реструктурирање РТБ-а
• Недостатак одговарајућих
кадрова и хиперпродукција
кадра истог профила
• Недовољна улагања у
развој технологија,
истраживања и развој
 Ниско технолошко
искоришћење сировина
 Ниска енергетска
ефикасност
• Недовољно одржавање
инфраструктуре и
функционисање јавних
служби на сеоском
подручју

откривене ретке
животињске врсте
 Надземни и подземни
крашки облици рељефа
• Функције Бора као
центра округа и
регионалног центра
• Ниво запослености и
потенцијал радно
активног становништва
• Пољопривредни
потенцијали и
производња (сточарство,
ратарство, повртарство,
лековито биље и др.);
релативно велика
обраслост здравом шумом
са економском и
заштитним функцијама
• Расположиви
производни,
инфраструктурни и
услужни капацитети
• Дуга традиција рударске
и металуршке делатности
и РТБ Бор као лидер у
производњи и преради
бакра,
Подршка државних
институција развоју
привреде и РТБ Бор
• Високостручан и
образован кадар
 Формиране службе
заштите животне средине
у локалним самоуправама
и појединим предузећима
 Канцеларија републичке
инспекције заштите
животне средине
 Повремене стручно
оспособљавање
запослених за
специјалистичке послове
из области заштите
животне средине
 Започето стручно
оспособљавање за
увођење и примену
стандарда ИСО 14000 и
ИСО 18000
 Искуство у придобијању
донатора за локалне
еколошке програме
Искуство у реализацији
еколошких програма и
пројеката
 Развијен систем
предшколског, основног,
средњег и високог
образовања
 Развијене наставне и
ваннаставнеактивностиу
области заштите животне
средине
 Развој система
средњошколског и
високошколског
образовања из области
заштите животне средине
и рециклаже
 Развијен систем
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• Угрожавање туристичких
потенцијала услед утицаја
РТБ Бор
• Недовољна спремност
предузетника да усвајају
нова знања, слаба
организованост МСП,
недостатак јавно-приватног
партнерства
• Недовољна истраженост
природних и културних
добара
• Застарелост
дистрибутивне
електромреже и постројења
• Релативна безводност
крашких простора,
неопходност
водоснабдевања из
окружења (ХА "Боговина")
и сужене могућности за
изградњу МХЕ
• Велики губици у
водоводној мрежи због
застарелости и
нерегистрованог
коришћења;
девастираност водотока
Брестовачке, Борске,
Кривељске и Равне реке
• Изостанак пречишћавања
рудничких, индустријских и
комуналних отпадних вода
 Загађена приобаља река
 Повремена оштећења
вегетације
сумпордиоксидом на
правцима преовлађујућих
ветрова
• Угроженост поплавама у
сливу Црног Тимока и
Поречке реке
• Непотпуно организовано
сакупљање комуналног
отпада, нерегулисано
одлагање различитих врста
отпада, несанитаран начин
одлагања отпада на
градској депонији и
неплански формираним
сметлиштима
 Спори процеси заштите
очуваних природних
добара
 Непостојање мониторинга
очуваних природних
простора, био и
геодиверзитета
 Неравномерне еколошке
активности појединих
образовних институција
 Недовољна подршка
научно-истраживачким
скуповима
 Недовољна
оспособљеност појединих
еколошких НВО
 Непостојање
континуираног
заједничког деловања и
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кампања за подизање
мреже еколошких НВО
еколошке свести
 Недовољна подршка
 Афирмисан рад
еколошким НВО од
еколошких невладиних
стране државних и
организација
општинских органа
 Развијен систем
 Недовољна
мониторинга квалитета
организованост и
ваздуха
капацитети општинских
 Акредитоване
органа и органа управе
лабораторије за обављање
послова мониторинга
емисије и имисије
отпадних гасова
 Развијен систем
еколошког информисања
путем локалних
медијапосебно
електронских и интернет
медија
• Мрежа научнообразовних институција
(факултети, Институт)
 Дуга традиција
еколошких научноистраживачких скупова
• Туристички потенцијали
(природни, културни,
радом створени, и др.)
 Почетак развоја сеоског
туризма
 Реконструкција и
ревитализација
туристичких објеката
 Јавно туристичко
предузеће и туристичка
организација
• Иницирана сарадња
јавног и приватног
сектора (институције,
привреда, невладин
сектор),
• Заштићена најзначајнија
културна баштина
• Солидна опремљеност
Бора и непосредне
околине фиксном
телефонијом,
покривеношћу мобилном
телефонијом, мрежом за
пренос података и
Интернетом, као и
поштама
• Изграђен квалитетан
централизовани систем
топлификације ЈП
"Топлана Бор",
најразвијенији у Србији
• Међународна,
регионална и суседска
сарадња и повезивање
(Euro-region Подунавље,
Бугарска, Румунија)
ШАНСЕ
Активирање тзв.
''креативних ресурса'' за
будући развој
(истраживачки ресурси,
предузетничке
активности,
инфраструктура,

ОПАСНОСТИ
Споро доношење
законских прописа и
подзаконских аката из
области заштите животне
средине
 Недовољни капацитети за
примену закона и

стратешки управљачки
механизми и институције
и др.)
 Изражена спремност
грађана и стварање услова
за њиховоукључивање у
реализацијуеколошких
програма
 Спремност невладиних
организација за креирање
и реализацију еколошких
пројеката и програма
 Спремност јавности и
стварање услова за њено
укључивање у јавне увиде
и давању доприноса у
креирању еколошких
пројеката
• Одрживо коришћење
природних ресурса (руда
бакра, неметала, дрвног
фонда, термоминералних
извора, природних лепота
и др.) уз нови развојни
циклус заснован на
обрасцима одрживог
развоја
• Заинтересованост
светских компанија за
прераду бакра за
партнерство са РТБ,
 Учешће међународних
институција у решавању
еколошких проблема
(Светске банка, ЕАР и
др.) и за кредитирање
будућих пројеката у
рударству и металургији
 Реформа националне
и локалне еколошке
политике у склопу
преговора за приступање
ЕУ (Поглавље 27)
• Развијен и јак рударскометалуршки и
прерађивачки сектор и
државна помоћ и подршка
реструктурирању
компаније РТБ Бор;
• Развој прерађивачких
капацитета;
подстицај стварању
кластера МСП у
производном, услужном и
пољопривредном сектору
• Активирање
туристичких потенцијала
и развој туризма
• Подстицај и подршка
пољопривредној
производњи (сточарство,
лековито биље) и преради
• Расположиве предности
за локацију и развој ИЗ
(greenfield) и запуштене
индустријске локације
(brownfield)
• Побољшање капиталне
регионалне и локалне
инфраструктуре (пруга,
путева, аеродрома у Бору,
енергетске
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подзаконских аката
Недовољни капацитети и
неоспособљеност за
коришћење донаторских
средстава и подстицајних
фондова ЕУ
 Недовољно развијена
еколошка свест доносиоца
одлука
Продужено трајање
светске економске и
финансијске кризе и
последице на извознике и
друга предузећа, развој
локалне економије и
социјалну одрживост
 Дуготрајни процес
приступања Европској
унији
• Динамика
реструктурирања и
приватизације,
 Алтернативе развоја које
нису засноване на
принципима одрживог
развоја,
 Несаниране последице
лоше приватизације уз
пратеће стечаје и
ликвидације дела предузећа
• Даље угрожавање
животне средине због
очекиваног интензивног
развоја геолошких
истраживања,
Производње и прераде
бакра без неопходне
еколошко-просторне и
друге контроле и
изостајање новог развојног
циклуса на принципима и
критеријумима одрживог
развоја
• Наставак демографског
егзодуса (тзв."демографска
катастрофа"); релативно
неповољна квалификациона
структура незапослених,
недостатак квалитетног
менаџерског кадра
• Спорост настанка нових
предузећа и неразвијена
предузетничка култура
• Пораст незапослености и
броја сиромашних грађана
Пад еколошке свести и
мотивације грађана да
учествују у еколошким
активностима због
нарастања
егзистенцијалних проблема
• Све тежи и неповољнији
услови доступности
финансијским изворима,
капиталу; високи трошкови
прилагођавања еколошким
и захтевима климатских
промена за привредне
актере
• Кашњења у реализацији
крупне инфраструктуре,
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инфраструктуре,
водоснабдевања,
пречишћавања вода,
депоновања отпада, итд.)
• Развој научноистраживачких и
образовних институција у
Бору и Зајечару
 Развој инвентивних
метода еколошке
едукације
• Реструктурирање и
приватизација јавних
комуналних предузећа
• Међународно
регионално повезивање
(Еурорегион са Бугарском
и Румунијом), подршка
регионалној, суседској и
међународној сарадњи,
могућност коришћења
ИПА фонда
 Даље јачање еколошке
свести и мотивације
грађана да учествују у
еколошким активностима
Даља демократизација
одлучивања о еколошким
питањима на
националном и локалном
нивоу

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

ИКТ, бесправна изградња,
заостајање квалитета
комуналне инфраструктуре
у сеоским насељима
• Високи енергетски
захтеви привреде, слаба
енергетска ефикасност,
неразвијеност коришћења
локалних извора обновљиве
енергије
Саобраћајна изолованост
због споре обнове и
изградње саобраћајне
инфраструктуре
Спора реформа система
образовања
Даље смањење издвајања
за образовање и научноистраживачки рад
Несхватање улоге и
недовољна подршка и
сарадња са цивилним
сектором
Политичка нестабилност у
националним и локалним
оквирима
Недовољна сарадња
националних и локалних
власти у решавању
еколошких проблема

која покрива оне делове територије општине која није
обухваћена државном мрежом.
Праћење
квалитета
ваздуха
врши
се
одређивањем концентрације сумпордиоксида, чађи,
суспендованих ПМ10 честица са анализом токасичних
елеманата (олова, арсена, кадмијума, никла), и укупних
таложних материја са анализом токсичних елемената.
Наведене загађујуће материје су карактеристичне за
аерозагађење на територији општине Бор, а на основу
њиховог распростирања су одређена мерна места у
оквиру локалане мреже.У табели 1. је приказана
локација, тип и врста загађујућих материја које се прате у
оквиру наведених мрежа мерних места.
Табела 1. Локација, тип мерних места и врсте
загађујућих материја које се прате на територији
општине Бор
Локација
мерних
места

Државн
о/локал
но м.м.

Tип
станиц
е

Загађујуће материје

SO2
Тех.
Факултет
Југопетрол
Слатина
Парк

Болница
Шумска
секција
Оштрељ
ОШ
"Д.Радовић"
Металург
Брестовачка
Бања
Електроист
ок
Индустријс
ка зона 7
km
Бор II
Слатина
Језеро

ПM10

УTM

лок.

Г/И

SO2

ПM10

/

лок.
лок.
државн
о

ПР/И
ПР/И

SO2
SO2

ПM10
ПM10

/
/

Г/И

SO2

Институт

КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
Територија општине Бор је 2011.год. Уредбом о
одређивању зона и агломерација (члан 3) (“Службени
гласник Р Србије“, бр 58/2011) проглашена као једна од
4 агломерације у Републици Србији,обзиром да је ваздух
на овој територији сврстан у трећу категорију по Уредби
о утврђивању Листе категорије квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на територији РС за
2011.годину (Сл.гласник бр.124/2012). На основу
наведеног била је неопходна израда планова и програма
којима се планира предузимање низа мера и активности
са циљем да се постигну оговарајуће граничне или
циљане вредности које су утврђене одговарајућим
уредбама из ове области. Почетком 2013.године израђен
је и усвојен План квалитета ваздуха за агломерацију Бор
као и Програм контроле квалитета ваздуха за 2012. и
2013. годину.
Основни приоритет ових докумената
је
заштита здравља људи на целом подручју агломерације
Бор док је главни циљ постизање квалитета ваздуха у
складу са задатим критеријумима за агломерацију Бор,
док су специфични циљеви:
- смањење нивоа загађења ваздуха испод
граничних вредности и циљних вредности у областима
где су они прекорачени,
- одржавање
нивоа
полутаната
испод
граничних вредности у областима где није било
прекорачења граничних и циљних вредности,
- смањење емисије сумпор-диоксида и
токсичних елемената у суспендованим честицама (Аs,
Cd, Hg, Cu,..) до препоручених нивоа.
Да би се постигли наведени циљеви неопходно
је вршити континуирано
мониторинг квалитета
ваздуха.На територији општине Бор постоји такозвана
државна мрежа мерних места а у складу са чланом 15.
Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09)
општина Бор је формирала локалну мрежу мерних места
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/
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Г

/

/

УTM
УTM
*
УTM
*

лок.
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*
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ПР

државн
о

Г/И

лок.

УTM

УТМ

Брезоник
лок.
ПР
УТМ
Кривељ
лок.
ПР
УТМ
Оштрељ
лок.
ПР
УТМ
МЗ Слога
лок.
Г/И
УТМ
ПM10 - концентрација суспендованих честицаPM10са
анализом токсичних металаPb,Cd,Ni, As
УТМ - укупне таложне материје са анализом токсичних
метала Pb,CdNiiAs
SO2– аутоматска и мануелна метода испитивања
Г – градски
ПГ – приградски
И – индустријски
државно/локално м.м.
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2.
ЕМИСИЈЕ
(ПРИТИСАК)

Као специфични индикатори одабрани су:
 Степен искоришћења сумпора и
 Специфична емисија са димњака металуршко
хемијског комплекса.

2003 - 2004

Извори загађења ваздуха у општини Бор су:
 Рударство: јама рудника бакра; површински
копови бакра, кречњака и кварца (минерална прашина,
гасови минирања); одлагалишта раскривке и флотацијска
јаловишта (прашина);
 Металургија: топионица (сумпордиоксид,
прашина са високим садржајем арсена и тешких метала),
 Индустријски објекти: Фабрике прераде
метала (високе емисије прашине),ливнице,
 Енергетски објекти: Топлана и енергана
(прашина, чађ и угљен диоксид),
 Саобраћај,
 домаћинства и др.
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Почетак
деведесетих

1. ОСНОВНИ ЕМИТЕРИ (ПОКРЕТАЧИ)

ИСКОРИШЋЕЊЕ СУМПОРА %
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Најзначајнији загађивачи Ваздуха су објекти
металуршко хемијског комплекса Топионице и
рафинације бакра. У табели која следи дате су емисије
отпадних гасова из овог комлекса у периодима:
 Највеће остварене производње почетком
деведесетих година,
 Најмање производње почетком двехиљадитих
година,
 У периоду рада једне линије и једне фабрике
сумпорне киселине, односно реконструкције топионице и
доградње фабрике сумпорне киселине и
 Након завршетка инвестиционих радова.
Основни
узрок
загађења
су
емисија
сумпордиоксида прашине. Циљ инвестиционих радова у
металуршко – хемијском комплексу је смањење емисије
сумпордиоксида. Рударство је примарни емитер
прашине, односно подизање прашине приликом
минирања, транспорта и депоновања ископина, као и
подизање прашине са депонија раскривки и
флотацијских јаловишта. Санација тзв. „историјских
загађења“ на себе је преузела држава. Светска банка је
одобрила кредит за рекултивацију одлагалишта
раскривки и флотацијских јаловишта у Кривељу и Бору.
Нови извор загађења Бора прашином је одлагалиште
раскривке из рудника Велики Кривељ у стари
површински коп у Бору. Предузимање одговарајућих
мера спречавања подизања прашине са овог одлагалишта
је обавеза Рудника бакра, односно РТБ-а Бор.

Слика 10. Степен искоришћења сумпора

Сумпор из топионичких гасова се користи за производњу
сумпорне киселине. У периоду највеће производње
топионице радиле су три фабрике сумпорне киселине и
искоришћење сумпора се кретало око 50%. Период
најмање производње топионице праћен је ниским
искоришћењем сумпора због немогућности пласмана
киселине, дотрајалости опреме у фабрикама и системима
за прихватање и транспорт гасова. Реконструкцијом
опреме и обезбеђењем тржишта повећано је
искоришћење сумпора у периоду изградње нове
топионице. Један од два основна циља модернизације и
реконструкције топионице и доградње фабрике сумпорне
киселине је повећање искоришћења сумпордиоксида на
98,5% што је циљни индекс у планском периоду.
Повећањем искоришћења сумпора смањује се
емисија на димњацима топионице и фабрике сумпорне
киселине, како потпуним прихватањем гасова са нове
топионичке флеш пећи и конвертора такоиувођењем
двоструке уместо садашње једноструке катализе у новој
фабрици сумпорне киселине и инсталирањем система за
хватање аеросола на изласку из фабрике.

ИНДИКАТОР ЕМИСИЈЕ СУМПОРДИОКСИДА СА ДИМЊАКА g/s
7000
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3000
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1000
0
Почетак
деведесетих

2003 - 2004

Инвестициона
изградња

Нак он завршетк а
инвестиција

Ем исија са зиданог дим њак а Топионице
Ем исија са бетонск ог дим њак а Топионице
Ем исија са дим њак а фабрик е сум порне к иселине

Слика 11. Специфична емисија са димњака металуршко
хемијског комплекса
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Енергетски објекти (Топлана и Енергана) имају
утицаја на делове града који су ближи њиховој локацији.
Утицај је израженији у зимским месецима тј. у грејној
сезони као и у периодима застоја Топионице јер тада
Енергана не користи отпадну топлотуТопионице.
Најзначајнији извори прашине су бране
флотацијских јаловишта и њихове суве површине,

20. децембар 2013

одлагалишта раскривки, металуршки и енергетски
објекти. Држава је преузела обавезу санације,
рекултивације и ревитализације рударских објеката
(Одлагалишта раскривки и флотацијских јаловишта) за
шта је обезбеђен кредит светске банке.
Посебну пажњу треба посветити садржају
арсена и тешких метала у лебдећој прашини.
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3. ИМИСИЈА У ВАЗДУХУ БОРА И ОКОЛИНЕ (СТАЊЕ)
 Број дана са прекорачењем
вредности концентрација прашине.

Индикатори:
 Просечна годишња вредност концентрација
сумпордиоксида,
 Просечна годишња вредност концентрација
прашине,
 Број дана са прекорачењем граничних
вредности концентрација сумпордиоксида,

граничних

СРЕДЊА ДНЕВНА КОНЦЕНТРАЦИЈА
СУМПОРДИОКСИДА
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ГОДИНА
Градски парк

Институт

Електроисток

Извор: Годишњи извештаји Института рударства и металургије Бор
Слика 12. Просечна годишња концентрација SO2 на мерним местима: Градски парк, Институт и Електроисток
Средња дневна концентрација сумпордиоксида
била је највећа у у периоду највеће производње
топионице. Она опада са смањењем производње. У
периоду изградње са прерадом око 200.000 тона
концентрата годишње она се повећава а контролише се
применом Акционог плана за смањење загађења из
металуршких агрегата, усклађивањем производње са

метеоролошким условима, праћењем мониторинг
система и предузимањем мера заустављања рада
појединих металуршких агрегата и сталним надзором од
стране надлежних државних инспекцијских органа.

БРОЈ ДАНА СА ПРЕКОРАЧЕЊЕМ ГРАНИЧНИХ
ВРЕДНОСТИ СУМПОРДИОКСИДА
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Извор: Годишњи извештаји института за бакар Бор
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Слика 13. Број дана са прекорачењем дозвољених граница сумпордиоксида на мерним местима: Градски парк,
Институт и Електроисток у μg/m3
животне средине САД и Америчке метеоролошке
организације. На графику 4 приказани су резултати тих
У периоду припреме техничке документације за
анализа: максималне средње дневне концентрације за
почетак инвестиционих радова у металуршко –
четири карактеристична периода рада металуршко –
хемијском комплексу сачињене су анализе утицаја на
хемијских агрегата: највећа и најмања производња,
животну средину као обавеза по домаћем законодавству
период инвестиционих радова и период након завршетка
и услову за добијање иностраних кредита. Сачињена је
пројекта.
прелиминарна процена дисперзије сумпордиоксида и
прашине по АЕРМОД моделу Агенције за заштиту

КОНЦЕНТРАЦИЈА
СУМПОРДИОКСИДА У
МИКРОГРАМИМА ПО КУБНОМ
МЕТРУ

МАКСИМАЛНЕ ДНЕВНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
СУМПОРДИОКСИДА ПРЕ И ПОСЛЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ
ИЗГРАДЊЕ
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Извор:Preliminary draft existing atmospheric dispersion stady, SNC – Lavalin Environment, July 2010
Слика 14. Максималне дневне концентрације сумпордиоксида у Бору пре и након инвестиционих радова у
металуршко – хемијском комплексу
Садржај арсена у лебдећој прашини у граду и околини
прати Институт Рударства и металургије из Бора.
Промена концентрацијезависи од садржаја арсена у
концентратима,
количине
прераде,
ефикасности

отпрашивања у топионичким електрофилтерима,
метеоролошких услова, конфигурације терена и
удаљености мерних места од емитера.

Средњи годишњи садржај арсена (ng/m3) - градски шарк
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Извор: Годишњи извештаји института за бакар Бор
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Слика 15. Концентрације арсена у лебдећој прашини у Бору
4. УТИЦАЈ
Здравље људи
Сумпордиоксид
Студије
о
акутном
кратком
дејству
сумпордиоксида суп оказале да су испитивани
асматичари били угрожени на концентрацијама од око
0,4 ppm (1144 ng/m3). Примећено је да су ефекти који се
догоде за неколико минута са тешким и кратким дисањем
били симптоматични.
Дим и честице готово увек иду заједно са
сумпордиоксидом и могу да проузрокују тешкоће у
тумачењу података и утврђивању опасности по здравље.
Зато постоји неизвесност у вези са дуготрајним (24 сата
више) епидемиолошким студијама. Постоји могућност да
су негативна дејства сумпордиоксид а у ствари дејства
честица или других здружених материја.
Студије о дејствуу 24-часовном периоду су
показале да су осетљиве особе озбиљно угрожене
концентрацијама сумпордиоксида већим од 0,087 ppm
(250 μg/m3) уз присуство честица. Скорије студије су
показале да дејство на смртности хоспитализацију може
да се догоди са дневним просечним концентрацијама од
125 μg/m3. Дугорочно утврђивање уз помоћ података о
учесталости респираторних болести и функционалних
вредности плућа је показало да излагање годишњим
просечним концентрацијама сумпордиоксида од 100
μг/м3 у присуству фине прашине има значајно дејство.
У европским урбаним срединама типичне
годишње просечне концентрације се крећу у опсегу 20-60
μg/m3 са дневним просецима од највише 125 μg/m3.
Међутим, тамо где се угаљ још увек користи за
грејањедомаћинстава, а има и индустријских извора,
концентрације могу да достигну 1,000-2,000 μg/m3за 10
минута у просеку.
Честице прашине
У Европи се и даље наставља испитивање
разношења честица ваздухом. Постоје докази да су зими
просечнеконцентрације као PM10 у северној Европи
највише 20-30 μг/м3, а у западној нешто веће од (4050μг/м3). Изгледа да постоји мала разлика између
градских и других средина. Ограничени подаци из
централне иисточне Европе показују незнатно више
концентрације. Ипак, 24-часовне просечне концентрације
могу дабуду веће од 100 μг/м3на многим индустријским
или
градским
локацијама,
посебно
када
је
присутнаатмосферска инверзија. Такође се и даље
испитује дејство састојака честица, као што су сулфати,
метали,органска једињења. Могуће је да фина прашина
може да се абсорбује и да концентрише штетне састојке
каошто су бензол (познати карциноген и главна
загађујућа материја која настаје у саобраћају). Вероватно
даће те студије имати значајан утицај на правила и
ограничења. Вечина студија је базирана на мерењу PM10
док друге студије користе PM2.5 податке. Краткорочна
дејства загађења су утврђивана мерењем смртности,
хоспитализацијом због респираторних
проблема,
индикаторима за очитавање дисања и употребом бронхо
инхалатора. Удвостручење честица (уопсегу 0 - 100
μг/м3) удвостручује посматрана дејства. Студије су
показале да постоје штетна дејства од дуготрајног
излагања малим концентрацијама честица
Из тог разлога су се у EU граничне вредности за
честице одредиле на 40 μг/m PM10 као годишњи просек
и 50 μg/m3PM10 (као дневни просек који не сме да се
превазиђе више од 35 пута годишње).

Арсен
Арсен је уобичајен елемент у окружењу.
Типичне концентрације које се разносе ветром су у
опсегу0.001 - 0.01 μg/m3(1-10 ng/m3) у руралним
областима, до 0.03 μг/м3у урбаним срединама (Правила
оквалитету ваздуха
за Европу,
WHO,
друго
издање).Главна опасност код удисања арсена је канцер
плућа. Утврђивање ризика је углавном базирано
настудијама урађеним око топионица у Сједињеним
Америчким Државама.Подаци показују линеарни ниво
опасности по живот у односу на излагање арсену. Због
његовог линеарног односа Светска здравствена
организација (WHO) није могла да одреди безбедан ниво
арсена у атмосфери ито је вероватно разлог зашто је
гранична вредност Републике Србије тако ниска (2,5
ng/m3).Неке од ових студија о дејствима арсена
(удисањем) су ниже наведене (из ИРИС базе података за
утврђивање ризика http://www.epa.gov/iris/):“Студије о
људима који раде у топионицама (Tacoma, WA; Magma,
UT; Anaconda, MT; Ronnskar, Sweden; Saganoseki-Machii,
Japan); све су оне нашле везу између излагања арсену на
радном месту и смртности од рака плућа (Enterlineand
Marsh, 1982; Lee-Feldstein, 1983; Axelsonetal, 1978;
Tokudomeand Kuratsune, 1976; Rencheretal, 1977).
Пропорционално морталитет и велики број студија о
радницима којипроизводе пестициде су указале на
повећан број смтри од канцера плућа међу лицима која
су била томеизложена (Ottetal, 1974; Mabuchietal., 1979).
Једна студија о популацији настањеној близу
постројењаза производњу пестицида је открила да су ти
становници исто тако у повећаној опасности од канцера
плућа (Matanoski et al., 1981). Извештаји о апликаторима
за пестициде на бази арсена исто тако потврђују
везуизмеђу излагања арсену и рака плућа (Roth, 1958)”.
Исти извор наводи везу између излагања арсену у води за
пиће и развоја рака коже и кожних лезија, иако тавеза
није у потпуности доказана.Ретроспективна контролна
студија је показала значајну везу између трајања
потрошње воде из бунара сависоким садржајем арсена и
рака јетре, плућа и бешике (Chen et al., 1986,1992).
Груба процена могућег ризика од арсена на
опште здравствено стање у Бору је дата у нижем тексту.
Скрећемо пажњу да је арсен био изабран између
загађујућих материја које су присутне у Бору због тога
што су велике концентрације арсена највећи проблем за
борску популацију, јер оне могу да имају дуготрајно
негативно дејство на здравље људи.
Анализа ризика по здравље се углавном врши
имајући у виду “референтне дозе” (РфД) за токсичне
материје иканцерогене снажне факторе (ЦПФ) као што
предлаже америчка Агенција за заштиту животне
средине (ЕПА) запроцену санитарног ризика повезаног
са токсичним и канцерогеним субстанцама.
Референтна доза за хронично орално излагање
је базирана на претпоставци да постоји доња граница
заизвесна токсичка дејства, као што су целуларне
некрозе; то је изражено у јединицама од mg/kg на дан.
Опште узевши, референтна доза је процена (са
неизвесним
распоном,
можда
ред
величина)
дневногизлагања људских бића (укључујући сензитивне
подгрупе) које вероватно неће имати већи ризик од
штетнихдејстава у току живота.
РфД је повезана са Прихватљивим дневним
уносом (АДИ), које је дефинисано као доза хемикалије
којојособа може да буде изложена на дневној бази у
једном дужем временском периоду (обично токомцелог
живота), а да не трпи од штетних дејстава.

БРОЈ 21

475

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

20. децембар 2013

“Ниво непримећених супротних дејстава”
(НОАЕЛ) јесте експериментално утврђена доза од које
немастатистички или биолошки значајних индикација о

забрињавајућем токсичком дејству; у случајевима у
којимаНОАЕЛ није био приказан експериментално,

употребљен је израз “Најнижи ниво уоченог
супротног дејства”(ЛОАЕЛ). Израз “Прихватљив дневни
унос” (АДИ) (па према томе и референтна доза - РфД) је
настала оддељење НОАЕЛ сигурносним фактором
(СФ).“Карциногени снажан фактор” (ЦПФ) јесте
градијент криве која представља дозу и реакцију за
анализиранекарциногене
субстанце.
Таква
крива
(добијена на основу експерименталних података на
животињама),повезује повећање броја канцера (у
поређењу са природном стопом таквих обољења у
контролномузорку популација) са претпоставком о
дневној дози токсичне субстанце (у mg/kg/dan).
Као што је речено у једној ЕРМ публикацији из
1994: РфД за неоргански арсеник је 3 x 10-4mg/kg-dan,
аЦПФ - 50 mg/kg-dan.РфД се користи за обрачун индекса
опасности, који процењује прихватљивост продуженог
излагања: ризик одопасности стога представља број који
настаје дељењем могуће абсорбоване дозе са
изложенимстановништвом ради РфД.ЦПФ се користи за
обрачун карциногеног ризика који представља повећање
могућности да се добије канцеру поређењу са просечном
вероватноћом; карциногена опасност је према томе број
који се добијамножењем ЦПФ са просечном дневном
дозом абсорбоване субстанце и изражава могућност.
Сада јеЕПА дефинисала прихватљиве ризике:
• за карциногене материје карценогени индекс
је опсег од 10-4до 10-6. ЕПА повећање ризика одканцера у
току живота преко 10-6може да се сматра прихватљивим,
само ако су постојалеолакшавајуће околности
Процена просечног дневног уноса које
абсорбује потенцијални житељ се врши коришћењем
израза:
Унос = Ц x ЦР x (ЕФ x ЕД) x РР x АБС/ (БЊx
АТ) у коме је:
Ц = годишњи просек концентрације на месту
излагања у Бору 68,8 x 10-6mg/m3)

ЦР = контактна стопа, просечна количина
дневних удисаја (у нормалним условима: 0.83 m3/h, што
износимање-више 20 m3/дан);
ЕФ = Учесталост излагања (у нашем примеру:
365 дана/ годишње);
ЕД = Трајање излагања (сматра се просечним
животним веком, значи 70 година);
АТ = Просечно време, време излагања (сматра
се од родђења до 70 година, значи 365x70 дана);
РР = Стопа задржавања у телу (1);
БЊ = Телесна тежина (70 кг);
АБС = Абсорпција у крви (1).
Просечна концентрација арсена у Борској
области је већа од стандарда Републике Србије за
квалитет ваздуха (2.5 ng/m3) на свим местимаузорковања
у Бору и његовој околини.
Просек вредности забележен на три мерна
места у Бору (Градски-Парк, Институт за бакар и
ЕлектроистокЈугопетрол) је био 68.8 ng/m3, односно
0,069 μg/m3.
Са описаним вредностима, резултат за просечни
унос би био 19.66 x 10-6mg/kgна дан, тако да
индекстоксичког ризика износи 0.065, а индекс
карциногеног ризика -9,5 x 10-4. Токсички индекс је врло
низакнасупрот карциногеном ризику чија је вредност
изнад оне која је препоручена од ЕПА као
безбеднавредност. Ова процена је потврђена и у
последњој публикацији ИРИС-а америчког ЕПА. ИРИС
сакупљаинформације о хемијским субстанцама ради
утврђивања здравственог стања и сваког месеца
ажурирарелевантне информације.
Вредности које даје ИРИС за процену
карценогеног ризика за инхалацију арсена су приказане у
табели којаследи, а и оне су базиране на процени
вредности од 4,29 Е-3 за јединични ризик (тј повећање
ризика законцентрацију од 1 μг/м3 амбијенталног
ваздуха).

Табела 3. Ниво ризика као функција концентрације
арсена у ваздуху
Ниво ризика
10-4 (1 у 10.000)
10-5 (1 у 100.000)

0.02
0.002

10-6 (1 у 1.000.000)

0.0002

Концентрација у ваздуху
(μг/м3)

Извор: ИРИС база података за утврђивање ризика
http://www.epa.gov/iris/
Ова вредностпоказује повећани ризик који се
углавном сматра неприхватљивим иако је присутан у
околини већинепостројења за топљење бакра.
Новом технологијом предвиђен је систем
третмана генерисаног ваздуха који ће обезбедити знатно

мањеемисије опасних и штетних материја у ваздух
околине, чиме ће се количина опасних и штетних
материјавишеструко смањити.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

o
становништво Бора се снабдевало водом
за пиће из градских бунара,
o
становништво села на приобаљу Борске
реке снабдевало се водом из бунара, које је изградила
рударска компанија, као надокнаду за загађење реке
 Од средине до краја 20 века:
o изграђено је Борско језеро на Брестовачкој
реци – за потребе рударства и индустрије,
o каптирани су извори на ободу крашких
терена североисточно од Бора, а потом и извори западно
од града – снабдевање становништва Бора и села у
његовој ближој околини
 Почетком 21. Века:

1.

ОСНОВНИ УТИЦАЈ

Поред
основних
животних
потреба,
индустријски и урбани развој општине Бор захтевао је
обезбеђење великих количина воде. Развој система
водоснабдевања пратио је индустријски и урбани развој
на следећи начин:
 Све до средине 20 века:
o
индустрија се снабдевала водом из
Борске река и оближњег потока,
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o започета
је
изградња
водосистема
``Боговина`` - за потребе становништва, рударства,
индустрије и пољопривреде
Домаћинства града и околних села и индустрија,
снабдевају се водом из следећих извора:
 Подземни извори:
o Сурдуп – издашност 105 l/s
o Кривељска бањица – издашност 105 l/s
o Оштрељска бањица – издашност 20 l/s
o Село Злот – издашност 40-1710 l/s
o Селиште Злот – издашност 131-2420 l/s
o Боговина
Губици из мреже су веома велики и крећу се око
50%. Губици су приказани на следећем графику.
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 Површински извори – Борско језеро запремине
10,6 x 106m3
Захваћене воде потичу из подземних и
површинских извора. Веће количине захватају се из
подземних извора, што значи да се троше квалитетне
подземне воде не само за пиће већ и за друге намене.
У периоду од 2011. -2012. Године, захваћено је У
периоду од 2011. -2012. Године, захваћено је je 8.816.231
m3 (2011.) и 10.485.566 m3.

ГУБИЦИ ВОДЕ У %

ПОТРОШЊА ПИЈАЋЕ ВОДЕ У КУБНИМ МЕТРИМА
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Слика 16. Потрошња пијаће воде
Слика 17. Губици воде
Захваћене количине се не мере већ се рачунају на
основу капацитета и времена рада пумпи. Дотрајале
водоводне инсталације су узрок великих губитака воде.
Губици се процењују и не представљају егзактне
показатеље и вероватно су већи од званично исказаних.
Губици пијаће воде процењују се у границама од 21-30%.
Велики су губици индустријске воде због дотрајалости
цеви и њихових честих оштећења која су последица
минирања у рударству и оштећења цеви због агресивног
дејства киселе средине.
Може се закључити да би се:
 Увођењем система управљања водним
ресурсима

2011

2012

2013

Година
ГУБИЦИ ВОДЕ У %

 смањењем потрошње воде у рударству и
металургији
 подизањем нивоа еколошке свести
 поштовањем закона и повећањем дисциплине
 обезбеђењем средстава за инвестиционо
одржавање и улагање
оствариле могућности за:
 заштиту природе и водних ресурса
 очување биодиверзитета крашких врела и
водотокова
 рационалније коришћење вода
 коришћења већих количина воде за друге
потребе (пољопривреду, туризам и друге гране),
 смањење количине отпадних вода
 процес рекултивације и ревитализације
пољопривредног земљишта оштећеног рудаством и
сумпордиоксидом.
3. СТАЊЕ (STATE)

2. ПРИТИСАК (PRESSURE)
Потрошња воде у рударству и индустрији је
готово константна без обзира на обим производње. То
показује да се вода нерационално троши и да не постоји
систем управљања водним ресурсима.
Велика потрошња воде у индустрији и рударству
условљава велики притисак на водне ресурсе. Борско
језеро, које је изграђено за потребе водоснабдевања
индустрије и развоја туризма, често не може да задовољи
потребе. Зато се у зимском и кишном периоду године,
подземна вода из Злотских врела доводи у језеро како би
се обезбедило водоснабдевање индустрије. Овакво
управљање водним ресурсима утиче на снижавање нивоа
воде у подземним депоима крашких терена. И поред тога,
долази до прекомерне потрошње воде из Борског језера,
па у току лета, односно туристичке сезоне, долази до
снижавања нивоа језера те оно постаје готово
неупотребљиво за рекреацију, односно не остварује се
планирана туристичка посета у објектима на његовим
обалама. Зато приоритет у водоснабдевању из подземних
извора морају добити домаћинства, а индустрија треба да
рационално користи воду и потпуно се преусмери на
водоснабдевање из Борског језера.

Воду за пиће контролишу јавна предузећа за
водоснабдевање. Ова контрола у Бору је редовна и у
складу са законом.
Вода за пиће из система за водоснабдевање
општине Бор је изузетно доброг квалитета. Ретко се
дешава да је неисправна за пиће и то услед замућености
приликом топљења снега или јаких киша.
Честа појава суше утиче на издашност извора. У
таквим условима не поштује се биолошки минимум који
из каптираних извора треба испуштати у водотокове.
Због тога је у летњим месецима смањена количина воде у
Злотској реци, чији се извори користе за водоснабдевање,
што доводи до њене еутрофикације.
Вода из сеоских бунара у близини рударских
објеката и приобаља Борске и Кривељске реке је загађена
и неупотребљива за пиће и наводнавање. Проблем
водоснабдевања је делимично решен прикључењем ових
села (Слатина, Брестовац, Оштрељ, Кривељ и Доња Бела
Река) на централни водоводни систем Бора. Део села
Злот је прикључен на исти систем. Села Шарбановац и
Метовница граде своје водоводе који ће бити
прикључени на водосистем ”Боговина”. Остала села
имају локалне системе са здравом пијаћом водом.
Основни проблеми водоснабдевања су:
 непостојање јединственог система управљања
водним ресурсима и система мониторинга квалитета,
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 квалитет воде за пиће је угрожен дотрајалим
водоводним и канализационим цевима те може доћи до
мешања ових вода и загађења воде за пиће,
 преко 10 км разводне мреже у граду је од
забрањених азбестно-бетонских цеви (садржај азбеста у
води за пиће се не контролише),
 водоснабдевање сеоских домаћинстава није у
потпуности решено, делови града на вишем нивоу немају
довољно воде у шпицевима потрошње и сушним
периодима због недостатка резервоара који би ту
потрошњу могли да покрију.
4. УТИЦАЈ (IMPACT)
Захваљујући високом квалитету воде за пиће,
великој
приступачности
становништва
систему
водоснабдевања и инвестиционим улагањима у довођење
нових количина воде, општина Бор ради на решавању
проблема водоснабдевања. Све чешћи и дужи сушни
периоди доводе до недостатка воде за потребе
становништва. Недостатак резервоара за покриће
ОТПАДНЕ ВОДЕ
1. ОСНОВНИ УТИЦАЈ (Д.Ф.)
Извори отпадних вода су:
 Домаћинства (органске материје),
 Рударство:
o Отпадне воде из технолошких процеса
(ниска pH вредност, суспендоване честице, тешки
метали),
o Процедне воде са јаловишта (ниска pH
вредност, суспендоване честице, тешки метали),
o Воде из рударских копова (ниска pH
вредност, тешки метали)
o Атмосферске воде са одлагалишта
раскривки површинских копова (ниска pH вредност,
суспендоване честице, тешки метали),
o Воде од истражних радова
 Металургија:
o Отпадне воде Фабрика сумпорне киселине
(ниска pH вредност, тешки метали),
o Отпадне воде из погона електролизе
(ниска pH вредност, тешки метали),
o Отпадне воде топионице (термичка
загађеност);
 Индустрија:
o Фабрика соли и метала (тешки метали),
o Фабрике бакарне и лак жице (уља),
o Фабрика опреме и делова (отпадне воде из
галванизације, уља);
 Пољопривреда (пестициди и вештачка
ђубрива).
Отпадне воде у рударству настају:
- Испуштањем из технолошких процеса,
- Цурењем из флотацијских јаловишта,
- Природним лужењем раскривки,
- Испумпавањем воде из рударских копова.
Отпадне воде из металургије потичу из
технолошких процеса и из система за хлађење.
носе велике количине бакра, арсена и тешких
метала. Рудничке воде које отичу из јамских и
површинских копова, одлагалишта раскривки и
флотацијских јаловишта садрже економски значајне
количине бакра и племенитих метала. Њихово
пречишћавање омогућује:
 Развој хидрометалуршких технологија,
 Искоришћење бакра, племенитих и ретких
метала из рудних лежишта и одложеног опасног отпада,
 Побољшање економског положаја рударства и
металургије,
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шпицева потрошње и сигурно снабдевање виших делова
града су велики нерешен проблем. Дотрајале водоводне
инсталације у појединим деловима града доводе до
загађења воде и појаве хидричних епидемија. Последњих
година забележене су епидемије цревних заразних
болести и жутице.
Преко десет километара разводне мреже у граду
је од старих азбестно – бетонских цеви чија је употреба
забрањена. Присуство азбеста у води за пиће се не
контролише. Азбест је канцерогена материја па ове цеви
представљају велики ризик по здравље становништва.
Прекомерно захватање воде из Злотских врела
доводи до непоштовања биолошког минимума у рекама и
снижавања нивоа подземних вода у крашким депоима.
Ово доводи до угрожавања ретких живих врста
површинских вода и јединствене подземне фауне
Дубашнице. Недостатак воде у летњим, сушним,
месецима у Злотској реци има економски значај за
становнике села на њеним обалама јер недостаје вода за
наводњавање пољопривредних култура.

Годишње испуштене количине отпадних вода
показују да 75% отпадних вода потичу из рударства и
металургије и са рударских објеката, а само 25% из
домаћинстава. Отпадне воде из металургије у највећој
мери потичу из технолошких процеса. Искоришћене воде
испуштају се без претходног третмана иако постоји
могућност
њиховог
пречишћавања
и
поновне
рециркулације. Отпадне воде из рударства потичу из:
технолошких процеса, природног лужења и подземних
вода копова.
Велике количине отпадних вода које се испуштају
из рударства и металургије су уништиле живот у Борској
и Кривељској реци. Борска река је пресечена
површинским копом у Бору. Њене воде се захватају и
користе за водоснабдевање рударских погона у Великом
Кривељу. Низводно од Бора остало је корито Борске реке
без природног дотока воде. У празно корито се
испуштају отпадне воде из рударства, металургије и
домаћинстава. Тако је корито Борске реке постало
отворени колектор отпадних вода Бора.
2. ПРИТИСАК (PRESSURE)
Количина отпадних вода из рударства и
металургије је скоро 3 пута већа од количине отпадних
вода из домаћинстава.
Отпадне воде из:
 Металургије и индустрије – испуштају се у
Борску реку,
 Рударства – испуштају се у Борску,
Кривељску и Равну реку,
 Домаћинстава – испуштају се у Борску и
Брестовачку реку.
Мали део отпадних вода се пречишћава,
недовољно ефикасно, тако да се може закључити да
готово нема система за третман ових вода. Отпадне воде
из рударства и металургије носе велике количине
сулфата и веома су киселе. Оне са собом
 Повећање запослености,
 Заштиту површинских и подземних вода,
 Смањење потрошње воде из извора и Борског
језера,
 Заштиту земљишта и производњу здравствено
исправних животних намирница,
 Побољшање
здравственог
стања
становништва.
Отпадне воде из металургије (Фабрика сумпорне
киселине, Електролиза) такође садрже значајне количине
корисних метала које њиховим пречишћавањем такође
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могу донети економску добит. Велике количине
расхладних вода се испуштају као отпадне воде. Постоји
могућност изградње система за рециркулацију чиме се
постиже:
 Смањење потрошње воде,
 Одржавање нивоа воде у Борском језеру на
нивоу потребном за рекреацију,
 Смањење трошкова пословања,
 Повећање запослености.
Цурењем старог борског флотацијског јаловишта,
у Борску реку и Велики Тимок доспеле су велике
количине флотацијске јаловине. Њихово неконтролисано
изливање уништило је преко 2000ха најплоднијег
пољопривредног земљишта. Због оштећења колектора
испод флотацијског јаловишта Велики Кривељ, региону
прети нова еколошка катастрофа.
У селима где постоје водоводи, није изграђена
канализација. Отпадна вода се најчешће испушта у
непрописно изграђеним септичким јамама или се за то
користе напуштени бунари. То доводи до загађења
подземних вода.

контролишу своје отпадне воде пре испуштања, што они
не чине редовно. Не постоји јединствен систем
мониторинга у Србији.
Стање по питању третмана отпадних вода је
следеће:
 Рударство – део отпадних вода из јаме се
третира у погону аеро- аква уз издвајање бакра, остале
отпадне воде се испуштају без пречишћавања;
 Металургија – пројектом реконструкције
топионице ин доградња фабрике сумпорне киселине
планира се изградња система за пречишћавање отпадних
вода из нових погона као и из постојећих погона
Електролизе.
Овим
пројектом
је
предвиђена
рециркулација воде након пречишћавања, сртабилизација
отпадног муља и његово одлагање на посебној депонији
јер је муљ опасан отпад.
 Домаћинства – отпадне воде које се испуштају
у Брестовачку реку пречишћавају се биодисковима који
су често у квару, 80% ових вода испушта се у Борску
реку без пречишћавања.
Контролу на испустима отпадних вода обавља
загађивач. У Борској општини оконтролу, четири пута
годишње обавља РТБ Бор. Не постоји контрола на
местима испуштања комуналних отпадних вода и
отпадних вода из малих и средњих предузећа.

3. СТАЊЕ (STATE)
Националним
законодавством
хидрометеоролошка служба контролише квалитет вода у
рекама. На Борској реци постоји само једно место
контроле. Јавна предузећа и бизнис сектор су обавезни да
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Слика 18. Локације испуштања отпадних вода
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Слика 19. Слив Борске реке и Великог тимока
Мониторинг квалитета површинских и подземних вода обавља Република Србија. По републичком програма стање
површинских вода се контролише у сливу Тимока на следећим мерним местима:
 Борска река - код Рготине,
 Велики Тимок - Чокоњар
 Велики Тимок - Србово
Резултати анализа се објављују у годишњим извештајима.
БАКАР
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40
20
0
РГОТИНА

ЧОКОЊАР

СРБОВО

Мерно место
БАКАР

Слика 20. Концентрација бакра у микрограмима по метру кубном
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Слика 21. Концентрација цинка и алуминијума у микрограмима по метру кубном

АРСЕН
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
РГОТИНА

ЧОКОЊАРЕ

СРБОВО

МЕРНО МЕСТО
АРСЕН

Слика 22. Концентрација арсена у микрограмима по метру кубном
Мера загађености површинских вода показује
концентрације тешких метала и арсена у мг/л у води
река. На основу ње се може закључити да је Борска река
изузетно загађена и ван свих законских норми. Након
њеног уливања у Велики Тимок и овај водоток постаје
неупотребљив за становништво у његовом приобаљу.
Генерално, реке, низводно од рударско – металуршког
комплекса и места испуштања санитарних вода, су
отворени колектори отпадних вода. Оне се не могу
користити за било какву употребу и представљају
ограничење привредног развоја и опстанка становништва
села на њиховим обалама. Лужење наталожене
флотацијске јаловине на њиховим обалама доводи до
ширења загађења на подземне воде ових простора.
Отпадне воде Бора су прекогранични и регионални
проблем. Оне угрожавају сва насеља на обалама
загађених река у Србији и Бугарској и битно утичу на
квалитет воде Дунава. Решавање овог проблема је од
изузетног значаја не само за Србију већ и за цео регион
Балкана, као и за коришћење Дунава.

Националном класификацијом све реке су
подељене у 4 категорије. Најквалитетније воде су
планинске реке у околини Злота и оне су националним
законом заштићене као извори водоснабдевања Тимочке
крајине и Поморавља. Борска и Кривељска река треба да
припадају 2. класи вода али су оне толико загађене да не
одговарају овој категоризацији (објашњење на мапи у
прилогу), и изван су свих норми домаћег законодавства.
Ово потврђује да законодавство није прилагођено
стварном стању и економској моћи земље да решава
проблеме водопривреде.
Општина Бор је сачинила главни пројекат
каналисања и пречишћавања отпадних вода. По том
пројекту обухваћено је сакупљање и пречишћавања
отпадних вода града Бора, викенд насеља од Борског
језера до Брестовачке бање, Брестовачке бање и насеља
Бањско поље.
На карти је приказана једна од три алтернативне
варијанте овог пројекта.
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Слика 23. Алтернативне варијанте пројекта каналисања и пречишћавања отпадних вода
4. УТИЦАЈ (IMPACT)
Отпадне воде из рударства и металургије,
уништиле су живи свет у Борској и Кривељској реци.
Његова разноврсност сачувана је само у изворишним
деловима река и потока. Очуване су: Злотска река и
потоци Дубашнице, Стола и Горњанске висоравни.
Заштита ових река је од великог значаја за очување
биолошке разноврсности и генетског фонда подземне
фауне крашких терена.
У другој половини 20. века дошло је до изливања
флотацијске јаловине из старог јаловишта у Борску реку.
Наносима флотацијске јаловине оштећено је или потпуно
уништено преко 2.500 ха најплодније земље у приобаљу
Борске реке и Великог Тимока. Ове отпадне воде
загадиле су подземне воде бунара и природних извора, те
се вода из њих неможе користити за водоснабдевање и

било какву привредну делатност. Воде Борске,
Кривељске и Брестовачке реке, немогу се користити за
наводњавање што умањује пољопривредну производњу и
ограничава привредне активности становништва.
ЗЕМЉИШТЕ
ПОКРЕТАЧ
Земљиште представља један од најважнијих
природних ресурса. Плодно земљиште се споро образује,
а у процесу деструкције брзо нестаје.
Укупна површина општине Бор је 85.348 ha.
Највећи
део
простора
Општине
намењен
је
пољопривреди (47.6%) ишумама (45.0%), затим,
рударским активностима (1.8%), насељима, водотоцима и
саобраћајницама.

НАМЕНА ПРОСТОРА У % УКУПНЕ ПОВРШИНЕ

1,8

47,6

45

ПОЉОПРИВРЕДА

ШУМЕ

Слика 24.

РУДАРСТВО

БРОЈ 21

482

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Индикатор који се могу користити су индекси
намене простора:
 Индекс површине пољопривредног земљишта,
 Индекс површине шумског земљишта.
 Индекс површине земљишта за рударство
Индекси површина пољопривредног и шумског
земљишта могу се повећавати на рачун индекса
површина за рударство рекултивацијом и ремедијацијом
површина под одлагалиштима раскривки и површина
флотацијских јаловишта.
Извори и узроци загађења су (ПРИТИСАК):
 Рударство – физичка деградација терена,
формирање депонија раскривки и флотацијских јаловина,
изливање отпадних вода;
 Металургија – отпадни гасови са високим
садржајем угљен диоксида, арсена и тешких метала;
 Урбани развој – ширење насеља и
туристичких зона.
СТАЊЕ
Деградација пољопривредног земљишта отпочела
је отварањем површинског копа у Бору. Отварањем
рудника у Кривељу повећава се обим уништеног и
оштећеног пољопривредног земљишта. Топљење руде
бакра на отвореном простору довело је до високих
концентрација сумпор диоксида које су уништиле биљни
свет у кругу од неколико километара. Изградња нових
металуршких капацитета са све вишим димњацима,
ширила је простор оштећеног земљишта. Изливање
флотацијске јаловине у корито Борске реке уништило је
најплодније земљиште у њеном приобаљу и долини
Великог Тимока.
Према подацима РГЗ (2011), неплодно земљиште
(6.194 hа) чини 7,2% од укупне територије општине Бор.
У тим оквирима се налази око 1.270 hа површина
директно заузетих рударско-металуршким активностима.
Процењује се да је током стогодишње експлоатације и
прераде
бакра
површинским
коповима,
oдлaгaлиштимajaлoвинe
и
брaнaмajaлoвиштa
деградирано око 4.600 hа површина земљишта, на којима
су пре ствaрaњa рудникa билe шумe и ливaдe, а у
дoлинама рeкa и притoкa и мање пoвршинe њива.
Програми пошумљавања земљишта јако оштећених
сумпор диоксидом, који су у претходном периоду
спровођени у више наврата, нису довели до формирања
стабилних шумских екосистема од већег позитивног
утицаја на квалитет животне средине и биодиверзитет.
Изузетак у том погледу представља градски парк у Бору,
који је формиран затрпавањем јаруге раскривком из копа.
Реализација
програма
пошумљавања
земљишта
деградираних сумпор диоксидомзапочета је шездесетих
година прошлог века и настављена наредне деценије,
сађењем багрема (Кормарош око 800 хектара и Слатине
око 30 хектара, затим црног Бора (Кривељ око 20
хектара). Затим је у периоду 1992-1998. године на око
600 hа површина, засађено 1.500.560 садница дрвећа,
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углавном, багрема и багренца, с примесом јавора, јасена
и других врста. Просечан проценат пријема је био око
48,8%, а највиши код багрема и багренца.
Пошумљавањем су захваћени делови Површинског копа
"Бор", флотацијских јаловишта "Велики Кривељ" и
"Бор", као и санитарне зоне Површинског копа "Церово",
преовлађујућим делом без претходне припреме терена
одговарајућим мерама техничке рекултивације, са
следећом динамиком садње по годинама: 1992. – 13.960;
1993. – 115.000; 1994. – 300.000; 1995. – 500.000; 1996. –
341.600; 1997. – 120.000; 1998. – 110.000 садница. Ови
засади су данас јако проређени и слабог здравственог
стања. Техничка рекултивација је, углавном, спровођена
само за пољопривредне намене. У периоду 1997-2007.
године су потпуно запостављени радови на одржавању
раније рекултивисаних површина и на спровођењу нових
програма. Подстрек за поновно активирање РТБ-а на
рекултивацији деградираног простора дала су средства из
Националног инвестиционог плана РС (2008-2010),
којима су финансирана шумска рекултивација на 12 hа
одлагалишта рудника "Сарака" и на 2 hа одлагалишта ПК
"Церово". До 2010. године завршена је експлоатација
Површинског копа "Бор" и попуњавање дела
флотацијског јаловишта "Велики Кривељ". Реалне
изгледе за целовиту рехабилитацију ових деградираних
(brownfield) терена пружа спремност Светске банке за
финансирање свих потребних пројектних и извођачких
активности.
Израда
одговарајуће
пројектне
документације је поверена реномираној холандској
инжењерско-консултантској фирми "Witteveen + Bos" и
приближава се крају.
Према планским предвиђањима до 2021. године
биће повећане површине заузете рударскимрадовима,
али ће у укупном билансу бити мање од постојећих због
планиране рекултивацијекопова и јаловишта: рударство
2011. године 1558.5 ha, а 2021. године 1432.5 ha,
рекултивација2011. 107.2 ha а 2021. године 608.0 ha.
Највећи
део
планиране
рекултивације
деградираногпростора реализоваће се до 2015. године.
Планиране површине за рударске радове на
простору општине Бор до 2021. године засноване суна
проценама да ће се рударске активности у том периоду
одвијати на просторима који су већсеверном и источном
делу Општине (Бор, Кривељ, Церово, Доња Бела Река и
др.).Могуће је да ће после 2021. године доћи до
заузимања
нових
простора
за
развој
рударскихактивности на северо-западном делу подручја
Општине (с обзиром на издате концесије).Међутим, обим
и подручје простирања будућих рударских активности на
том подручју у овомтренутку није могуће сагледати без
одговарајуће студијске и техничке документације и
проценетехно-економске оправданости експлоатације
појединих лежишта.
Индекси које је важно пратити су:
 Индекс површина рударских копова,
 Индекс површина депонија раскривке,
 Индекс површина флотацијских јаловишта,
 Индекс рекултивисаних површина.

Рекултивација

Технолошки
коридори

Металургија

Прерада руде

Флотацијска
јаловишта

Укупно

Активни копови

Период

Депоније раскривке

Табела 4. Биланс површина у комплексу рударства и металургије
(у ha)
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ha
1665,7
332,5
464,0
544,0
112,5
99,0
6,5
107,2
%
100,0
20,0
27,9
32,7
6,8
5,9
0,4
6,4
ha
2040,5
766,0
188,0
260,5
112,5
99,0
6,5
608,0
2021
%
100,0
37,5
9,2
12,8
5,5
4,9
0,3
29,8
Извор: Просторни план општине Бор, Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину
2011

ПРОЦЕНАТ ЗЕМЉИШТА ЗАУЗЕТ РУДАРСТВОМ И
МЕТАЛУРГИЈОМ

2011

2021
2011

Рекултивација

Технолошки коридори

Металургија

Прерада руде

Флотацијска јаловишта

Активни копови

Депоније раскривке

40
35
30
25
20
15
10
5
0

2021

Слика 25.
Код основне намене простора промене су
телекомуникациону инфраструктуру утврђиваће се и
усмерене на повећање површина под шумама са 45%на
билансиратиодговарајућим урбанистичким планом у
49,2% територије Општине, или за око 3570 ha (не
складу са планским решењима, пропозицијама и
рачунајући рекултивисане површине). Ово повећање је
смерницама Просторног плана. Грађевинско земљиште
углавном на рачун пољопривредног земљишта нижег
за планиран развој туристичкеи нфраструктуре и зона у
бонитета, ексцесивно еродибилних и контаминираних
туристичким просторима утврђеним Просторним планом
земљишта.
Удео
пољопривредних
у
укупним
утврђиваће
се
и
билансирати
одговарајућим
површинама смањио би се тако за око 5% (или за око
урбанистичким планом. Биланси основне намене
4100 ha).
простора заплански период до 2021. године приказани су
За развој саобраћајне инфраструктуре предвиђено
у Табели
је око 50 ha земљишта, с тим да неће доћи добитних
промена у укупном уделу ових површина. Грађевинско
земљиште за планирану водопривредну, енергетску и

Насеља

40726,7
47,6

38541,1
45,0

896,0
1,0

1558,5
1,8

107,2
0,1

2865,5
3,3

ha
%

85631,8
100

36619,8
42,,8

42112,6
49,2

841,4
1,0

1432,5
1,7

Шуме

Укупно

Извор: Просторни план општине Бор, Извештај о
стратешкој процени утицаја просторног
плана на
животну средину

Sadržaj teških metala u zemljištu
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Izvor: Centar za poljoprivredna istraživanja

Bakar
Arsen
Dozvoljena vrednost Cu
Izvor informacija: Centar za poljoprivredna istraživanja

Слика 26. Киселост земљишта по катастарским Слика 27. Садржај тешких металу у
општинама
земљишту
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413,8
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608,0
3031,0
523,0
463,5
0,7
3,5
0,6
0,5
Киселост и садржај тешких метала у земљишту је
веома важан фактор са аспекта плодности земљишта и
еколошког аспекта. Анализе су рађене још крајем
деведесетих година и оне су дале следеће резултате
(приказани на графицима):

Sl
at
in
a

2021

523,0
0,6

Саобраћајнице

Рекултивација

85631,8
100

Водотоци

Рударство и металургија

ha
%

Период
2011

Пољопривреда

Неплодно земљиште

Табела 5. Биланс основне намене просртора до 2021. године

Dozvoljena vrednost As
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Реакција земљишта (pH) утиче на све физичкохемијске процесе који се у земљишту одигравају. Од
реакције средине зависи процес и интензитет распадања
и образовања минералних материја. Највећа је киселост
земљишта у катастарским општинама које непосредно
окружују металуршки комплекс (Бор, Слатина,
Брестовац).
На основу садржаја тешких метала у земљишту
може се проценити ниво његове загађености. По
домаћим прописима, дозвољен садржај бакра је 100 мг/кг
а арсена 25 мг/кг.
Садржај бакра прекорачује ове норме у
катастарским општинама Оштрељ, Слатина и Бучје. На
осталим просторима је веома близу гараничним
вредностима. Садршај арсена у свим земљиштима је
веома близу прописаним нормама.
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који утичу на понашање арсенових једињења у
земљишту су: pHвредност и садржај Fe, Al, Ca i Mg. Због
своје изузетно велике апсорбције у земљишту,
акумулацију арсена треба очекивати у површинским
слојевима. У одсуству материја које га чврсто апсорбују
(глина, органске материје) дешава се да испирањем
доспева у дубље слојеве па и у воду. Просечан садржај
арсена у земљиштима борске општине је испод
дозвољених 25 ппм. Садржај арсена у биљкама је обично
знатно нижи него у земљишту.
При хроничном тровању код животиња, оне
узимају мању количину хране, показују слабост, губе на
тежини, долази до запаљења слузокоже, дисајних путева
и некоординисаног кретања. Већина непреживара је
осетљивија на тровање арсеном у односу на преживаре.
As се брзо излучује из организма преко фецеса и урина.
Код говеда постоји могућност излучивања преко млека.

УТИЦАЈ
ОТПАД
Квалитет земљишта индиректно утиче на здравље
људи јер загађујуће материје из земљишта прелазе у
биљке и преко њих улазе у ланце исхране. Животне
намирнице биљног и животињског порекла произведене
са овог земљишта често са собом носе тешке метале и
друге загађујуће материје.
pH вредност земљишта има пресудни утицај на
динамику тешких метала. Код киселих земљишта,
ослобађају се веће количине тешких метала у земљишни
раствор, што може бити токсично за биљке; нема
довољних количина калцијума и магнезијума за
нормалан раст и развој биљака; спречава се раст и
директно и индиректно нарушава процес исхране
биљака. При ниској pH вредности долази до испирања
калијума, азота и органских материја услед чега
земљишта постају сиромашна материјама неопходним за
раст биљака. Смањење покривености земљишта биљкама
доводи до повећања ерозије и неповратног одношења
површинског слоја земљишта. Тако у близини великих
извора емисијеугљен диоксида, плодна земљишта
постају голети. У околини Бора на овај начин је трајно
деградирано 4816 hа. Педесетих година прошлог века на
овом земљишту је засађена багремова шума.
Бакар се јавља у земљишту најчешће у
сулфидним једињењима. Уобичајен садржај се креће од
1-20ппм, а толерантне вредности су до 100ппм.
Покретљивост му је изузетно мала. Јако се апсорбује у
органској материји. Биљке га усвајају као Cu2+ и то у
малим количинама. Са повећањем његове концентрације
у земљишту, нагло се повећава интензитет његове
апсорпције. Бакар је веома токсичан за биљке уколико је
његова концентрација у земљишту од 25-40ппм и ако је
pH вредност земљишта испод 5,5. Првенствено се
накупља у корену биљака. Повећана концентрација бакра
је у земљиштима катастарских општина Слатина,
Оштрељ, Бучје и Шарбановац. У К.О. Бор, Злот,
Метовница и Брестовац је незнатно испод законом
дозвољених 100ппм. На основу ових података се може
закључити да је примарни узрок повећаних
концентрација бакра у земљишту околине Бора, пре свега
геолошка подлога, а секундарни рударство и
металургија. Ту чињеницу могу да потврде високе
концентрације бакра на земљиштима насталим на
магматској подлози у Злоту и Шарбановцу. Код људи се
токсично дејство бакра ретко јавља. Код животиња које
уносе веће количине бакра долази до његовог
нагомилавања у ткивима, првенствено у јетри и доводи
до оштећења њене функције.
Садржај арсена у земљиној кори је релативно
мали и износи 1x10-4%. Његов најчешћи садржај у
земљишту креће се од 2 до 20 ппм. Дозвољени ниво у
Србији је 25 ппм, а у западној Европи 20 ппм. Фактори

Проблем комуналног и индустријског отпада у
општини Бор је значајан, с обзиром да није било
контроле и планских активности на уређењу постојећих
зона за одлагање отпада.

A.

КОМУНАЛНИ ЧВРСТ ОТПАД

1. ОСНОВНИ УТИЦАЈ
Проблем чврстог комуналног отпада је у Бору
изражен као и у другим градовима и општинама у
Србији. Главни и највећи извор чврстог комуналног
отпада су домаћинства, а значајни део се продукује и у
комерцијалном сектору - предузећа и установе, на јавним
површинама и једним делом у индустрији.
За бригу и транспорт чврстог комуналног
отпада на територији општине Бор, задужено је ЈКП
„3.октобар“ из Бора. Корисници услуга су практично сви
грађани Бора, сви привредни субјекти, установе и
предузетници.
Према подацима из ЈКП „3. октобар“ Бор, број
домаћинстава којима се пружају услуге одношења отпада
(број корисника услуга) на територији општине Бор је
12.908.С обзиром да је укупан број домаћинстава у
општини 19.120 (Ценсус 2002),покривеност општине
услугама сакупљања је 67,5%. Број обухваћених
стамбених кућа је 1.376, број предузећа, радњи и локала
је 568 и број станова у зградама је 11.500.
По новом попису становника 2011.год број
домаћинства је смањен на 16.764 па се подаци
достављени из комуналног предузећа морају ревидирати.
Отпад се сакупља са подручја Бора и 7 околних насеља,
Шарбановац, Злот, Брестовац, Метовница, Оштрељ,
Слатина и Велики Кривељ (периодично), док су остала
насеља изузета из система сакупљања. Услугом
сакупљања отпада нису обухваћена села: Бучје, Доња
Бела Река, Лука, Танда, Топла и Горњане.
Стратегија управљања отпадом у периоду
2010.-2019.год. наводи да је потребнообезбедити
покривеност услугама сакупљања отпада за 75%
становништва до 2014.год.
Индикатори којима ће се пратити реализација
плана су:
 Индекс
покривености
услугама
прикупљања отпада (проценат броја корисника услуга),
 Индекс површине општине обухваћен
системом скупљања отпада.
Званична општинска депонија на којој се врши
депоновање чврстог комуналног отпада од почетка 80-их
година, лоцирана је у напуштеном делу копа који се
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доскора налазио унутар индустријског круга РТБ Бор.
Она је лоцирана на удаљености 2км ваздушном линијом,
југоисточно од Бора, односно 8км регионалним путем
Бор-Оштрељ. Постојећа градска депонија jе формирана у
оквиру дела катастарске парцеле бр.4400/11 К.О. Бор II и
заузима површину од 36.892м2. Како се током 28 година
отпад одлагао на неконтролисани начин, а тек последњих
година се отпад прекрива инертним материјалом, па не
постоји поуздан податак о количини депонованог отпада
до сада.
Одлаже се отпад са територије градског дела
општине Бор и из шест сеоских месних заједница: отпад
из домаћинстава, са јавних површина, остали отпад (из
канцеларија, трговина, угоститељства, индустрије).
Састав депонованог отпада је различит – неселектован па
је ту одлаган: комунални - кућни отпад, кабасти, метални
отпад,амбалажни отпад (стакло, пластика, папир, картон,
лименке),
пољопривредни
отпад
и
отпад
са
пољопривредних газдинстава, грађевински отпад,
електронски отпад, опасан отпад (хемикалије, уља,
батерије, боје, лекови, акумулатори), отпадне гуме,
инертан индустријски отпад и отпад из рударства.
До скора је свако имао приступ локацији
депоније па су често превозна средства приватног
сектора
(кланице...),
домаћинстава
итд.
самоиницијативно довозила и истоваривала отпад
стварајући додатни проблем и ометајући приступ
механизацији kомуналног предузећа.
Органски
отпад
из
пољопривреде
се
неконтролисано баца или спаљује што доводи до честих
шумских пожара. Његовим компостирањем, створило би
се органско ђубриво за побољшање квалитета
земљишта.Пестициди и њихова амбалажа, због
недовољног образовања пољопривредника, нестручно се
користе и неконтролисано бацају. Образовање
пољопривредника и економска стимулација за примену
овог поступка смањили би трошкове пољопривредне
производње,
допринели
побољшању
њиховог
материјалног положаја и развоју села.
У Србији још није дефинисано трајно решење
за опасан отпад па је то додатни фактор угрожавања
животне средине.
2.

ПРИТИСАК

При решавању проблема комуналног чврстог
отпада
на
територији
општине
Бор
уочени
сумногобројни проблеми.
Непоузданост
података
о
количини
генерисаног отпада
Сваког дана у домаћинствима Борске општине
настаје, по процени, 0,639кг комуналног отпада по
становнику. Проблем су методе процене којима се
полазни подаци који се достављају из комуналног
предузећа доводе у питање, што не гарантује довољну
тачност података која је неопходна код сваке врсте
пројектовања која се односи на решавање питања
управљања комуналним отпадом. То доводи до великих
разлика у подацима који се појављују у различитим
стратешким документима а који нису прихватљиви. За
било коју процену, неопходна је прихватљива тачност
улазних података - инпута.
Индекс којим се прати реализација програма је:
 Дневна количина отпада по становнику
изражен у килограма/становнику/дан.
Спорост регионализације
Иако је прва Национална стратегија управљања
отпадом усвојена 2003. год. а општине борског и
зајечарског округа потписале 2 споразума о
међуопштинској сарадњи и приступу регионализацији
(2006. и 2007.год.) и поред најава да ће изградња
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регионалне депоније за наш регион отпочети 2013. год. и
даље смо далеко од тога.
Регионални план још увек није усвојен. Према
законској регулативи, неопходно је урадити стратешку
процену утицаја на животну средину за Регионални план,
што захтева његову дораду и додатна финансијска
средства. А рачунајући на време које је прошло од прве
верзије, неопходна је и комплетна ревизија овог
плана. Детаљни план регулације «Халово» је усвојен на
Скупштини Града Зајечар али су наступиле промене које
налажу његову поновну ревизију чија процедура није ни
почела. Након тога је важно наћи стратешког партнера
што је такође неизвестан и дуг процес. Недостаје и
посвећеност свих учесника општина и града овом
проблему а изостаје и укљученост Министарства.
Још једна реална опасност је спорост Србије у
реализацији приступа стандардима ЕУ. Наиме, и поред
покушаја да се држи корак, промене које се дешавају у
развијеним земљама су брже од наше воље и већ се у
многим земљама напушта систем регионалних депонија
и иде се на стопостотни приступ рециклажи. Поставља се
питање да ли ће страни инвеститори прихватити да
финансијски подрже напуштени систем управљања
отпадом. Уколико се ускоро не дефинишу одговори на
ова питања, локалне самоуправе ће морати да решавају
своја питања на локалу не чекајући неизвесну
регионализацију.
Нерешеност власништва над локацијом и
Пројекат санације депоније
Званична депонија комуналног отпада општине
Бор налази се на локацији која је доскора била у кругу и
власништву РТБ-а Бор. Ранијих година сачињен је
Пројекат санације флотацијских јаловишта који је
обухватио и санацију општинске депоније. Финансијер
овог пројекта је Светска банка. Тренутно је реализација
овог пројекта стопирана па је неизвесно када ће се и да
ли ће се наставити и реализовати по већ постојећем
пројекту.
Независно од тога,општина Бор је по законској
обавези наручила израдуГлавног пројекта санације
званичне депоније чврстог комуналног отпада на
територији општине Боркоји је завршен2007.год.и
прошао ревизију код ресорног Министарства.
У међувремену је поменута локација изузета из
власништва РТБ-а и тренутно се налази у власништву
државе. Поменута локација је од значаја за општину Бор
јер су у оквиру ње већ назначена подручја за управљање
комуналним отпадом (локација трансфер станице...). У
будућем периоду, локална самоуправа ће морати да
преузме власништво над једним делом локације и да
њиме располаже и газдује на законски прихватљив
начин.
Недостатак
финансијских
средстава,
неадекватна
и
недовољна
опремљеност
и
организација комуналног предузећа
Да би се систем комуналног управљања отпадом
побољшао, модернизовао и напредовао, није довољно
решавати проблеме системом „један по један“ из године
у годину. Неопходно је упоредо успоставити и решити
више проблема:
 Опремити рециклажни центар
 Набавити
и
распоредити
рециклажне
контејнере
 Осигурати их од нежељених дешавања (крађе
отпада, уништавања....) функционалним решењима,
 Прибавити дозволу за рад
 Склопити уговоре са фирмама - рециклерима
 Успоставити систем наплате услуге по
количини продукованог нерециклираног отпада а не по
м3домаћинства
3. СТАЊЕ
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Састав и количине продукованог/сакупљеног отпада
Табела 6. Процена седмичних количина сакупљеног комуналног
отпада,према подацима ЈКП “3. октобар“ Бор за 2012.год.
Врсте отпада
Количина отпада прикупљених у току сезонских анализа (t/нед)
Пролећна
Летња
Јесења
Зимска анализа
анализа
анализа
анализа
Комунални –
домаћинства,
предузећа, установе
Кабасти
Са јавних површина
Грађевински шут

132,0

137,0

137,0

125,0

Средња
годишња
вредност
(t/нед)
132,8

28,0
7,5
28,0

28,0
7,5
28,0

28,0
7,5
28,0

0,2
0,2
0,2

21,0
5,7
21,0

Табела 7. Спецификација структуре и количине појединих
фракција отпада у укупној количини отпада, на
годишњем нивоу, за 2012.год.% (т)
Фракције –
компонента
отпада

Анализа фракција у току сезонских анализа
Пролећна
Летња анализа
Јесења анализа
Зимска анализа
анализа
Колич Удео
Колич.
Удео
Колич.
Удео
Колич.
Удео
(t)
(%)
(t)
(%)
(t)
(%)
(t)
(%)

Средња
годишња
вредност
Колич.
(t)

Удео
(%)

33,0
11,8

13,01
4,65

31,0
11,5

12,47
4,63

30,0
11,0

12,20
4,47

31,5
11,1

12,88
4,54

31,4
11,4

12,65
4,59

106,7
8,3

42,06
3,27

106,2
8,2

42,74
3,30

106,1
8,1

43,13
3,29

105,9
8,0

43,31
3,27

106,2
8,2

42,77
3,30

5,8
18,5
5,8
1,4

2,29
7,29
2,29
0,55

5,7
18,1
5,6
1,3

2,29
7,28
2,25
0,52

5,7
17,9
5,7
1,3

2,32
7,28
2,32
0,53

5,5
17,5
5,5
1,2

2,25
7,16
2,25
0,49

5,7
18,0
5,6
1,3

2,30
7,25
2,26
0,52

1,4

0,55

1,3

0,52

1,3

0,53

1,2

0,49

1,3

0,52

0,6

0,24

0,5

0,20

0,5

0,20

0,4

0,16

0,5

0,20

1,4

0,55

1,3

0,52

1,3

0,53

1,2

0,49

1,3

0,52

5,9

2,33

5,8

2,33

5,8

2,36

5,6

2,29

5,8

2,34

7,4
17,4
20,9
7,4
253,7

2,92
6,86
8,24
2,92
100

7,2
17,1
20,5
7,2
248,5

2,90
6,88
8,25
2,90
100

7,3
16,8
20,1
7,1
246,0

2,97
6,83
8,17
2,89
100

7,1
16,5
19,3
7,0
244,5

2,90
6,75
7,89
2,86
100

7,2
17,0
20,2
7,2
248,3

2,90
6,85
8,14
2,90
100

Папир и картон
Стакло
Биоразградиви
отпад
ПЕТ амбалажа
Др. Пласт.
Амбал. отпад
Пластичне кесе
Остала пластика
Метал-ферозни
амбалажни
Метал-ферозни
остали
Метал-Ал
лименке
Метал- остали
неферозни
(Al,Cu..)
Композитни
материјали
(картон/восак,
картон/алум)
Гума
Текстил
Фини елементи
Остало
УКУПНО:

Састав комуналног отпада показује учешће
појединих фракција у комуналном отпаду. Највише има
органског отпада и папира, док се количина одбаченог

метала знатно смањила у комуналном отпаду у односу на
претходне године, као резултат високе цене метала на
тржишту и успостављања рециклаже.

Табела 8. Укупна количина сакупљеног, преузетог и одложеног
отпада у 2012.год. (t)
Ук. колич. Сакупљеног или
Начин одређивања
Индексни бр. отпада
преузетог отпада у (t)
количине
200201
процена
392,0
биодеградабилни
200301
6.740,0
мешани комунал
200307
2.984,0
Кабасти отпад

Врста предаје
На одлагање
На одлагање
На одлагање

Укупно је прикупљено и депоновано 10.116 тона отпада у 254 радна дана у току 2012. године., односно 39,83 тона
дневно.
Индекси за праћење су:
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Количина одложеног отпада на депонију на дан

Депоновање
На борској званичној депонији-сметлишту, заступљено је депоновање без икаквог третмана. Ретко се врши засипање
депоније инертним материјалом па је присутно често паљење тела депоније и угрожавање животне средине и здравља људи
који се налазе на удару руже ветрова. Око локац
ије не постоји заштитна ограда(отуђена је) - што све заједно омогућава несметаниприступ индивидуалним сакупљачима
секундарних сировина, домаћим животињама, глодарима, инсектима, птицама итд. На самој депонији не постоје канали за
одвођењеповршинске и процедне воде, а сама депонија се налази близу обале Борске реке у којусе инфилтрирају процедне
воде. Не постоје никакве мере санитарно-техничке заштите, због чега сеова депонија може сматрати »дивљом« депонијом.

Слика 28. Рад механизације ЈКП“3. Oктобар
на званичној депонији у Бору
Дивље депоније
Агенција за заштиту животне средине у 2005.
успоставила је два пројекта везана за прикупљање
података о депонијама на подручју Србије и то:
Иновирање катастра одлагалишта отпада у
Републици Србији и Успостављање катастра дивљих
и старих депонија и сметлишта Р. Србије.
У реализацији ових пројеката, стручна служба
општине Бор је у сарадњи са ЈКП“3.Октобар“ и
представницима месних заједница (градске и сеоске),
формирала базу података о дивљим и старим
депонијама, која се редовно ажурира. Према задњим
подацима, евидентирана је 81 дивља депонија, од чега је
36 у граду и 45 у селима борске општине
Поред
званичне
општинске
депоније,
евидентиране су локације по селима које су договорно
установљене, и са којих се периодично врши одвоз
отпада до градске депоније. Поред ових, присутна су и
бројна сметлишта мањег и већег обима која су углавном
регистрована на теже доступним и критичним
локацијама и представљајуизвор заразе и оличење још
увек ниске еколошке свести становништва.
Ова база је постављена на сајту Агенције за
заштиту животне средине и пружа увид у већ
систематизоване податке који су од значаја комуналном
предузећу приликом пролећних и јесењих акција
чишћења, као и код организованих акција чишћења
волонтера
и
акцијаша
невладиних
еколошких
организација.
Регионални приступ управљању отпадом
Подручје разматрано са аспекта регионалног
удруживања у циљу решавања проблема везаних за
управљање комуналним отпадом се налази у Тимочком
региону, састоји се од општина борског и зајечарског
округа. и заузима 7,4%укупне површине Србије.
Укупан број становника који живе у овом
подручју износи 265.541, према подацима са пописа
становништва из 2002. године, што чини око 3,8% од
укупног
броја
становникаСрбије.
Предлози
организационе структуре управљања комуналним
отпадом у региону Тимока у граду Зајечар и општинама
Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац,

Слика 29. Једна од највећих дивљих
депонија на територији општине Бор
заснива се на идеји да се формира посебно предузеће за
депоновање отпада „Регионална депонија“, кога би
чинили представници општина борског и зајечарског
управног округа – Региона, односно којем би било
поверено управљање регионалном санитарном депонијом
и
трансфер
станицама.Сакупљање
отпада
од
домаћинстава, мањих привредних објеката, индустрије и
других корисника услуга, по општинама, ће као и до сада
вршити локална комунална предузећа (или приватни
предузетници), која ће за те услуге наплаћивати накнаду,
док ће трансфер станицама плаћати да преузму
сакупљени отпад. У поступку регионализације решавања
питања комуналног отпада, општина Бор је потписала 2
документа:
 Споразум о намерама за успостављање
регионалне сарадње управљања комуналним чврстим
отпадом (2006.)
 Споразум о заједничкој изградњи и
коришћењу санитарне депоније (општина борског и
зајечарског управног округа) 25.04.2007.год.

Трансфер станица
У циљу смањења трошкова инвестиције предлаже
се изградња трансфер станица које ће имати само
основне елементе за рад, односно, неће поседовати
постројења за сепарацију с обзиром на релативно малу
количину отпада која ће се на њима сакупљати. Отпад ће
се са трансфер станица односити на регионалну депонију
специјалним камионима, запремине до 30м3.
Општина Бор је у јулу 2011.године извршила
Геодетско снимање терена локације будуће трансферстанице за комунални отпад на локацији јаловишта РТБа Бор на К.О. Бор 2 са израдом катастарско-топографског
плана, у дигиталном и аналогном облику и пријаву
промене на непокретности, у циљу изградње Трансферстанице у Бору за потребе остваривања регионалног
система управљања отпадом. Неопходно је дефинисати
власништво на овој локацији.
Локација постројења за управљање отпадом –
рециклажни центар
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У сагласности са Законом о управљању отпадом,
јединица локалне самоуправе донела је Одлуку о
одређивању локације Центра за одвојено сакупљање
и
складиштење
рециклабилних
компоненти
комуналног отпада у оквиру комплекса ЈКП “3.
октобар“ Бор на К:П: бр. 2119 КО Бор 1 у улици „7. јула“
у Бору. ЈКП „3. октобар“ је конкурисало код ресорног
министарства за финансијска средства за реализацију
овог пројекта. У јулу 2013. године је завршена изградња
овог рециклажног дворишта и тренутно се налази у
поступку добијања интегралне дозволе за рад код
Министарства енергетике и животне средине.
Индекс за праћење успешности:
 Проценат издвојеног рециклабилног отпада,
 Проценат обухваћених субјеката системом
рециклаже
Локални план управљања отпадом
Општина Бор је почетком 2011.год. усвојила
стратешки документ који пружа основу за решавање
проблема у области управљања отпадом на локалном
нивоу, а истовремено постулира принцип регионалног
опредељења који намеће важећа законска основа и
Стратегија управљања отпадом. У њему су дати
предлози, циљеви као и пут којим се дефинише план
управљања отпадом кроз применљива програмска
решења
Донети планови и одлуке

20. децембар 2013

1. Одлука о комуналним делатностима (Сл.
лист општина бр 14/99, 11/2000, 13/2002), којом се
прописују услови за обављање комуналних делатности
на територији општине Бор
2. Одлука о одређивању привремене локације
за хумано сахрањивање животиња на територији
општине Бор, број 323-3/2010-II, 07.04.2010.год,- део
парцеле у оквиру постојеће градске депоније на
територији општине Бор.
3. Одлука о одређивању локације за
привремено одлагање грађевинског отпада (ГОМ) и
отпада од рушења објеката на територији општине Бор,
број 501-89/2010-I, од 24.маја 2010.год.
4. Одлуку о оснивању буџетског фонда за
заштиту животне средине општинеБор, број 4152/2010-I од 6. априла 2010.године
5. Одлуку о накнади за заштиту и унапређење
животне средине број 434-15/2010- I, од 29.априла
2010.године
6. Одлука о усвајању Локалног плана
управљања отпадом за територију општине Бор 20102020.год., број: 501-18/2011- I од 28. јануара 2011.год.
7. Одлука о одређивању локације Центра за
одвојено сакупљање и складиштење рециклабилних
компоненти комуналног отпада, број 353-2/2012-I од 7.
јуна 2012.год.
У новембру 2006. године, општина Бор је донела Одлуку
о одређивању локације регионалне комуналне депоније
на територији општине Бор, али је иста стављена ван
снаге у априлу 2007. након међуопштинског изгласавања
локације „Халово“ за регионалну депонију на територији
општине Зајечар.

Табела 9. Упоредни приказ Опреме за сакупљање отпада:
подаци из 2010, 2011. и 2012. године
ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА
Број посуда
Опрема за прикупљање отпада
Комунални контејнери од 5 м3

2010.
год
15

Комунални контејнери од 7 м3

/

3
7 Комунални контејнери од 10 м
. Прес или роло контејнери
1 Контејнери од 1.1 м3
.
Канте 120л

15

600

620

650

1375

1375

1375

/
/

85

Кесе

/

Др. Врсте контејнера

/

Остало

/

Опрема за транспорт отпада
Аутоподизач

7
. Камион
2 Кипер
.
Трактор са приколицом
Запрежно возило
Друга возила
7 Опрема на депонији
.
Трактор гусеничар
3
. Компактор

2012.год

15

Контејнери за одвојено прикупљање сек. сировина

Аутосмећар (ротопрес) + потисна плоча

2011. год

60

60

Број возила
1+3
1

1+3
1

1+3

4

8

1

/
4
/

2

/
Број машина
/

1

1
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Остало: булдозер

1

Друга опрема

Број машина и уређаја

7 Цистерне за пијаћу воду
. Цистерне за прање улица
4
Возила за прање контејнера
.
Возила за чишћење септичких јама
Утоваривач-ULT100

1
3

Улагања
Након усвајања ЛЕАПа 2003.год. није постојала
финансијска подлога за његову имплементацију, тако да
су се реализовали само задаци и активности које нису
захтевале значајна улагања (образовне активности и

2008.

Рампа и ограда око депоније

3

2

јачање еколошке свести, волонтерске акције чишћења,
доношење одлука). Формирање локалног буџетскогфонда пружило је могућности да се у одређеној мери
финансијски подрже извесни локални еколошки пројекти
који су у складу са еколошким стратешким документом
општине.

Учешће
Општине Бор

200.000,00
200.000,00

2

1
1

Табела 10. Преглед улагања и опремања ЈКП“3.октобар“по
годинама, у периоду од 2005.-2013.год.
Год.
Основна средства
Износ /дин.
Носиоц
финансирања
2005.
камиони: аутосмећар,
у вредности
EAR
аутоподизач,
297.000 евра
аутоцистерна, ровокопач
у вредности од
74.250 евра.

1

/
/
1

Комбиновани утоваривач–ровокопач CATERPILLAR 428D
Утоваривач-Крамер 312 SE

-200 контејнера запремине
1,1м3,
-10 контејнера од 5м3
-1.000 пластичних канти од
120l,
Санација дивљих депонија

20. децембар 2013

Еколошки Фонд
Општине Бор

Напомене
По завршетку ЛЕАПа Општина конкурисала код
ЕАРа са пројектом:
„Јачање капацитета за
упр. отпадом“
Испорука извршена у
току 2005. и 2006.
године.
Ограда је након
завршеног пројекта
отуђена

62 контејнера од 1,1м2
2009.

10 контејнера од 1,1м3,

1.390.040,00
донација

10 Ме-кавеза за ПЕТ
амбалажу

2010.

10стубних канти за смеће
Контејнери за сепарацију
рециклабилних компоненти
отпада, ПЕТ амбалаже, папира
и картона.

1.000.000,00

2.900.000,00

2011.

Контејнери1,1м3 44ком

1.157.816.00

Ауто-чистилица (половна)
Ауто-смећар
(половни)
Специј. вишенаменско возило
са прикључцима (раоник за
снег и посипач соли)
Стубне канте 105 ком

3.499.880.00
3.468.728.00

Министарство ж. с. и
пр. план. – Акција:
Очистимо Србију

Буџетски Фонд за
зашт. жив. Сред.
Општине Бор
Фонд за зашт. жив.
Сред.
Буџет Републике
Србије

Пројекат: „Јачање
капацитета за управљање
комуналним отпадом и
санација дивљих депонија

Пројекат: „Санација и
рекултивација
девастираног земљишта“
вредност: 3.200.000,00
(300.000,00дин. је
сопствено учешће)
Средства од игара на
срећу за пројекат: Јачање
капацитета за упр. отп.

Буџетски Фонд за
зашт. жив. Сред.
Општине Бор

3.716.528.00

314.874,00
2012.

Контејнери, стубне канте,
тримери, алати, заштитна
опрема

1.397.576,79

Ауто-смећар
Радна машина са утоварном

3.599.000,00

Буџетски Фонд за
зашт. жив.средине

Акција Очистимо Бор у
оквиру Акције Очистимо
Србију
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3.898.720,00
700.000,00
498.550,00
Фонд за зашт. жив.
сред. РС

РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР
20.436.320,88

2013.

Ауто-смећар

20. децембар 2013

5.000.000,00
3.493.000,00

Буџетски Фонд за
зашт. жив. средине

Пројекат ЈКП“3.октобар“:
“Израда центра за
разврставање и
привремено складиштење
рециклабилног материјала
и посебних токова
отпада“
У фази набавке, у току је
тендер

Контејнери и канте
Индекс праћења улагања у управљање отпадом:
 Укупна улажена средства у опремање јавног
комуналног предузећа за управљање отпадом,
 Проценат уложених средстава за опремање
јавног комуналног предузећа у односу на укупна улагања
у заштиту животне средине,
 Проценат уложених средстава за опремање
јавног комуналног предузећа у односу на укупна улагања
у јавном комуналном предузећу,
 Проценат уложених средстава за опремање
јавног комуналног предузећа из локалних фондова у
односу на укупна улагања средстава из свих
расположивих фондова.
УТИЦАЈ
Директни узрочници заразе и загађења са
депоније:
 гасови који се издвајају из тела депоније, због
присуства заробљеног продукованог метана и угљендиоксида што доводи до њеног самозапаљивања и
ширењања густог, штетног дима;
 пожари на депонији
 ширење непријатног мириса отпада који се
под дејством топлоте и атмосферских падавина распада
при хемијским и биолошким реакцијама, па га ветар
разноси.Отпад није прекривен довољном количином
инертног материјала;
 директног
контакта
људи,
домаћих
животиња и птица са отпадом који је сигуранпреносилац
заразе.
Индиректан утицај градске депоније у Бору на
загађење животне средине, односи се на загађење
земљишта, подземних и евентуално површинских вода,
миграцијом штетних супстанци, пре свега из процедног
филтрата. Неадекватним мерама заштите депонованог
отпадног материјала од падавина, отпаддолази у контакт
са атмосферским водама, врши се његова инфилтрација
кроз тело депоније, при чему такве процедне воде носе са
собом растворенештетне материје загађујући земљиште,
подземне и површинске воде.
До озбиљног загађења земљишта и околног
простора, долази лаком миграцијом великогброја
штетних супстанци које се налазе у отпаду. Обзиром да
је на поменутој локацији депоновани индустријски,
медицински и др. опасан отпад, то додатно угрожава
околину и загађује земљиште.
Неопходна је ургентна санација постојеће градске
депоније у Бору, да би се, уз коришћење и примену свих
савремених достигнућа и искустава у области санације и
ремедијације, минимизирали сви штетни утицаји. Ово
подразумева предузимање најнужнијих мера заштите
животне средине, тј. максималне могуће интервенције
које ће пре свега заштитити становништво, живи свет и
околне објекте од негативних утицаја.
Дугорочно посматрано, утицај се огледа у:
Нарушеном квалитету живота, јер су
поједина домаћинства била принуђена да се иселе са
простора на којима су формирана одлагалишта,

јаловишта и депонија, услед запоседања све већег дела
обрадивих површина које су представљале извор
прихода. То је довело до ограничења пољопривредне
производње,
смањења
приноса,деструкцијеинфраструктуре (локални водоводи,
путеви, електро-мрежа);
Променимикроклиме,
услед
промене
морфологије терена, a тиме и руже ветрова.
Смањењубиодиверзитета,јер долази до уништавања
биљног и животињског света уподручју захваћеног
утицајем.
Индекс за праћење утицаја је:
 Број пожара на депонији годишње
ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД
Поред отпада продукованог у домаћинствима,
значајну количину отпадапродукује и привреда на
територији општине Бор:
 Рударство: раскривка са површинских
копова, флотацијска јаловина у Бору и Великом
Кривељу, старе гуме, акумулатори, метални отпад
 Индустрија: шљака пламених пећи из
металургије у Бору, грађевински отпад, отпадна уља и
мазива, старе гуме, акумулатори, метални отпад и др;
 Прехрамбена индустрија: суспендовани
колоидни угљени хидрати, протеини, масти или масне
киселине, кланични конфискати, отпадне воде;
 Енергетика: пепео топлане и енергане;
 Пољопривреда : жетвени остаци, пестициди,
органско ђубриво;
 Здравство: Опасан отпад: медицински отпад,
радиоктивни отпад из здравствених установа;
 Транспорт: старе гуме, рабљена уља, мазива,
метални отпад.
Посматрајући цео Тимочки регион може се рећи
да је рударство највећи извор чврстог отпада.
Вишегодишња експлоатација руда бакра, великих
размера, произвела је у Бору и Мајданпеку велику
количину отпада са којом се не управља, тако да не
постоји минимизирање дуготрајних негативних утицаја
на животну средину нити максимизирање било које
дугорочне добити. Због малог садржаја минерала бакра и
некомплексне валоризације осталих корисних минерала
експлоатацијом руде у Бору и Мајданпеку стварају се
огромне количине отпада који постаје опасан јер се
природним лужењем тешки метали преводе у раствор и
доспевају у површинске и подземне воде, загађују
земљиште а преко биљака доспевају и у ланац исхране.
Идентификација депонија, одлагалишта и
привремених складишта отпада:
У највећа одлагалишта и привремена складишта
отпада која су у кругу власника отпада у општини
спадају:
1.Рудник бакра – РББ
 Одлагалиште раскривке рудника Церово
 Одлагалиште раскривке рудника Велики
Кривељ
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 Флотацијско јаловиште Велики Кривељ
 Одлагалиште раскривке рудника Бор
 Старо борско флотацијско јаловиште
 Jаловиште рудног тела Х
 Јаловиште рудника Доња Бела Река
 Депонија гума: на више локација у кругу
предузећа и одлагалиштима раскривке
 Депоније осталог отпада (метални, отпадна
уља, стари акумулатори, кондензаторске батерије...)
2. Топионица и рафинација бакра
 Одлагалиште шљаке пламене пећи
 Одлагалиште пепела Енергане
 Складишта отпадних уља и емулзија: ливнице
бакра и бакарних легура, Транспорт, Фабрика бакарне
жице, Топионица,
 Складиште кондензатора – пирален
 Депонија
грађевинског
шута
и
кондензаторских батерија од бомбардовањем порушене
трафостанице
 Складиште хемикалија којима је истекао рок
употребе
 Складиште истрошеног ванадијумпентоксида
из Фабрика сумпорне киселине,
 Отпад настао рушењем демонтажом дела
Топионице и Фабрике сумпорне киселине,
 Одлагалиште гума у кругу предузећа
3. Фабрика Лак жице - стари лак којме је
иатекао рок употребе
4. „Грандинжењеринг“- метални отпад, шљака,
5. Топлана - депонија пепела,
6. Технички факултет у Бору - Отпад од
хемикалија
7. Институт рударства и металургије Хемијски отпад
8. ЈКП „3. октобар“ - Депонија комуналног
отпада
9. Становништво -Дивље депоније.
Отпади који потичу из рударства (раскривке са
површинских копова и флотацијска јаловина), нису
предмет овог Локалног плана управљања отпадом према
Закону о управљању отпадом ("Службени гласник РС",
број 36/2009, 88/10) и овде ће бити спомињани само у
контексту општег стања животне средине и ситуације са
отпадом у општини.
БУКА
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Јединица локалне саоуправе треба да предузима
мере за заштиту становништва од буке у животној
средини и у том циљу одреди акустичке зоне у насељу,
као и граничне вредности индикатора буке у тим зонама
у складу са законом којим се уређује заштита од буке
уживотној средини.
Локална самоуправа општине Бор донела је
Програм акустичког зонирања
ПОКРЕТАЧ
Бука у општини Бор потиче из:
- Рударства:
минирање,
рад
рударске
механизације, унутрашњи транспорт.
- Индустрије: рад агрегата, унутрашњи
транспорт,
- Саобраћај,
- Туристички и угоститељски објекти,
- Домаћинства.
ПРИТИСАК
Рударство је извор повремене и сталне буке.
Повремена бука настаје приликом минирања на
површинским коповима. Овом буком угрожена су насеља
у околини површинских копова Велики Кривељ, Церово
и Кривељски камен. Стални извори буке су вентилатори
јаме и рад рударске механизације. Вентилационо окно
Јаме буком утиче на насеље Брезоник и месну заједницу
Север.
Индустрија је извор буке која утиче на стамбена
насеља у непосредној околини. Већи утицај имају
компресори и вентилатори металуршко – хемијског
комплекса као и средства унутрашњег транспорта
(шинска и друмска возила, кранови и траке).
Саобраћај: теретни друмски саобраћај је
углавном преусмерен на заобилизници око града, док је
железничка пруга по ободу града и кроз тунел испод
насељеног дела. Теретна железничка станица је изван
града.
Угоститељски објекти: Бука кафића и
угоститељских објеката је повремена са дневном понекад
недељном периодичношћу. Коначно за неке овакве
објекте карактеристична је и сезонска периодичност
(неки кафићи стварају повећану буку само у летњем
периоду). Код кафића и угоститељских објеката,
спортских и рекреационих центара важно је рећи да
може да постоји приметна гласовна информација и
музика.Ранијим правилима о мерењу и оцени за овакве
изворе постојао је позитиван корекциони члан који се
додавао на измерени ниво буке. Нови прописи не
предвиђају да се у оваквим случајевима ради корекција,
али треба имати у виду да сметња која у таквом случају
настаје може бити већа него што то објективно измерени
резултат показује.

Комунална бука представља буку свих извора у
неком насељу или некој агломерацији: бука која
настајеод саобраћаја, али и бука која долази из
домаћинстава или пак из индустријског погона, или бука
жагора на улици.
Под овим термином не подразумева са само бука
СТАЊЕ
непознатог и не директно дефинисаногизвора већ и бука
Постојеће стање буке у граду Бору процењено
сваког специфичног извора у близини тачке мерења
је на основу мерења букеМерење комуналне буке у граду
односно посматрања.
Бору обављено је на 24 мерна места радним даномтоком
Развојним и просторним планом утврђују се зоне
периода од 24 часова непрекидно. На 4 мерна места у
изградње на одређеним локацијама зависно од
зони кафића и сличних објеката самузиком бука је
капацитета животне средине, степена оптерећења, као и
мерена радним даном 24 часова непрекидно и викендом
циљева изградње унутар одређених делова на тим
вишедневним непрекидним записима, а на 2 мерна места
локацијама. У појединим зонама у којима је утврђена
у зони кафића бука је мерена само викендом
заштитна удаљеност или подручје дозвољено је
вишедневним непрекидним записима. Мерења су
обављање активности на начин утврђен посебним
обављена у два периода: август –септембар 2011. и
прописима у складу са природним оптерећењем животне
октобар – новембар 2011 године.
средине
На основу тих мерења одређене су акустучне зоне у граду које су приказане на слици.
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Извор: Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад
Слика 30. Зоне буке у Бору од 06 – 22 сата

20. децембар 2013
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Извор: Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад
Слика 31. Зоне буке у Бору од 22– 06 сата
УТИЦАЈ
према планираним наменама простора. За сваку
Одређивање акустичких зона ради се у
акустичку зону дефинишу се граничне вредности
зависности од намене простора, а на основу референтних
еквивалентног нивоа буке за дан и ноћ.
карата просторних планова на којима су исте приказане и
Одређивање зона даје могућност за забаву и
на основу урбанистички хпланова на којима је приказана
ограничавање бучних извора односно
претежна намена, површина, урбанистичке зоне и
Акустичке зоне разврставају се у 6 категорија:
целинепрема планским, историјско амбијенталним,
1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне
обликовним и другим карактеристикама.
и опоравилишта, културно-историјскилокалитети, велики
Акустичке зоне се одређују према постојећем
паркови
стању изграђености, начину коришћења земљишта, али и
- паркови и шеталишта,
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- спомен паркови и обележја,
- дечија игралишта;
- градске шуме, ботаничка башта и посебни
5. Градски центар, занатска, трговачка,
зелени комплекси,
административно-управна зона са становима,зона дуж
- рекреативно спортски центри,
саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница
- заштићена и значајна природна и културна
- градски центар,
добра,
- зоне и објекти комуналних делатности,
- болнице, специјалистички заводи, институти и
- паркиралишта и јавне гараже,
центри са стационаром,
- објекти и постројења водовода и канализације,
- клинике и клинички институти универзитетског
-гасоводни објекти - главне мерно регулационе
медицинског центра,
станице ГМРС и МРС,
- центри за заштиту одојчади и деце, за теже и
- градска чистоћа,
лакше психички ометену децу и омладину,
- противпожарне станице,
- центри и домови за заштиту старих и
- аутопут, магистралне, регионалне саобраћајнице
изнемоглих лица;
и међународне железничке пруге,
2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне
- градске саобраћајнице са терминалима јавног
- туристичка подручја, кампови и бање,
градског саобраћаја
- вртићи и предшколске установе,
- регионалне саобраћајнице са аутобуским
- основне, средње школе и образовни центри,
саобраћајем и теретним транзитом,
- факултети и академије, студентска насеља и
- саобраћајне услуге и терминали (железничка
домови,
станица, аутобуска станица, пристаниште,паркинзи за
- амбасаде;
теретна возила, оправка и одржавање возила, јавна
3. Чисто стамбена подручја
складишта и др.),
- стамбене зоне на парцелама (претежно ниске
- мањи појединачни индустријски и производни
спратности и малих густина
објекти
и
складишта
индустријског
карактера
становања),
састамбеним објектима;
- стамбене зоне у блоковском - ивичном систему
6. Индустријска, складишна и сервисна подручја
изградње (претежно средње ивисоке спратности и
и транспортни терминали без стамбенихзграда
средњих и великих густина становања),
- привредне и индустријске зоне, производни и
- стамбене зоне у слободном систему изградње (у
инфраструктурни објекти,
новим насељима – претежносредње и високе спратности
- складишта индустријског карактера без
и средњих и великих густина);
стамбених објеката.
4. Пословно-стамбена подручја, трговачкоГраничне вредности индикатора буке по зонама
стамбена подручја и дечја игралишта
прописане су Уредбом о граничним вредностима буке у
- зоне и објекти са стамбеним (и у стамбеним)
животној средини и дате су у следећој табели:
објектима намењени за пословну итрговачку делатност,
- посебне зоне, објекти друштвених и
комерцијалних делатности (организације науке икултуре,
трговина,
угоститељство,
туризам,
финансијске,
пословне и техничке услуге,непроизводне делатности и
сл.),
Табела 11. Граничне вредности индикатора буке по зонама
Зона

1
2
3
4
5

6

Намена простора
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики
паркови
Туристичка подручја, кампови и школске зоне
Чисто стамбена подручја
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја
и дечја игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са становима, зона дуж аутопутева,
магистралних и градских саобраћајница
Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни
терминали без стамбених зграда

Ниво буке dB(A)
За дан и вече
50

За ноћ
40

50
55
60

45
45
50

65

55

На граници ове зоне бука не
сме прелазити граничну вредност у зони
са којом се граничи

Резултати зонирања показују да је проблем буке
изражен дуж главне саобраћајнице (ул. Моша Пијаде) и
да у будућим урбанистичким плановима, ограничењима

и измештањем саобраћаја и изградњом зона за
спречавање буке дуж граница индустријске зоне треба
предвидети решавање овог проблема.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И БИОДИВЕРЗИТЕТ

планина Малиник. Постојећи ЛЕАП документ детаљније
је дефинисао природна обележја околине Бора по којима
она представља једну од најинтересантнијих географских
целина у Србији према геолошком саставу, морфологији
и хидрогеологији терена, климатском условима, сложеној
историји живог света, био и геодиверзитету.
Вредности природног простора борске средине у
протеклом периоду сагледавана су у бројним
истраживањима и евидентирањима која су спроводиле
научне, стручне и државне институције, али је само мали

1. ОСНОВНИ УТИЦАЈ
Бор са својом околином припада Карпатскобалканском простору источне Србије, који обухвата
планинске терене између Дунава на северу, Црног
Тимока на југу, планинских венаца Кучаја, Бељанице и
Хомоља на западу и Дели Јована на истоку. Северни део
општине захвата планина Велики Крш, а југоисточно
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део очуваног простора заштићен док се већи део налази
веома дуго у процесу стручне обраде или евидентирања.
Уредбом Владе Републике Србије до сливног
подручја Лазареве реке и планине Малиник стављен је
под заштиту као природно добро од изузетног значаја –
споменик природе и сврстан у Iкатегорију. На споменику
природе ``Лазарев кањон`` установљен је режим заштите
IIстепена којим се обезбеђује очување природног добра.
Подручје је под именом ``Злотска клисура`` уврштено у
Листу значајних орнитолошких подручја Европе са
површином од 2000-3000 ha.
Подручје обухваћено спомеником природе
``Лазарев кањон`` одликује се богатством изузетних
природних вредности:
 Сплетом кречњачких кањонских долина
импозантних димензија и изразитих морфолошких
одлика.
 Бројним и веома значајним спелеолошким
објектима
 Интересантним појавама и процесима крашке
циркулације вода
 Изузетном флористичком и фитоценолошком
разноврсношћу
 Богатим и разноврсним животињнским светом
 Великом предеоном разноврсношћу и лепотом
За туристичке посете преуређена је Лазарева
пећина и поново отворена 2008. Године, док је
Вернјикица, која је некад била уређена тренутно у стању
које се не може сврстати у туристичку понуду општине
Бор.
Влада РС је управљање заштићеним природним
добром проверила ЈП ``Србијашуме`` Београд, а
непосредно управљање на терену споменика природе
``Лазарев кањон`` спроводи део предузећа, шумско
газдинство ``Тимочке шуме`` Бољевац. Сагласно Закону
о заштити природе и Уредби о заштити Споменика
природе ``Лазарев кањон``, управљач је донео
Источни део борске општине захватају планине:
Стол, Мали и Велики крш, Дели Јован и Горњанска
висораван. Површина ових кречњачких гребена и
простора износи 50км2. На овом простору истражено је
88 пећина и 14 јама. Планине Стол, Мали и Велики крш
су јединствен кречњачки масив на ободу тимочке
еруптивне
области.
Својим
геоморфолошким
специфичностима,
природним
вредностима,
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средњорочни План управљања за период од 10 година
(2011.-2020.) који садржи мере и активности заштите,
очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја,
смернице и приоритете за заштиту и очување природних
вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице
за уважавање потреба локалног становништва. План је
урађен у складу са Студијом заштите Споменика природе
``Лазарев кањон`` коју је сачинио Завод за заштиту
природе Србије.
Општина Бор је склопила Уговор о пословној
сарадњи са управљачем, и преузела на себе део
одговорности на уређењу, заштити и туристичкој
валоризацији Лазареве пећине под прописаним условима.
У ту сврху оформљена је Туристичка организација
општине Бор којој је поверена обавеза развоја одрживог
туризма на овом простору.
Својом атрактивношћу и разноврсношћу површинских и
подземних облика рељефа истиче се крашка површ
Дубашница, површине 70km2. Велики број вртача, сувих
речних долина и кањона чине овај простор изузетно
атрактивним. Посебно се истичу кањони Демизлока,
Микуљске, Појенске и Злотске реке. Подземни облици
рељефа су још атрактивнији. Досад је истражено 116
пећина и 14 јама.
У току је доношење просторног плана посебне
намене природног добра Јужни Кучај -Бељаница, које
обухвата читаво подручје Дубашнице и Малиника, којеће
у блиском периоду бити заштићено као Парк природе
или резерват биосфере (или у неком другом облику). За
заштиту су, као делови националне и европске еколошке
мреже, евидентирана подручја Стола, Великог и Малог
крша и Дели Јована као центри биодиверзитета
одређених врста флоре и фауне. Кроз израду Просторног
плана општине Бор иницирана је и заштита Дубашнице
као подручја очуваног и вредног геолошког наслеђа,
односно геопарка краса.
непоновљивим пејзажима, богатством спелеолошких
објеката, биодиверзитетом и очуваном природом
представљају атрактивне, још увек неоткривене,
просторе за развој туризма. И вегетација подручја је
изузетно интересантна и богата али последња писана
документација датира из 70. и 80-их год.
прошлог века.

Слика 32. Лазарев кањон
Слика 33. Планина Стол
Поред Споменика природе – Лазарев кањон чији
реке поред Доњe Беле Реке (старалац месназаједница
је старалац ЈП Србија шуме, општинском одлуком je
села).
стављено под заштиту и мање подручје клисуре Равне
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Нацрт Просторног плана општине Бор описује
стање заштите природних добара у општини Бор на
следећи начин: Заштићено природно добро на простору
Општине је Споменик природе "Лазарев кањон", на
површини од 1.755 hа (од чега 1.176 hа на територији
општине Бор), у оквиру којег се издвајају простори
изузетних природних вредности: локалитет "Малиник"
(букова прашума са реликтном врстом – тисом на
површини од 58 hа) и локалитет "Лазарева пећина"
(локалитет геоморфолошког карактера). Евиденирана
природна добра су: Парк природе "Кучај-Бељаница" и
Геолошка стаза у Брестовачкој Бањи. У еколошки
значајна подручја, односно делове Еколошке мреже
Србије (успостављене Уредбом о еколошкој мрежи)
издвојена су подручја: Кучај-Бељаница, Стол, Визак,
Велики крш, Мали крш и Дели Јован. Предложено је да
се издвоје и следећа подручја/целине природних добара:

8%
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Борско језеро са непосредном околином; обухваћено
подручје Кучајских планина са крашком површи
Дубашнице, Мандином пећином, Стојковом леденицом и
другим природним вредностима; Велики крш; Стол-Голи
крш; обухваћени део Дели Јована; клисура Беле реке;
палеовулканске купе Тилва Мика, Страхинова чука и
Првулова чука и појава латита Тимочке еруптивне зоне
код Злота
(Учешће простора очуване природе у укупној
површини општине Бор је 14%, док је 86% под изразитим
антропогеним утицајем.
Шумско земљиште захвата 45% површине
општине, односно 43.098 ха. Структура шумског
земљишта показује учешће шума, пашњака и неплодног
земљишта у укупној површини шумског земљишта.
Шуме покривају преко 75% простора очуване природе.

Struktura šumskog zemljišta u %

Prostor očuvane prirode u %
6%

5,76%
18,44%

Površina pod antropogenim uticajem

86%
Kraška površ Dubašnice

Veliki i Mali Krš, Stol, Gornj.visoravan
Izvor: LEAP kancelarija

Слика 34.

Šume

Neplodno zemljište

75,80%

Izvor: LEAP kancelarija

Слика 35.

Простор очуване природе, и поред снажног
утицаја рударства и металургије, остао је очуван
захваљујући томе што се налази узводно од рударских
објеката и на правцима са којих дувају ветрови ка Бору и
металуршким погонима.



Pašnjaci

Заштиту и очување природних ресурса.)

Поред већ поменутих локација које су за општину
Бор од изузетног значаја због природног богатства,
важно је напоменути и Брестовачку бању и Борско језеро
које су иако изложени изразитом антропогеном утицају,
од изузетног значаја за становништво овог краја.
Брестовачка бања је општинском одлуком заштићена као
културно амбијентална целина.
Бањска шума заузима површину од око 90 ha и
представља природну баријеру од штетног утицаја
полутаната из градског подручја које је удаљено око
15км. До сада се није посветила довољна пажња
очувању, коришћењу и заштити овог простора, богатог
термоминералним водама, та је неправедно занемарен и
ретко где се може наћи на списку бања Србије. Резултати
анализа ових вода указују на потребу хитне санације.
Локација бање је одлично одређенa према
Борском језеру, удаљеном свега пар километара, а које је
смештено у подножју планине Црни Врх на удаљености
17км од Бора. Значај овог вештачки створеног језера,
најпре искључиво за потребе индустрије Бора, а затим и
за боравак, рекреацију и рехабилитацију становништва је
неизмеран. Велики значај лежи и у пејзажном богатству,
богатству живог света и околној природи. Последњих
година је доста уложено у туристичку промоцију овог
подручја, међутим, у неком будућем периоду би се
требало озбиљније посветити заштити приобалног
појаса, прогласити зоне заштите у којима се неће
дозволити градња и одрадити пројекат уређења овог
простора уз препоруке и услове Завода за заштиту
природе.

Овај простор располаже обновљивим природним
ресурсима чије одрживо коришчење омогућава:
 Привредни развој локалне заједнице,
 Развој села,
 Смањење сиромаштва,
 Повећање запослености,
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Слика 36. Брестовачка бања
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Слика 37. Борско језеро

ПРИТИСАК
Може се оценити да се антропогени притисак на
природне вредности и биодиверзитет борског подручја у
протеклом периоду није смањио и да и даље делују
негативни утицаји који су идентификовани још 2003.
године када је постојећи ЛЕАП документ усвојен. Поред
до сада присутних облика угрожавања природних
добара, био и геодиверзитета може се рећи да на њихово
угрожавање
утиче индиректно и одуговлачење са
њиховом
заштитом,
занемаривање
покренутих
иницијатива за заштиту појединих простора, недовољна
брига за до сада заштићена подручја и др.
Антропогени притисак на природне вредности и
биодиверзитет огледа се у следећем:
 Крчење шума ради добијања пољопривредног
земљишта – то је био први утицај човека на природу још
почетком 18. века, када су уништене највеће површине
шума;
 Неконтролисаној експлоатацији шума –
утицај који непрекидно траје последња два века и
нарочито је изражен у временима ратова и економских
криза;
 Развоју рударства – отварањем површинских
копова, формирањем одлагалишта и јаловишта,
уништени су значајни шумски комплекси;
 Развоју металургије – емисије СО2 директно
оштећују лисну масу што доводи до сушења и смањења
приноса шума, а индиректно, закишељавањем земљишта
мењају се еколошки услови који се негативно одражавају
на њихов раст;
 Урбаном развоју – директно заузимање
шумског земљишта и индиректно прекомерна сеча шума
ради стамбене изградње и развоја инфраструктуре;
 Водопривредном и туристичком развоју –
формирањем Борског језера, изградњом туристичких и
викенд објеката, скијашких стаза и друге инфраструктуре
заузете су велике површине шумског земљишта;
 Глобалним климатским променама – које се
на овим просторима манифестују све чешћим и дужим
сушама и бројнијим временским непогодама.
Притисак на смањење површина под шумама и
њихове структуре одражава се и на промену
биодиверзитета јер се мењају еколошки услови живота
читавог низа организама у шумским заједницама.
Поред
тога
антропогени
притисак
на
биодиверзитет се огледа и у следећем:
 Каптирање извора и врела – што доводи до
узимања воде природи која је услов опстанка биљних и
животињских врста;

 Неконтролисано и нестручно сакупљање
лековитог биља, шумских плодова и печурака – довело је
до смањења бројности појединих врста и угрожености
њиховог опстанка;
 Противзаконити лов и риболов и илегална
трговина животињама – угрозила је бројност и опстанак
појединих врста инсеката, пужева, жаба, риба, птица и
сисара;
 Интродукција четинарских на просторима
листопадних шума – у циљу повећања економичности
пословања предузећа која управљају шумама;
 Неконтролисана примена
пестицида
у
шумарству и пољопривреди – услед чега они доспевају у
ланац исхране и као последицу имају нестанак птица
грабљивица и сисара;
 Нерационално коришћење природних ресурса
 Недостатак еколошке свести
 Дивља градња
 Потенцијално конфликтне зоне које прате
урбанизацију
 Нерегулисан обухват комуналним услугама
становништва које је насељено у непосредној близини
важних подручја (водовод, канализација, одвожење
отпада..)
 Концесије на истражне радове и коришћење
ресурса
 Саобраћајне активности
 Коришћење обновљивих извора енергије у
складу са прописаним условима (хидроелектране...)
Геодиверзитет је угрожен:
 Нестручним уређењем спелеолошких објеката
за туристичке посете;
 Авантуристичким
тзв.
истраживањем
спелеолошких објеката;
 Намерним уништавањем пећинског накита и
илегалном трговином;
 Променом водног режима подземних вода
због њиховог исцрпљивања за потребе водоснабдевања;
 Крчењем шума, што доводи до повећане
ерозије кречњачких терена.
 Нерационалном експлоатацијом минералних
сировина
2. СТАЊЕ (STATE)
Регионалном просторним планом Тимочке
крајине, који је усвојен 2011. године иницирана је
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заштита следећих простора очуване природе који се
делом или у целини налазе на подручју општине Бор:
1) Подручје Кучаја, на територији општина Бори
Бољевац, оквирне површине 46.500 ha, које ће уцелости
или већим делом (Дубашница и Лазарев кањон) бити
вредновано и предложено за национални парк;
2) Подручје планине ДелиЈован, на територији
општина Неготин, Мајданпек, Бор и града Зајечара,
оквирне површине 6.600 ha;
3) Подручје планине Стол, на територији општине
Бор, оквирне површине 1.700 ha;
4) Подручје планина Мали и Велики Крш, на
територији општина Бор и Мајданпек, оквирне површине
2.900 ha;
Као планске мере и приоритетне активности
регионални просторни план је предвидео следеће:
Планско
решење
14.2:
Истраживање
и
установљавање заштићених природних добара
Приоритетне активности:
1) Истраживање, вредновање и израдапотребне
документације (студија) за заштиту целина предвиђених
за
стицање
статуса
заштићених
природних
добара/подручја: подручја Кучаја, подручја планина
ДелиЈован, Стол, Мали и Велики Крш.
2) Успостављање заштите и организовање
адекватног управљања, очувања, уређења и презентације
мањихподручја и локалитета од локалног значаја.
Планско решење 14.3:
Предузимање активности на међународној
афирмацији заштите природних вредности
Приоритетне активности:
1) Заштита популација угрожених, ретких и у
другом погледу значајних врста дивље флоре и фауне
установљењем заштићених подручја мале површине у
виду станишта или споменика природе на местима која
су идентификована кроз научне студије и пројекте и
одговарајућа програмска документа (као што су "Црвена
књига флоре Србије", пројекат "Станишта Србије", IBAImportant Bird Areas, IPA Important Plant Areas и PBA
пројекти и др);
Проглашење Кучајских планина заштићеним подручјем,
уз испуњавање одређених услова, отвориће могућности
за реализовање предлога за упис у УНЕСЦО-ву листу
МАБ-а, „Човек и биосфера“ и за конкурисање и
реализацију многих пројеката преко међународних
организација чији је члан Завод за заштиту природе
Србије.
Уредбом о еколошкој мрежи Србије, поред Кучајских
планина, утврђена су и друга еколошки значајна подручја
на простору општине Бор које треба заштитити и то
Велики и Мали Крш , Стол и Дели Јован.
Што се тиче геодиверзитета, регистровани су:
Објекти петролошког наслеђа: магматске и
метаморфне стене: појава латита тимочке еруптивне зоне
– Злот код Бора;
Објекти хидрогеолошког, геоморфолошког и
хидролошког наслеђа:
Злотско врело, понорнице:Лазарева река – Демизлок,
Дубашница, Микуљ, Војал...Многобројне пећине и јаме,
флувијални облици: Кањон Лазареве реке, Кањон Ваља
Маре, клисура Ваља Рнж..., палеовулкански рељеф:
палеовулканска купе Тилва Њагра, Тилва Мика,
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2) Успостављање мреже еколошки значајних
подручја, на основу Закона о заштити природе,
меродавних подзаконских акатаи, посебно, мреже
подручја по програму Натура 2000 на основу европских
директива о стаништима и птицама и
3) Примена међународних конвенција о трговини
угроженим биљним и животињским врстама (CITES);
биолошкој разноврсности; очувању миграторних врста
дивљих животиња (Бонска конвенција); очувању
европске дивље флоре и фауне и природних станишта
(Бернска конвенција) и пределима.
Просторни план РС је дефинисао подручје
природног добра Бељаница - Кучај као подручје „
изузетних
природних
вредности
од
посебног
националног значаја“.
На основу Уредбе о еколошкој мрежи (Сл.
Гласник РС бр 102/10) на овом подручју је
идентификовано:
1) Међународно подручје значајно за заштиту
биљака у Србији (ИПА подручје) унутар Споменика
природе „Лазарев кањон“ – клисура Лазареве реке;
2) Одабрана подручја за дневне лептире у
Србији (ПБА подручја) налазе се у оквиру Споменика
природе „Лазарев кањон“
3) Међународно и значајно подручје за птице
(ИБА подручје) са класификационим кодом у оквиру
природног добра обухвата Злотске клисуре.
ЕМЕРАЛД мрежа представља европску еколошку
мрежу за очување дивље флоре и фауне и њихових
природних станишта. Она функционише упоредо са
програмом НАТУРА 2000 који је обавезујући за чланице
ЕУ, а чији је циљ да се обезбеди дугорочни опстанак
најугроженијих и највреднијих врста станишта Европе. У
оквиру обрађеног 61 подручја ЕМЕРАЛД пројекта за
Србију, на подручју Плана посебне намене подручја
природног добра Бељаница - Кучај налазе се и
локалитети:
o Кучајске планине РС0000055 – поступак
за проглашење у статус заштићеног подручја је у току
o Лазарев кањон РС0000043 – споменик
природе – непроходан кречњачки кањон у источном делу
Кучаја
Страхинова чука, Првулова чука, Крше Сатуле код Злота,
као и многи други облицигео наслеђа.
Наведени облици геонаслеђа су евидентирани
као вредни, са значајним природним, еколошким,
научним, естетским и др. Вредностима. Просторни план
резервише простор око ових природних добара, ради
очувања и унапређења њихових вредности, и промоције
овог простора у туристичком погледу.
Од нарочите важности за заштиту природе у
Републици Србији је међународна Емералд мрежа, којом
се успоставља заштита Подручја од посебне важности за
заштиту природе (Areas of Special Conservation
Importance - ASCI), односно просторних целина и
станишта од посебног националног и међународног
значаја са аспекта очувања биолошке разноврсности.
Емералд мрежа је заснована на одредницама Конвенције
о заштити европске дивље флоре и фауне и природних
станишта (Бернска конвенција). Емералд мрежа је
базирана на истим принципима као и мрежа Натура 2000
и формално се сматра припремним процесом за примену
европске Директиве о стаништима. Идентификовано је
61 ЕМЕРАЛД подручје, са укупном повшином 1.019.270
hа, односно 11,5% територије државе. Листа ЕМЕРАЛД
подручјана територији Републике Србије дата је на слици
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Слика 38. Приказ ЕМЕРАЛД подручја на територији Републике Србије
Према Условима за заштиту природе и животне средине који је Завод за заштиту природе Србије дао у поступку
израде ПП општине Бор наведено је да су на територији општине Бор евидентирана следећа природна добра:
- палеовулканска купа Тилва Њагра код Борског језера
- Брестовачка бања са непосредном околином.
А сугерира се да се издвоје и заштите следеће целине:
- Борско језеро са непосредним окружењем
- Подручје Кучајских планина са Бељаницом
- Велики Крш
- Стол – Голи крш
- Дели Јован
- Клисура Беле реке
- палеовулканске купе Тилва Мика, Страхинова чука и Првулова чука
- појава латита Тимочке еруптивне зоне укод Злота.
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Слика 39. Заштита простора подручја општине Бор (извор: Просторни план
општине Бор)
Основне карактеристике биодиверзитета овог
простора су:
 Флора:
o Лазарев кањон је један од најзначајнијих
центара диверзитета биљака и дрвећа на Балкану. У њему
је регистровано 720 врста биљака што представља 20%
флоре Србије и 11% флоре Балкана. Он је станиште 57
ендемичних врста и 50 реликтних које своје порекло воде
из различитих геолошких периода. На Малинику,
планини на ободу кањона, заступљена је шумска
заједница букве са папратима и тисом са највећом
запремином дрвне масе у Србији. Старост шуме је 180
година.
 Макрогљиве: Регистровано је 174 врста.
Неке од њих имају и економски значај.
 Фауна:
o Сирфиде (осолике муве): Регистровано је 205
врста а већина од њих је од великог значаја за очување
биодиверзитета Србије и Балканског полуострва. На
улазу у Лазарев кањон пронађена је за науку нова врста
Меродон албонигрум.
o Дневни лептири: Забележено је 115 врста.
Теренским истраживањима констатована је угроженост
популације аерозагађењем из металургије.
o Пужеви: 37 врста, а од посебног значаја је
Булгарица столенсис, која је први пут откривена на
планини Стол.
o Птице: 140 врста. Посебно су значајни Мали и
Велики Крш као станиште 11 врста птица грабљивица
које су угрожене врсте на Европским просторима.

o Сисари: 47 врста. На просторима Јужног
Кучаја и Дели Јована живе све велике звери Балкана: вук,
шакал, дивља мачка, рис, мрки медвед, као и друге ретке
и угрожене врсте: пухови, куне (златица и белица),
лисица, ласица, зец, дивља свиња, срна, јелен и видра.
Дивокоза је и реинтродукована у Лазарев кањон. У
затвореном ловишту на Дубашници насељени су муфлон
и јелен лопатар. Пећине и шуме овог краја су идеално
станиште за слепе мишеве. Они представљају везу
између живог света пећина и спољне средине, уносећи
органске материје у пећинске екосистеме. Регистрована
је 21 врста од 25 које живе на Балкану. Многе од ових
врста су на Европској црвеној листи глобално угрожених
врста.
 Подземна фауна: Богате водама које уносе
органске материје, пећине околине Бора су идеално
место за развој јединствених врста бескичмењака, којих
је 20. Ове пећине по заступљености живог света
заузимају примарно место како у Србији тако и на
Балкану. У Лазаревој пећини откривено је 5 нових врста
за науку.
Индекс заштићене природе показује колико је
процената очуване природе под законском заштитом. На
простору општине Бор заштићен је Лазарев кањон као
природно добро националног значаја. По IUCN
категоризацији, то је споменик природе. Он је уврштен у
листу значајних орнитолошких подручја Европе. Пошто
је површина већа од 1000 hа, предложен је за упис у
листу IUCN Националних паркова и заштићених
подручја.
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Слика 41. Богатство биодиверзитета

Богатство биодиверзитета показује број
заступљених врста на Борском подручју у односу на
укупан број врста у Србији.
Ове изузетне природне вредности мало су познате
грађанима Бора и Србије. Орјентисани ка коришћењу
резерви руде бакра и њеној преради, грађани Бора су
заборавили на могућност коришћења обновљивих
природних ресурса. Можда, захваљујући таквом односу,
ови ресурси су остали очувани и сада представљају
изазов и потенцијал за одрживи развој овог краја. Развој
свести о природним вредностима и њиховом значају као
и развој нових привредних грана је неопходан услов за
опстанак будућих генерација .
По низу природних феномена, даља околина Бора
је оаза очуване природе.
Оно што треба имати у виду када је реч о
биодиверзитету ових крајева, сва истраживања у овој
области датирају из прошлог века па поузданост
података треба узети са резервом. Неопходна су даља
истраживања и допуна података о био и геодиверзитету
ширег подручја Бора.
3. УТИЦАЈ
Биодиверзитет и природне вредности битно утичу
на квалитет живота. Утицај се огледа у следећем:
 Биљни свет је извор кисеоника. Шуме у
околини Бора годишње произведу 268.465т О2, што
подмирује потрошњу за само 68 дана;
 Шуме су чувари воде. Оне омогућују
уравнотежен водни биланс, односно обезбеђење
довољних количина воде за пиће и у сушним периодима
године који су веома изражени на просторима Тимочке
Крајине;
 Шуме су станишта биљних и животињских
врста. Њиховим очувањем штити се аутентична
разноврсност биљног и животињског света, посебно
крашких терена околине Бора;
 Биљни покривач има битан утицај на
стварање плодног слоја земљишта. У Борским условима
он спречава процес закишељавања. Добра покривеност
земљишта биљкама спречава ерозију што је изузетно
значајно са просторе оштећене сумпордиоксидом;
 Биолошка разноврсност има велики научни
значај. Богатство флоре и фауне је својеврсна банка гена
која ће омогућити развој нових биотехнологија. Њен
образовни значај огледа се у могућности организовања
едукативних активности на теренима изузетног
геолошког и биолошког диверзитета;
 Биодиверзитет има велики рекреативни,
здравствени, регенеративни и естетски значај, посебно за
грађане Бора који су изложени сталним притисцима
загађене животне средине, на тај начин што пружа
могућност
за
одмор,
психичку
и
физичку
рехабилитацију.
 Гео и биодиверзитет има велики економски
значај. На просторима очуване природе околине Бора
могућ је развој многих привредних грана, првенствено

туризма, производње здраве хране, лова, сакупљања
лековитог биља и шумских плодова и њихове прераде;
 Водни ресурси као неисцрпно богатство имају
велики економски и развојни значај, који може бити
валоризован флаширањем пијаће и минералне воде и
коришћењем термоминералних извора у медицинске
сврхе;
 Шуме, био и геодиверзитет имају велики
социјални значај јер њихово одрживо коришћење и
економска валоризација омогућују развој села.
Постојећи ЛЕАП документ дефинисао је бројне
врсте утицаја природних вредности и биодиверзитета на
квалитет живота. У протеклом периоду посебно је рађено
на њиховој економској и образовној валоризацији,
посебно у сврху одрживог развоја туризма. У том циљу
је и одрживо коришћење Лазареве пећине поверено
Туристичкој организацији а сви очувани природни
простори дефинисани као један од кључних туристичких
мотива. Но још ни издалека нису искоришћени сви
потенцијали очуваних природних простора околине
Бора, поготову вредности геодиверзитета. Споро се
одвија стручна припрема елабората за заштиту одређених
евидентираних простора (Кучај, Дубашница, Велики и
Мали Крш, Стол, Дели Јован) у Заводу за заштиту
природе, као и одговарајућа заштита и даље уређење
Брестовачке бање, Борског језера и др. од стране
одговарајућих општинских органа. Сем спелеолошких
истраживања у Лазаревој пећини, који реализује
спелолошки клуб и спелеолошки истраживачки центар,
не реализују се већ дуже времена научно истраживачке
акције и пројекти младих истраживача, кроз које је
истраживан биодиверзитет Дубашнице, Црног тимока,
Великог и Малог крша и Стола и др., престало је
организовање
међународног
омладинског
радно
истраживачког кампа младих истраживача кроз који је
уређиван простор Лазаревог кањона и Стола. Стога је
неопходно ова истраживања и волонтерске кампове
обновити што је и иницирано у припреми Просторног
плана општине Бор и у усвојеној Стратегији локалног
одрживог развоја.
У току припреме Просторног плана општине Бор
истакнуто је и следеће: Када се ради о заштити
културних и природних добара треба да се одвија
континуална заштита кроз документацију, која се
посебно може интензивирати ширим ангажовањем
младих истраживача – студената релевантних струка, па
и дела средњошколаца, у оквиру истраживачких акција и
кампова, летњих школа и др., под надзором научног
кадра универзитета и стручног кадра служби заштите. У
ове акције се данас могу укључити и страни студенти и
научници, уз знатне могућности обезбеђивања
иностраних донација, повољних кредита и сл. Овим
активностима у великој мери могу да се премосте
постојећа домаћа материјална и кадровска ограничења у
евидентирању, истраживању и заштити свих врста
културних добара, уз мотивисање и едукацију младих
генерација у области културне и природне баштине. У
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протеклом периоду млади истраживачи, биолози,
спелеолози и др. прикупили су значајну документацију о
свим постојећим и будућим природним добрима на ужем
и ширем подручју општине Бор, а такву активност треба
да наставе и даље, подржани од локалне самоуправе,
државних органа и стручних и научних институција.
У оквиру укупне бриге о заштити животне
средине у општини Бор до сада није вршен систематски
мониторинг природних вредности односно стања био и
геодиверзитета. Зато је неопходно у наредном периоду
увести овај мониторинг, који треба да буде дефинисан
посебним планом мониторинга био и геодиверзитета и
реализације циљева заштите очуваних простора природе
и природних вредности, на основу националних и
додатно разрађених локалних индикатора.
ОДГОВОР
Националном стратегијом одрживог коришћења
природних ресурса и добара предвиђено је као општи
циљ успостављање ефикасне заштите постојећих
заштићених подручја, повећање укупне површине под
заштитом (у планском периоду до 2020. године до 12%
територије Републике Србије), успостављање националне
еколошке мреже и идентификација подручја за европску
еколошку мрежу НАТУРА 2000, као и изградња
ефикасног система управљања подручја која су
обухваћена наведеним мрежама. Борско подручје са 14%
очуваног природног простора може значајно да
допринесе остварењу овог циља али он може бити
остварен само ако се убрзају активности на припреми
стручних предлога и елабората и доношењу
одговарајућих одлука на заштити свих евидентираних
подручја од ширег односно националног значаја, као и на
успостављању одрживих и ефикасних система
управљања и коришћења ових простора. Локални органи,
институције и цивилни сектор могу дати значајан
допринос да се ови процеси убрзају, а посебно да се на
одговарајући начин припреми документација, заштите и
одрживо користе природна добра од локалног значаја.
Ове активности треба поред ЛЕАП документа да буду
дефинисане и другим стратешким документима, као што
су стретегија одрживог развоја, туризма и др, просторни
планови и др.
ЕКОЛОШКА СВЕСТ
1. ОСНОВНИ УТИЦАЈИ
Основне економске карактеристике борске
општине,
међу
којима
је
најважнија
споро
превазилажење моноструктурног карактера привреде, са
доминантном улогом сектора рударства и металургије
који производе највише негативних ефеката на животну
средину, како је сагледано и приликом усвајања ЛЕАП-а
још 2003. године, и даље су основни извор еколошке
свести грађана Бора.
Истовремено, све важнији извори еколошке
свести су развој образовног система, савремених медија,
урбане културе и деловања цивилног сектора. И поред
изражених економских и демографских проблема опстао
је развијени формални школски систем, који обухвата
предшколско образовање (шест обданишта), основне
школе ( 10 ), средње школе ( гимназија и 3 средње
стручне школе) и Технички факултет у саставу
Београдског универзитета, док је истовремено
интензивиран развој укупног система образовања у
борској општини појавом и деловањем већег броја
институција за образовање одраслих (Регионални центар
за континуирано образовање одраслих, већи број
приватних школа и институција које се баве образовањем
одраслих), као и развој образовних функција невладиних
организација - удружења грађана, културних и научно
истраживачких
организација,
медија
и
других
институција.
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У целокупном овом разуђеном образовном
систему
присутна
је
изражена
екологизација
програмских садржаја, од појединих едукативних
програма, наставних садржаја, школских предмета,
ванаставних и ваншколских активности, па до увођења
посебних еколошких смерова како је било предвиђено и
постојећим ЛЕАП документом (у средњем стручном
образовању смерова еколошких техничара и техничара за
рециклажу, а на Техничком факултету студијских група
еколошког инжињерства и инжињерства рециклаже и
одрживог развоја). Најновије законске промене у
образовању обавезују школе да реализују еколошку
едукацију у складу са обавезним школским плановима
образовања за животну средину. Истовремено, у борској
средини у протеклом периоду стечена су богата искуства
у развоју иновативних метода еколошке едукације.
У општини Бор, као и у непосредном окружењу
делују и научно-истраживачке и стручне институције (
Институт за рударство и металургију, Технички
факултет, Завод за јавно здравље, Регионални центар за
таленте, стручна удружења и др.) које реализују бројне
активности у вези са животном средином, од
традиционалног научно-истраживачког скупа "Еколошка
истина" и научног симпозијума о рециклажној
технологији и одрживог развоја, до различитих
еколошких научно-истраживачких и технолошких
пројеката.
Досадашњи релативно развијен систем медија,
који је у међувремену у великој мери обогаћен бројним
новим интернет медијима, представља све значајнији
извор еколошке свести, јер обезбеђује континуиране
информације о стању животне средине, али је и
незаобилазни учесник и носилац еколошких кампања и
едукативнох програма.
Културне институције кроз своје програмске
делатности, настоје да изграде локалну културну
тредицију повезујући је обновљеном рударском и
индустријском традицијом, али и са културом очуване и
квалитетније животне средине.
Најзад, незаобилазни извор еколошке свести све
више постају удружења грађана - еколошке НВО, пре
свега
кроз
своје
едукативне,
информативне,
презентационе, волонтерске еколошке активности али и
као канал обезбеђивања већег утицаја грађана на
доношење одлука у области животне средине.
Реализоване су бројне кампање подизања еколошке
свести, као што су кампања за упознавање и реализацију
ЛЕАП-а, увођење нових технологија за смањење
загађења Дунава,
остваривање утицаја грађана на
управљање рудничким водама, одрживо коришћење
природних ресурса, управљање отпадом и рециклажу.
Сваке године реализује се традиционални програм
"Еколошки дани Бора" који промовише резултате
еколошких активности повезано са обележавањем
значајних светских еколошких датума. Све је присутнија
пракса заједничких, партнерских акција и пројеката
еколошких невладиних организација и осталих
институција.
Значајан чинилац еколошке свести су и предузећа
и државни и општински органи. У оквиру РТБ Бор, у
оквиру кога су организоване водеће привредне
делатности рударства и металургије, организује се
иновација знања и други облици обуке стручњака
(посебно обуке о стаднардима ИСО 14001 и 18001), јавне
консултације о програмима технолошке модернизације,
комуникација са јавношћу путем "отворених врата" и
сопствених медија и др. Надлежни државни органи, пре
свега надлежно министарство за екологију, помогли су
пар пута пројекте еколошких невладиних организација.
После усвајања постојећег ЛЕАП-а, формирана је у
склопу
општинске
управе
посебна
општинска
Канцеларија за животну средину, која сарађује са
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еколошким
НВО
у
реализацији
едукативних,
информативних и других активности. У локалној
заједници је покренута и реализована активност на
доношењу посебне Стратегије локалног одрживог
развоја, која је укључила у себе и проблематику животне
среидине интегрисану у економски и социјални развој.
Проблематика животне средине значајан је садржај и
просторних планова који се односе на општину Бор.
Очекује се да ће у наредном периоду, развојем
нових привредних грана везаних за потребу очувања
животне средине, као што су туризам, пољопривреда,
рециклажна индустрија, затим увођењем нових
еколошких технологија у рударство и металургију (тзв.
зелено рударство), кроз реформу локалне еколошке
политике и уз деловање свих наведених образовних,
научно-истраживачких, културних, медијских и НВО
актера, еколошка свест све више јачати и утицати на
промену еколошке културе грађана и њихову већу
мотивацију да учествују активно у еколошким
активностима и одлучивању о животној средини.
2. ПРИТИСАК
На еколошку свест грађана општине Бор и даље
највише утичу кумулирани негативни еколошки ефекти
рударске и металуршке производње у протеклих више од
100 година, као и еколошки проблеми које још увек
проузрокују застареле
рударске
и
металуршке
технологије, које се примењују у периоду док не буде
примењена нова технологија модернизацијом топионице
и изградњом фабрике сумпорне киселине, односно
уведене нове ПМС технологије, рударска опрема,
рекултивисани девастирани простори и др. Ови
негативни утицаји посебно утичу на становнике сеоских
и градских насеља на границама рудничких и
металуршких
погона,
односно
на
правцима
најизраженијих негативних еколошких утицаја ( Кривељ,
Оштрељ, Слатина, Брезоник, Стари центар и Старо
селиште и др.), што резултира израженим сталним
незадовољствима, протестним акцијама, апелима и
жалбама становништва. Настојања РТБ Бор, у оквиру
кога су организоване водеће привредне делатности
рударства и металургије, да еколошким пројектима
решава проблеме и оствари сталну комуникацију са
грађанима кроз јавне консултације о програмима
технолошке модернизације, форму комуникација са
јавношћу путем "отворених врата", сопствених
Као што је показивала анкета у припреми
постојећег ЛЕАП- а који је усвојен 2003., и анкета
урађена у припреми ревизије ЛЕАП-а показује да је
еколошка свест грађана и даље под доминантним
дејством најтежих еколошких проблема у борској
средини - загађености ваздуха, вода и пољопривредног
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медијских канала, кроз контакте са еколошким НВО,
месним заједницама, обуку својих стручњака и др. тек
треба дају пуне ефекте на развој еколошке свести грађана
и сопствених радника.
Међутим, реализација пројекта модернизације
металрушких и рударских постројења, доприноси
постепено јачању еколошке свести о многобројним
другим областима од значаја за животну средину,
нарочито у домену урбане екологије (становање,
комунални отпад и отпадне воде, саобраћај, зелене
површине и др.).
Грађани оцењују да државни органи нису у
протеклом периоду, после усвајања постојећег ЛЕАП-а,
сем подршке модернизацији металуршких и рударских
капацитета РТБ Бор, довољно подржавали активности на
решавању осталих бројних еколошких проблема као ни
активности на развоју еколошке свести, док је подршка
општинских органа углавном сведена на деловање
општинске Канцеларије за животну средину, која нема
одговарајућу позицију у склопу општинске управе, а
мањим делом и на финансирање пар еколошких
пројеката НВО.
И поред бројних партнерских акција невладиних
организација на различитим еколошким пројектина и
акцијама, још није постигнут потребан степен
умрежавања у облику коалиције или форума невладиних
организација, који би обезбедио њихов већи утицај на
јачање еколошке свести и одлучивање.
3. СТАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ
Изразита противуречност еколошке свести
грађана општине Бор, констатована у постојећем ЛЕАПу још није правазиђена, и поред тога што је повећан
степен знања о еколошким последицама загађене
животне средине (екологизација образовног система,
нови еколошки смерови у образовању, програми обуке
стручњака, научно-стручни скупови, едукативне кампање
и др), повећана информисаност о утицајима на животну
средину (еколошке емисије, еколошки интернет сајтови,
информативне кампање и презентације и др.), појачано
деловање невладиног сектора (формиран већи број НВО
које се баве и екологијим, општина финансира и пројекте
еколошких невладиних организација и др), започела
реформа локалне еколошке политике (донет Локални
план управљања отпадом, програми мониторинга,
Стратегија локалног одрживог развоја и др.).
земљишта. На наредним графицима на којима су
приказане оцене анкетираних грађана, види се да у свим
случајевима више од две трећине испитаника оцењује да
су ваздух, вода и пољопривредно земљиште веома
загађени.

Стање квалитета ваздуха

Није загађен 0%
Мало загађен 2%
Загађен 30%

Веома загађен 68%

Слика 42. Мишљења грађана о стању квалитета ваздуха
у борској општини
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Квалитет воде Борске реке

Мало загађена 8%

Није загађена 0%

Загађена 15%

веома загађена
77%

Слика 43. Мишљања грађана о квалитету вода Борске реке
Стање пољопривредног земљишта

Мало загађено 23%

Није загађено 1%

Веома загађено
11%

Загађено 65%

Слика 44. Мишљења грађана о стању пољопривредног земљишта
у општини Бор
Међутим, ипак се може оценити да се ова
противуречност полако смањује, посебно у погледу
оцењивања неких аспеката животне средине који су
раније били занемарени. Например, Анкета која је
реализована у припреми ревизије ЛЕАП-а показује да је
порасла критичка свест о потреби заштите очуване
природе (пораст свести о значају очуване природе

показује и учешће грађана и њихови предлози за допуну
просторних планова Тимочке крајине и општине Бор и
просторног плана посебне намене природног добра
Бељаница-Кучај), као и о улози еколошке свести у
решавању проблема животне средине ( 20% испитаника
оцењује да је ниска еколошка свест највећи еколошки
проблем борске средине).

Заштита простора очуване природе

Да 6%
Делимично 42%

Не 52%

Слика 45. Мишљења грађана да ли се добро штите простори
очуване природе у општини Бор
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Највећи еколошки проблем

Отпад 5%
Ниска еколошка свест
20%

Остало 4%

Загађење вода 4%

Загађење земљишта
4%
Загађење ваздуха
63%

Слика 46. Мишљења грађана о томе који је највећи
еколошки проблем општине Бор
Повезивањем проблематике животне средине са
економским и социјалним развојем кроз Стратегију
локалног одрживог развоја, просторне планове и
програме технолошког развоја рударства и металургије,
развој привредних грана које су тесно повезане са
екологијом и др. отпочело је и прерастање еколошке
свести у "одрживу свест".
4. УТИЦАЈ

посебно порасту њеног утицаја на мотивацију грађана за
учешће у еколошким активностима и одлучивању.
Међутим анкета реализована у припреми ревизије
ЛЕАП-а показује и пораст степена критичности јер је за
велики број испитаника услов за учешће у еколошким
акцијама прихватљивост програма, што је у вези са
степеном њихове информисаности, знања и еколошке
културе, али и са степеном активности државних и
локалних органа, цивилног сектора и других актера на
подручју заштите животне средине.

Бројне активности на унапређењу еколошке
свести у протеклом периоду допринеле су њеном развоју,
Спремност за еколошке акције

Зависно од програма
40%

Не 2%

Да 58%

Слика 47. Оцена грађана о спремности за еколошке акције
Сагледавање стања и могућег утицаја еколошке
свести показује да је порастао значај и улога еколошке
свести као чиниоца решавања проблема животне средине
што значи да је еколошка свест у још већој мери него
раније важан чинилац даље реализације ЛЕАП - а као и
свих других стратешких докумената, пројеката и акција
на решавању еколошких проблема и побољшању стања
животне средине и квалитета живота у општини Бор.

Овај закључак упућује на то да и у наредном периоду
различите активности на јачању еколошке свести у свим
њеним аспектима - информисаности, знању, култури,
мотивацији, понашању, учешћу у одлучивању - треба да
буду један од кључних приоритета ЛЕАП- а и других
стратешких докумената и практичних еколошких
политика.
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Највећи допринос побољшању еколошког стања

Остало 12%

Општински органи 15%
РТБ БОР 14%

Појединци 22%

Школе 5%
Државни органи 6%

Еколошке НВО 26%

Слика 48. Мишљења грађана о томе који актер даје највећи допринос решавању еколошких проблема
Анкета реализована у припреми ревизије ЛЕАП-а
потврђује овај закључак кроз оцене о доприносу
различитих носилаца
развоја
еколошке
свести
побољшању
еколошке
ситуације.
Невладине
организације и школе, као главни креатори еколошке
свести по мишљењу 31% анкетираних дају највећи
допринос решавању еколошких проблема. Ако се томе
дода и 22% одговора да су то појединици (висока
еколошка свест + висока мотивација и учешће у
еколошким активностима и одлучивању) онда се може
закључити да развоју еколошке свести треба дати висок
приоритет у даљој реализацији ЛЕАП-а што захтева да се
одрже постојећи и креирају нови, још иновативнији и
делотворнији начини креирања еколошке свести.
5. ОДГОВОР
Као што је покретање ЛЕАП процеса у борској
општини омогућило услове за бржи развој еколошке
свести, тако је сада неопходно да ревизија ЛЕАП-а
дефинише нове циљеве, задатке и активности и тиме
омогући даље унапређење еколоошке свести као
неопходног услова за реализацију осталих еколошких
циљева и приоритета у унапређењу животне средине и
побољшању квалитета живота грађана.
Основни циљеви развоја еколошке свести и у
наредном периоду су подизање нивоа еколошких знања и
степена информисаности кроз развој еколошке едукације
и информисања, као и повећано учешће јавности у
решавању еколошких проблема кроз демократизацију
доношења еколошких одлука, креирање и реализацију
еколошких политика. Уз то и реформа локалне еколошке
политике, посебно кроз јачање улоге и одговорности
општинских органа у решавању еколошких проблема.
Задаци и активности којима би се ови циљеви
остварили су следећи:
1. Развој нових инвентивних метода еколошке
едукације
2. Примена школских програма еколошке
едукације
3. Очување еколошких смерова у средњем и
високом образовању и професионална оријентација
ученика ка еколошким струкама

4. Едукација едукатора, нарочито обука наставног
кадра и стручњака, посебно из предузећа загађивача
5. Подизање мотивације ученика за природне и
техничке науке и остале еколошке дисциплине
6. Већа подршка развоју едукативних функција
еколошких НВО и других ваншколских институција
7. Развој друштвених мрежа и остале видова
интернет комуникација у функцији екоедукације и
информисања
8. Даљи развој медијског покривања ЛЕАП
процеса кроз нове медијске емисије, рубрике и сл.
9. Развој нових облика комуникација са
заинтересованом јавношћу као што су "отворена врата" и
др.
10. Организовање нових и ефективнијих
информативних и промотивних еколошких кампања
11.
Континуирана
подршка
развоју
о
организацији научно стручних еколошких скупова
12. Већа улога еколошких НВО у обезбеђивању
утицаја грађана на одлучивање о еколопким питањима
("зелена столица", посебна општинска тела и појединци
задужени за еколошку проблематику, и др.)
13. Јачање капацитета еколошких НВО
ифФормирање форума или коалиције еколошких НВО и
удружења
14. Организовано учешће еко НВО и осталих
заинтересованих страна у изради и реализацији
стратешких националних и локалних докумената,
посебно стратешких и других процена утицаја на
животну средину
15. Организовано учешће еко НВО у реформи
локалне еколошке политике у процесу приступања ЕУ
(посебно поглавље 27 о екологији)
16. Већа улога и одговорност Канцеларије за
заштиту животне средине општине
17. Већа улога осталих општинских служби,
нарочито канцеларија за економски развој, за младе,
оделења за урбанизам и инспекцију и др. као улога и
одговорност јавних комуналних предузећа и установа
18. Обука кадрова у општинским органима и
јавним предузећима и установама
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На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),
начелник Општинске управе Бор доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
средстава која су у складу са законом, до истека
фискалне године пренета
индиректним корисницима
буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној
години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1.
овог правилника, врше индиректни корисници буџетских
средстава општине Бор до истека фискалне године,
закључно са 31. децембром, на рачун - Извршење буџета
општине Бор, број 840-164640-35.
Износ неутрошених средстава за повраћај из
члана 1. исказује се се на Обрасцу СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава општине Бор
одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава
достављају директним корисницима спецификације
враћених буџетских средстава, која су им пренета на
подрачун за редовну делатност према
разделима,
односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС
- Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
На основу извршених уплата и достављених
образаца из става 1. овог члана директни корисници
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20.
јануара наредне фискалне године врше корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну
годину за индиректне кориснике којима су пренели
средства.
Образац СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог упутства примењују се и на
кориснике буџетских средстава којима су средства
пренета у складу са одлуком о буџету општине Бор, у
фискалној години, а који након истека фискалне године
нису у систему консолидованог рачуна трезора општине
Бор.
Члан5.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава општине Бор
на рачун извршења буџета општине Бор („Службени лист
општине Бор”, број 16/12).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у Службеном листу Општине Бор.
Број: 400-195/2013-III
Датум: 18.12.2013.године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОР,
Љубинка Јелић, с.р.

20. децембар 2013

Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа
средства_______________________________
Седиште
________________________________
адреса__________________________________
ПИБ
________________________МБ______________________
ЈББК ______________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је
пренео средства: (*)________________
_________________________________________________
____ ЈББК _____________________
(*у случају када спецификацију саставља директан
буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)
Раздео/глава_______ функција_________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
класификација

ОПИС

Износ

1

2

3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на
четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања
ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује
на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и
тачно приказани.
Број:

Место и датум:

____________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)
______________________
Потпис
М.П.
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