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Пројектни задатак: 

 
- изложити кључне проблеме загађења ваздуха у Бору на основу званичних 
података из докумената,  

- приказати преглед законских аката, 
- приказати преглед оцена и задатака из ЛЕАП-а, Програма квалитета 
ваздуха за агломерацију Бор и Краткорочног плана смањења аерозагађења,  

- приказати пример планова мониторинга и преглед мониторинг мреже, 
- приказати неки пример сарадње НВО и локалне заједнице и 
- наредне активности локалне заједнице 

 
1. УВОД 

 

Овај рад обрађује проблематику истовремено од локалног и националног па 
и међународног значаја. Основна тема је квалитета ваздуха у агломерацији 
Бор, међународна, национална и локаланна регулатива и јавна политика. 

Стање квалитета ваздуха узроковано рударством и металургијом 
посматрано је као предуслов и ограничење опстанка и одрживог развоја 
локалне заједнице. 

 
Основни појмови о животној средини и квалитету ваздуха1: 
Животна средина обухвата скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услови 
живота.  
Природне вредности обухватају природна богатства, која чине ваздух, вода, 

земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет.    
Загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или 

енергије у животну средину, изазвано људском делатношћу или природним 

процесима које има или може имати штетне последице на квалитет животне 
средине и здравље људи. 
Загђујуће материје јесу материје чије испуштање у животну средину утиче 

или може утицати на њен природни састав, особине и интегритет. 
Капацитет животне средине јсте способност животне средине да прихвати 

одређену количину загађујућих материја по јединици времена и простора 

тако да не наступи неповратна штета у животној средини. 
Загађивач јесте правно или физчко лице које својом активношћу или 

неактивношћу загађује животну средину. 

 
Ваздух је механичка смеша гасова који обавија планету. Хемијски састав 
ваздуха: азот (78%), кисеоник (21%), аргон (0,93%), угљендиоксид (0,034%) и 

у врло малим количинама криптона, ксенона, хелијума, неона и других. У 
променљивим количинама може бити водене паре, угљендиоксида, радона 
идр. До загађења ваздуха долази приликом сагоревања фосилних горива, 

                                                           
1 Закон о заштити животне средине, Службени гласник Рс бр. 135/2004, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 

43/2011-Одлука УС и 14/2016  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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испуштањем отпадних гасова из индустријских процеса, саобраћаја, 
пољпривреде, рударства и других делатности.  

У супстанце које загађују ваздух сврставају се најпре оне које се у чистом 
ваздуху не налазе. У загађујуће супстанце сврставају се и сва она хемијска 
једињења која природно постоје у ваздуху ако је њихова концентрација већа 

од оне која одговара незагађеном ваздуху. Веома је мало хемијских 
једињења који нису загађивачи. 
Загађење ваздуха може бити локално (град, агломерација), регионално и 

глобално (оштећење озонског омотача, промена климе). 
У тексту је разматрано загађење ваздуха на локалном нивоу, на територији 
агломерације Бор. 

 
2. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ БОР 

 

Квалитет ваздуха у Бору је озбиљно угрожен рудрством и металургијом од 
самог почетка експлоатације руде. Предузете вишедеценијске активности 
нису дале жељене ефекте. Последњи пројекти реконструкције топионице и 

изградња нове фабрике сумпорне киселине нису испунили основни циљ који 
је био предвиђен међународним уговором о робном зајму о довођењу 
концентрација сумпордиоксида и прашине у дозвољене границе. 

Металургија је даље велики загађивач ваздуха. Рударство са 
одлагалиштима раскривке и флотацијским јаловиштма извор је емисије 
прашине која загађује град и околна насеља. Република Србија је пре 

десетак година узела кредит Светске банке у циљу рекултивације јаловишта 
и одлагалишта, урађени су пројекти али нису реализовани.  
Емисија је испуштање и истицање материја у гасовитом, течном и чврстом 

агрегатном стању или емисија енергије из извора загађивања у животну 
средину.2 
Гранична вредности емисије је максимално дозвоњена вредност 

концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима из стационарних и 
покретних итвора загађења која може бити испуштена у ваздух.3 
Према стандардима Светске банке4 дозвољена емисија из металургије: 

- сумпордиоксид ..........1000,00 mg/Nm3 
- арсен ................................0,50 mg/Nm3 

- кадмијум ...........................0,05 mg/Nm3 

- бакар ................................1,00 mg/Nm3 
- олово ................................0,20 mg/Nm3 
- жива..................................0,05 mg/Nm3 

- прашина .........................20,00 mg/Nm3 
Гранична вредност емисије за нова и постојећа постројења за топљење, 
ливење или рафинисање обојених метала и њихових легура5 по домаћем 

                                                           
2 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013 
3 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013 
4 Pollution Prevention and Abatement Handbook, WOERD BANK GROUP,  

http: //www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/nvironmentalGuidelines 
5 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, 

осим за постројења за сагоревање, Службени гласник РС бр.111/2015 
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законодавцству: 
- оксиди сумпора изражених као сумпордиоксид .......500,00 mg/Nm3 

- прашкасте материје друге категорије ..........................20,00 mg/Nm3 
- жива.................................................................................0,05 mg/Nm3 
- олово ..............................................................................0,50 mg/Nm3 

- никл.................................................................................0,50 mg/Nm3 
- бакар...............................................................................1,00 mg/Nm3 
- арсин (арсин-хидрид AsH3 )...........................................0,50 mg/Nm3 

Ако се у отпадном гасу налазе прашкасте неорганске материје које су према 
прописима који уређују хемикалије класификоване као карциногене, 
мутагене за герминативне ћелије или токсичне по репродукцију, гранична 

вредности за такве прашкасте неорганске материје је 1mg/Nm3. 
 
Граничне вредности концентрација загађујућих материја у ваздуху су 

прописане подзаконским актима6: 
 
Граничне вредности концентрација сумпордиоксида су7: 

- часовна вредност 350 µg/m3, не сме се прекорачити више од 24 пута у 

једној календарској години, 
- просечна дневна концентрација 125 µg/m3,  не сме се прекорачити више 

од 3 пута у једној календарској години, 
- просечна годишња концентрација је 50 µg/m3. 
 

Граничне вреднсти концентрација суспендованих честица ПМ10:8 
- просечна дневна концентрација 50 µg/m3, не сме бити прекорачена 35 пута 
у једној календарској години, 

- просечна годишња концентрација је 40 µg/m3. 
 
Просечна граничне вреднст концентрација суспендованих честица ПМ2,5: у 

календарској години је 25 µg/m3.. 
 
Дозвољене концентрације олова, арсена, цинка, кадмијума и никла:  

- Дневне концентрације олова9 1µг/m3, годишње 0,5 µг/m3, 

- Просечна концентрација арсена10 у току године 6 ng/m3, 
- Просечна концентрација кадмијума11 у току године 5 ng/m3, 

- Просечна концентрација никла12 у току године 20 ng/m3. 

                                                           
6 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013. 
7 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013., Прилог 10 
8 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013., Прилог 10 
9 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013., Прилог 10 
10 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013., Прилог 15 
11 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013., Прилог 15 
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У Бору функционишу 2 система мониторинга квалитета ваздуха: национални 

и локални. 
 
У националном систему миниторинга13 инсталиране су аутоматске станице 

које мере поједине загађујуће материје у реалном времену и то: 
- Велики Кривељ - сумпордиоксид, 
- Брезоник - сумпордиоксид, 

- Градски парк: сумпордиоксид, ПМ10 и ПМ2,5, 
- Институт: сумпордиоксид, азотдиоксиди, угљенмоноксид 
.- Слатина: сумпордиоксид. 

 
Локални мониторинг обавља Институт рударства и металургије на следећим  
мерним местима: 

- Технички факултет: сумпордиоксид, ПМ10,  чађ,  таложне материје, 
- Југопетрол: сумпордиоксид, ПМ10,  чађ,  таложне материје, 
- Кривељ: ПМ10, 

- Слатина ПМ10. 

 

2.1. КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂИВАЧА У ВАЗДУХУ У АГЛОМЕРАЦИЈИ  БОР 2019 

ГОДИНЕ 

2.1.1. СУМПОРДИОКСИД 

 

Агенција за заштиту животне средине, у државној мониторинг мрежи, у 

2019. години, обављао је мерења концентрација сумпордиоксида на три 

мерне аутоматске мерне станице у Бору: Брезоник, Градски парк и Институт 

рударства и металургије. 

Број сати прекорачења граничних вредности од 350 µg/m3 приказан је на 

графику 1.  

Градски парк, место најближе извору сумпордиоксида је и најугроженије. 

Током целе године на овом мерном место бележена су најдужа 

прекорачења часовних граничних вредности. Пораст дозвољених 

вредности бележи стални пораст у другој половини године, да би у 

децембру било 38 сати прекорачења . 

Брезоник је приградско  насење које је такође изложено  повећаном 

загађењу . Током друге половине марта, априла и маја , када су најчешћа 

јужна струјања ваздуха за очекивање су прекорачења, али су највећа 

забележена, уз стални раст, у периоду август - децембар.  

У околини мерног места Институт је најгушће насељени део града где се 

сваког месеца бележе часовна прекорачења. На овом мерном месту 

                                                                                                                                                                            
12 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 
63/2013., Прилог 15 
13 http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php 

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php
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нејчешћа прекорачења су била у јуну месецу , али се и на њему бележи 

тренд повећања броја часова прекорачења у последњем квартали године. 

График 2 приказује укупан број часова са прекораченом граничном 

вредношћу сумпордиоксида у Бору у току 2019. годние. 

  

 
График 1.: Број сати са прекораченим граничним вредностима 

сумпордиоксида по месецима 2019. године на аутоматским мерним 

станицама државног мониторинга (Извор: Републичка агенција за заштиту 
животне средине)14 

 

 

 
График 2. Укупан број сати са прекораченим часовних граничних 

вредностима концентрација сумпордиоксида (Извор:Републичка агенција за 
заштиту животне средине)15 

 

Средње дневне концентрација сумпордиоксида у 2019. годнин на мерним 
местима из националне и локалне мониторинг мрежа16 приказане су на 

                                                           
14 www.sepa.gov.rs/index.php?menu 
15 www.sepa.gov.rs/index.php?menu 
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графику 3. Највеће загађење је измерено на мерном месту Југопетрол које је 
на правцу преовлађујућег северног ветра.  

У закључном делу Извештаја о испитивању ваздуха за 2019. годину 
Института рударства и металургије се наводи: “Од укупно 1433 узорака 
сумпордиоксида прекорачење дневне граничне вредности утврђено је у 224 

узорка (15,6%).” Средња годишња вредност концентрација сумпордиоксида 
по мерним местима износила је:  
- Градски парк ................50 µg/m3., 

- Институт .......................30 µg/m3., 
- Југпетрол ...................166 µg/m3.,  
- Технички факултет..... 69 µg/m3. 

Дозвољена годишња гранична вредност концентрација од 50 µg/m3 није 
прекорачена једино на мерном месту Институт рударства и металургије. У 
Градском парку просечна вредност је тачно на граници од 50 µg/m3, док је 

прекорачена код Факултета (1,4, пута) и 3,3 пута код Југопетрола. 
 

 
График 3. Просечне месечне концентрације сумпордиоксида 2019. године 

 
Број дана прекорачења дневних граничних вредности на меним местима 

приказан је на графику 4.17 Према Уредби18 дневна гранична вредност не 
сме се прекорачити три пута у току године. Број дана који прекорачују 
дневну граничну вредност по мерним емстима19: 

                                                                                                                                                                            
16 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20,в Испитивање амбијанеталног 

ваздуха у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину) 
17 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20,в Испитивање амбијанеталног 

ваздуха у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину 
18 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013. 
19 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20, Испитивање амбијанеталног ваздуха 

у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину  
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- Градски парк.........................30 дана (8,3%) 
- Институт..................................8 дана (2,2%) 

- Југопетрол ..........................139 дана (40,2%) 
- Технички факултет...............47 дана (12,9%) 
 

 
График 4.: Број дана са концентрација сумпордиоксида изнад граничних 

вредности 

 
График 5.: Упоредни приказ броја дана са прекорачењима концентрација 

сумпордиоксида по годинама 

 
Број дана са прекорачењима концентрација сумпордиоксида био је у 
сталном паду од 2016. - 2018. године. Међутим, до погоршања стања долази 
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у 2019. години.20, 21, 22  
 

2.1.2. СУСПЕНСОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ  
 
Мониторинг суспенсованих честица ПМ10 у 2019. години пратио је Институт 

рударства и металургије23 на мерним местима: Технички факултет, Парк, 
Институт, Југопетрол и Кривељ. Од укупно 629 дневних узорака 
прекорачење дневних концентрација граничних вредности забележено је 

код 113 узорака (18%). Просечна дневна концентрација и број дана са 
концентрацијама које прекорачују граничне вредности су: 

- Кривељ............................31,9µg/m3,  36 дана (11,3%) 

- Технички факултет..........69µg/m3, 1 дан (5,6%) 

- Градски парк ..................30,3µg/m3, 1 дан (1,7%),  

- Институт .........................28,5µg/m3, 3 дана (5,3%), 

- Југопетрол .....................50,2µg/m372 дана  (41,1%) 

 

Дозвољена концентрација од 50µg/m3 прекорачена је на мерном месту 

Југопетрол и технички факултет. Она не сме бити прекорачена 35 дана током 
године. Просечна дневна концентрација је прекорачена чак 72 дана на 
мерном месту Југопетрол. На мерном месту Кривељ мерења су обављана 6 

месеца и за то време концентрација је прекорачена 36 дана 
.

 
График 6.: Максималне дневне концентрације ПМ10 на мерним местима 

Кривељ и Југопетрол 

Просечне годишње концентрације ПМ на мерним местима Технички 
факултет, Југопетрол и Слатина приказани су на графику 6 24 , 25 , 26 , 27 . 

                                                           
20 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 13816-17, Испитивање амбијанеталног 

ваздуха у Бору (локална мрежа мониторинга)  (Годишњи извештај за 2016. годину 
21 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 15999-18, Испитивање амбијанеталног 
ваздуха у Бору (Локална мрежа мониторинга) (Годишњи извештај за 2017. годину 
22 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 24538-19, Испитивање амбијанеталног 

ваздуха у Бору (Годишњи извештај за 2018. годину 
23 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20, Испитивање амбијанеталног ваздуха 
у Бору (Годишњи извештај за 2019. годин 
24 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 13816-17, Испитивање амбијанеталног 
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Посматрана су само ова мерна места јер су на њима мерења обављана у 
контонуитезту од 2016. - 2019. Године (осим у Слатини где мерења нису 

вршена 2019. Године). 
 

 
 

График 6. Концентрација ПМ10 

 

Концентрације суспендованих честица био је у паду 2017. У односу на 2016. 
годину на свим мерним местима. У 2018. години забележен је тренд раста и 
на свим мерним метима концентрације су биле веће од дозвољених. У 2019 

години престаје се са мерењем на мерном месту Слатина и прелази на 
мерном месту Кривељ (резултети нису приказани). У току 2018 године 
наставља се тренд повећања концентрација код Југопетрола док код 

Техничког факултета се бележи пад и концентрације су у дозвољеним 
границама. 
Број дана прекорачења приказан је на Графику 7. Према Уредби28 током 

године дозвољена граница од 50µg/m3 не сме бити прекорачена више од 35 

дана. Прекорачења је било 2018. године на мерном месту Факултет и 

2019.године на мерном месту Југопетрол 

                                                                                                                                                                            
ваздуха у Бору (локална мрежа мониторинга)  (Годишњи извештај за 2016. годину 
25 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 15999-18, Испитивање амбијанеталног 

ваздуха у Бору (Локална мрежа мониторинга) (Годишњи извештај за 2017. годину 
26 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 24538-19, Испитивање амбијанеталног 

ваздуха у Бору (Годишњи извештај за 2018. годину 
27 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20, Испитивање амбијанеталног ваздуха 

у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину  
28 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013. 
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График 7.: Број дана са прекорачењима концентрација ПМ10 (Извор: 

Годишњи извештаји Института рударства и металургије) 

 
2.1.2.1. ОЛОВО У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА ПМ10 

 

Концентрације олова у суспендованим честицама континуирано су мерене 
на мерном месту у Кривељу а од јула месеца и код Југопетрола. На мерним 
местима Технички факултет, Градски парк и Институт повремено. 

На графику 8 приказане су максималне дневне концентрације олова у 
Кривељу и код Југопетрола29. Мерно место у Кривељу је близу постројења 
примарног дробљења руде и на овом мерном месту само један дан 

концентрација је била изнад дозвољених вредноати. На мерном месту 
Југопетрол максималне дневне концентрације олова редовно су прелазиле 

граничну вредност од 1µg/m3. 

 

 
 

График 8.: Максималне дневне концентрације олова 
 

На мерном месту Југопетрол концентрације олова су 45 дана у току мерења 

од 6 месеци прелазиле граничну вредност, а дозвољено је само 3 дана у 

                                                           
29 Институт рударства и металургије, Месечни извештаји о испитивању квалитета ваздуха у Бору за 2019. 

годину 
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току године. Ово указује да извор загађења потиче из блиских емитера из 
металургије, односно на садржај олова у увозним концентратима који се 

прерађују. 
 

 
График 9.: Број дана са прекораченим граничним вредностима олова на 

мерном месту Југопетрол 
 

2.1.2.2. АРСЕН  У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА ПМ10 
 

Посебно су забрињавајуће стално присутне високе концентрације арсена на 

свим мерним местима. 30  Број дана са прекораченим граничним 
вредностима по мерним местима је следећи: 
- Кривељ ..............................1,9 пута већа вредност, 

- Технички факултет.............2,4 пута већа вредност, 
- Градски парк.....................19,3 пута већа вредност, 
- Институт..............................5,2 пута већа вредност, 

- Југопетрол.........................91,7 пута већа вредност. 
 

 
График 10.: Просечне годишње концентрације арсена 

 

                                                           
30 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20, Испитивање амбијанеталног ваздуха 

у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину  
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Концентрације арсена, готово на свим мерним местима, у сталном су 
порасту у другој половини 2019. године. Максимална концентрација 

измерена је у децембру месецунба мерном месту Југопетрол и износила је 
4711 ng/m3 (График 11). 
 

 
График 11.: Максималне дневне концентрације арсена 

 

 

2.1.2.3. КАДМИЈУМ У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА ПМ10 

 
Кадмијум је стално присутан у суспендованим честицама ПМ10 на свим 
мерним местима.31 Дозвољену граничну вредност32 од 5 ng/m3 прекорачиле 

су на мерним местима Градски парк, за 2,1 пута, и Југопетрол 9 пута. 
 

 
График 12.: Просечне дневне концентрације кадмијума током 2019. године 

 

2.1.2.4. НИКЛ У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА ПМ10 
 

Као и кадмијум и никл је стално присутан у суспендованим честицама. 

                                                           
31 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20, Испитивање амбијанеталног ваздуха 

у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину  
32 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013. 
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Највећа просечна дневна концентрација измерена је на мерном месту 
Градски парк33 од 14,8 ng/m3, што је у дозвољеним границама34 од 20 ng/m3 

(График 13) 
 

 
График 14.: Просечне дневне концентрације никла 

 
3. МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ АКТИ 

 

Правна заштита ваздуха , као једне од основних сфера животне средине, је 
необично сложена и слојевита. Ово проистиче из уградње елемената 
међународног права животне средине у домаће законодавство и деценијама 

стварана легислатива на федералном (која је преузета у Републици Србији), 
републичком и локалном нивоу. Многе одредбе међународног права  
уграђене су у домаће законодавство. Мањи део таквих одредби још није 

постао део домаћег законодавства али ће ускоро бити уграђен у домаћим 
правним актима у процесу Европских интеграција. 
 

3.1. ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ВАЗДУХА ОД НЕГАТИВНИХ ТЕХНОГЕНИХ УТИЦАЈА35 
 
3.1.1. КОНВЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ ЗАГАЂЕЊУ ВАЗДУХА НА 
ВЕЛИКУМ УДАЉЕНОСТИМА 
 

Конвенција36 је, на иницијативу држава Скандинавије, усвојена 1979. године. 

                                                           
33 Институт рударства и металургије: Извештај о испитивању бр. 3498/20, Испитивање амбијанеталног ваздуха 

у Бору (Годишњи извештај за 2019. годину  
34 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Службени гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 

63/2013. 
35 Више видети: Владан Јолџић, Ана БатриЋевић, Вера Станковић:  Правни оквир заштите животне средине 

од негативних техногених утицаја, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд 2017.  
35  Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Geneva, 13.11.1979. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.e.pdf, 13.05.2017. 
35 Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduh 
36  Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Geneva, 13.11.1979. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.e.pdf, 13.05.2017. 
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СФРЈ је ратфиковала ову конвенцију 19. Новембра 1986. године 37 , а 
Република Србије је, као држава сукцесор, формално преузела обавезе из   

овог докумњента 2001. године38.   
Од посебног је заначаја то да Конвенција намеће обавезе Странама 
уговорница: 

- заштита човека и животне средине од загађивања ваздуха кроз постепено 
смањивање и спречавање загађивања, укључујући и смањивање 
загађивања на великим и прекограничним удаљеностима, 

- размењује за то неопходне информације, врше консултације и обављају 
истраживања заштите ваздуха, 
- врше контролу квалитета ваздуха у циљу заштите ваздуха и успостављају 

мере огранићења загађивања, 
- развијају технологије неопходне за смањивање емисије сумпорних 
једињења и других загађујућих материја које производе негативне ефекте по: 

човеково здравље, животну средину, пољопривреду, шумарство, материјале, 
воднене и друге екосистеме, 
- размењују информације о загађивањима и 

- учествује у програму мониторинга и одређивања транспорта загађујућих 
материја на велике удаљености у Европи - програм ЕМЕП. 
Значај конвенције се повећава из године у годину доношењем низа 

протокола намењених специфичним задацима заштите ваздуха. Република 
Србија је један број ових аката прихватила а тек престоји потврђивања у 
процесу приступања Европској унији. 

 
3.1.2. ПРОТОКОЛ О СМАЊИВАЊУ ЕМИТОВАЊА СУМПОРА ИЛИ ЊЕГОВОГ  
ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕЛИВАЊА ЗА НАЈМАЊЕ 30 ПРОЦЕНАТА39 

 

Овим Протоколом државе потписнице, као и оне које касније приступе, 
имале су обавезу да до 1993. године смање емитовање сумпора за најмање 

30% у односу на 1980. годину. Протоколом је предвиђено “даље редуковање” 
када то захтевају услови и стање животне средине као и “извештавање о 
годишњим емисијама” 

 
3.1.3. ПРОТОКОЛ О ДАЉЕМ СМАЊИВАЊУ ЕМИСИЈА СУМПОРА40 

 

Овај Протокол је усвојен 1994., а ступио на снгу 1998. године.  До сада ни 
СРЈ, ни државна заједница Србија и Црна Гора, а ни Република Србија нису 
                                                           
37 Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima, Službeni list 

SFRJ-Međunarodni ugovori, br. 11/1986. 
38 Списак држава потпиосница Конвенције  о прекограничном загађивању ваздуха на велике удаљености 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1&chapter=27&clang=_en#2, 

13.05.2017 
39 Protocol to the 1979Convention on long-range transboundary air pollution on the reduction of sulphur emissions or 
their transboundary fluxes by at least 30 per cent (The 1985 Helsinki Protocol) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/1985.Sulphur.e.pdf, 13.05.2017. Протоколје ступио 

на снагу 2. Септембра 1987. године  
40 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur 
Emissions. Oslo, 14 June 1994., http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.e.pdf, 

13.05.2017. Протокол је ступио на снагу 5. Августа 1998. године  
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потписале овај протокол. Разлог, највероватније, треба тражити у обавези да 
државе наставе смањивање емисије сумпора у односу на обавезе по 

Протоколу из 1979. године. Прописано је строго поштовање одредби о 
смањивању емисије према параметрима прописаним анексима. За нашу 
анализу најзначајнији је Анекс 4 - “ Контрола технологија редуковања 

сумпора из стационарних извора”. Овај Анекс дефинише главне 
стационарне изворе емисије сумпора, међу којима су “Комерцијални и 
индустријски потрошачи енергије, индустријски извори сагоревања и 

хемијска индустрија”. За све ове области прописане су обавезе, субјекти и 
на који начин треба да смање нивое емисије сумпора. Предвиђена је и 
обавеза мониторинга и извештавања. Стране потписнице су обавезне да 

унифицирају стандарде у складу са Анексом 5 - Лимит емисије сумпора.  
 
3.1.4. ПРОТОКОЛ О ТЕШКИМ МЕТАЛИМА41 

 

Протокол је мултилатерални документ којим се допуњује Конвенција о 
прекограничном загађењу ваздуха на великим удаљеностима. У преамбули 

се каже да тешки метали прелазе границе и да могу да изазову штету по 
еколошке системе од еколошке и економске важности, а данас постоје 
технике и технологије за спречавање или редуковање оваквог загађења. Он 

прецизира шта све мора да се уради у циљу заштите ваздуха од загађивања 
тешким металима што је детаљно обрађено анексима. Принцип Пророкола 
је да недостатак знања не оправдава наношење еколшке штете. Ово је 

кључни принцип превенције овог Протокола. Прописана је обавеза примене 
најбољих доступних техника и смањење нивоа загађења из нових објеката 
испод лимита који су одређени Анексом 5. Најбољим доступним техникама 

за контролу изворе емисије тешких метала и њихових састава бави се Анекс 
342. Њиме су прецизиране технике и начини поступања који се сматрају 
обавезним за све уговорне стране почев од поступка филтрирања отпадног 

гаса, преко одређивања ефикасности уклањања загађивача, до одређивања 
који поступци мора да се користе у поступцима мерења загађивања ваздуха, 
односно емисије у ваздух, тешких метала. Препоручује се примена најбоље 

доступних технологија у циљу: 
- смањења отпад (примене технологија са мало отпада), 
- коришћења мање опасних супстанци, 

- унапређење сакупљања и рециклаже супстанци произведених и 
коришћених у производним процесима, као и отпада, 
- примене процеса, постројења или метода рада већ успешно испробаних на 

индустријском нивоу, 
- оптимизација природе, ефеката и обима предметних емисија, 
- оптимизација потрошње и природе сировина које се користе у процесима и 

њихове енергетске ефикасности, 
- спречавање и свођење на минимум свеукупних емисија и ризика по 
                                                           
41 Protocol on Heavy Metals to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution,(The 1998 

AarhusProtocol), Aarhus,Denmark,24. 06. 1998., 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1998.Heavy.Metals.e.pdf, 13.05.2017. 
42 Исто као 41., Анекс 3 
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животну средину, 
- спречавање удеса и смањење последица по животну средину. 

Одређени су и рокиви за примену најболјих доступних техника и граничне 
вредности за постојеће и нове стационарне изворе (Анекс 443):  
-  за постојеће стационарне изворе - осам година од дана ступања на снагу 

Протокола, при чему се овај рок може продужити за конкретне стационарне 
изворе (у складу за периодом амортизације прописаним националним 
законодавством), 

- за нове стационарне изворе - две године од ступања на снагу Протокола. 
Свака држава која је ратификовала овај протокол, у складу са својим 
законима, обавезна је да спроводи сталан мониторинг тешких метала, да 

врши сакупљање, рециклажу и уколико је потребно и одлагање производа 
или отпада који садрже један или више тешких метала. Анексом 2 прописане 
су делатности и радови за које важе одредбе овог акта 44 . За наша 

разматрања битна су следећа постројења: 
- инсталације за обраду руда са капацитетом од 150 или више тона 
синтерованог гвожђа на дан, или 30 или више тона бакра, олова, цинка 

или било ког материјала злата, 
- постројења за производњу бакра, олова и цинка из руде, концентрата 
или секундарних сировина путем металуршких процеса чији капацитет 

прелази 30 тона метала дневно за примарна постројења и 15 тона 
метала дневно за секундарна постројења, или у било каквој примарној 
производњи живе, 

- постројења за топљење (рафинација, ливење, итд), укључујући и 
производњу легура бакра, олова и цинка, укључујући и производе 
добијене поновном прерадом чији капацитет прераде прелази 4 тоне 

дневно за олово или 20 тона дневно за бакар и цинк. 
   
3.1.5.ПРОТОКОЛ О СМАЊЕЊУ АЦИДИФИКАЦИЈЕ, ЕУТРОФИКАЦИЈЕ И 

ПРИЗЕМНОМ ОЗОНУ45 

 
Протокол је донет 1999. године, а ступио на снагу 17. Маја 2005. године. 

Представља допуну Конвенције о прекограничним загађењима на великим 
удаљеностима. Важи не само за чланове ЕУ већ и за САД и Канаду. 
Република Србија није ратификовала овај протокол. Циљ протокола је 

спречавање настанка ацидификације (киселих киша), еутрофикације 
(оптерећење азотом) и емитовања хемикалије које утичу на стварање 
приземног озона. Поред осталог прописане су “Граничне вредности емисије 

сумпора из стационарних објеката”46 као и обавеза континуираног праћења 

                                                           
43 Исто као 41. Анекс 4 
44 Исто као 41, Анекс 2 
45 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone to the Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution, Gothenburg, Sweden, 30 November 1999., 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1999%20Multi.E.Amended.2005.pdf, 13.05.2017. Videti i: 

The 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone to the Convention on Longrange 

Transboundary Air Pollution, as amended on 4 May 2012, 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/eb/ECE.EB.AIR.114_ENG.pdf, 13.05.2017.  
46 Исто као 45, Анекс4 
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оних загађења која су прешла 75kg/h. Није дозвољено свако емитовање које 
прелази прописане граничне вредности. Лимит од 100% се не сматра 

прекораченим ако се не пређе за месец дана посматрања или када 95% 
свих обављених мерења у току континураних 48 сати мерења не пређу 110% 
прописаних лимита.   

 
3.2. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ВАЗДУХА 

 
Европска унија настоји да законском регулативом усагласи стандарде 
заштите и квалитета ваздуха у свим својим чланицама. Током предходних 

деценија квалитет ваздуха је побољшан јер је смањена емисија загађујућих 
материја. Србија је у великој мери уградила или преузела одредбе тог 
законодавства, али је у обавези да настави усаглашавање.  

 
3.2.1. ДИРЕКТИВА 2004/107/ЕЗ о арсену, кадмијуму, живи, никлу и 
полицикличним ароматичним угљоводоницима у ваздуху47 

 

Циљ ове Директиве је минимизирање штетних утицаја на људско здравље, а 
посебно осетљивих група и животну средину. Одређене су циљне вредности 

за арсен, кадмијум, живу, никл и полицикличне ароматичне угљоводонике и 
то: 
- арсен..................................................................6 ng/m3 

- кадмијум............................................................5 ng/m3 
- никл..................................................................20 ng/m3 
- полициклични ароматични угљоводоници..... 1  ng/m3 

 

Државе чланице су обавезне да сачине списак зона и агломерација у којима 
су концентрације ниже од циљаних вредности и да их одржавају на тим 

нивоима и да квалитет ваздуха у њима буде у складу са одрживим развојем. 
Оне су у обавези да сачине попис зона и агломерација у којима су 
концентрације ових материја изнад циљаних вредности и изворе који томе 

доприносе, као и да предузму мере, посебно према изворима, да би 
концентрације свеле испод ових вредности. О констатованом стању, 
предузетим мерама  и изложеном становништву обавезна је израда 

извештаја. Државе су обавезне да осигурају да јавност и релевантне 
организације, као што су еколошке, организације попотрошача, организације 
које заступају интересе осетљивих група и друга тела имају приступ 

информацијама и целовитим и јасним подацима о концентрацијама и 
таложењу предметних супстанци. 
Србија је преузела циљне вредности у свом законодавству али није 

сачинила пописе зона и агломерација у којима су концентрације ниже од 
циљних вредност. Није класификовала зоне и агломераицје у којима су 
концентрације овх материја изнад циљних вредности, изворе у који томе 

доприносе као и мере, посебно према изворима, да би се концентрације 

                                                           
47 https://euur-lex.europa.eu 
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свеле испод ових вредности. 
 
3.2.2. ДИРЕКТИВА ЕУ 2016/2284 Европског парламмента и Савета од 14. 
Децембра 2016. године о смањењу националних емисија одређених 
атмосферскихзагађујућих материја,о измени Директиве2003/35/EУ о 

стављању ван снаге Директиве2001/81/EЗ48 

 
Предмет ове Директиве је успостављање обавезе смањења емисија за 

антропогене атмосферске емисије држава чланица и то за сумпор-диоксид 
(SO2), азотне оксиде (NOx), неметанска испарљива органска једињења 
(NMVOC), амонијак (NH3) и ситне прашкасте материје (PM2,5) и захтева се 

израда, усвајање и спровођење националних програма контрола загађења 
ваздуха, праћење емисије тих и других загађивача и њихових утицаја као и 
извештавање о њима. Прописана су ограничења емисиј од 2020 - 2029. 

године и од 2030. надаље. Свака држава чланица је обавезна да сачини 
национални програм контроле загађења ваздуха а да о нацртима тих 
програма организује јавне расправе, а према потреби и прекограничне 

консултације. Државе припремају и ажурирају националне инвентаре 
емисија (према потреби укључујући прилагођене националне инвентаре 
емисија), националне пројекције емисија, просторно рашчлањене 

националне инвентаре емисија, инвентаре великих тачкастих извора и 
пропратне информативне извештаје о инвертару. Комисија ЕУ уз помоћ 
Европске агенције за животну средину једном годишње припрема и ажурира 

инвентаре емисије на нивоу Уније. Државе чланице обезбуђују праћење 
негативних утицаја загађеног ваздуха на екосистеме на основу мреже 
локација за мониторинг која је репрезентативна за њихова слатководна, 

природна и полуприродна станишта и шумске екосистеме, примењујући 
економски исплатив приступ који се заснива на процени ризика. Европска 
Комисија успоставља Европски форум за чист ваздух ради пружања 

доприноса у контексту смерница и олакшања координисаног спровођења 
законодавства и политике Уније повезаних са побољшањем квалитета 
ваздуха, чиме се омогућава редовно  окупљање свих заинтересованих 

страна, укључујући надлежне органе држава чланица на свим релевантним 
нивоима, Комисију, индустрију, цивилно друштво и научну заједницу. У 
оквиру Европског форума за чист ваздух размењују се искуства и добре 

праксе. Мора се обезбедити активно и систематско ширење информација у 
циљу информисања јавности и то објављивањем на јавно доступним 
интернет страницама о националном програму контроле квалитета ваздуха 

и националним инвертарима емисија. 
Директива је ступила на снагу 31. Децембра 2016. године. 
  

 
 
 

 

                                                           
48 https://euur-lex.europa.eu 
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3.3. ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

3.3.1. УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Устав Републике Сбије у члану 74. гарантује право на здраву животну 

средину и на потпуно обавештавање о њеном стању. Свако је одговоран за 
заштиту животне средине а посебну одговорност имају Република Србија и 
аутономна покрајина. Свако је дужан да чува и побољшава животну 

средину.49 
Овом одредбом је гарантовано право на квалитет вездуха који омогућује 
здрав живот као и одговорност за његову заштиту.  

  
3.3.2. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ50 
 

Закон о заштити животне средине ближе разрађује остварење овог права 
као и права и одговорност субјеката заштите животне средине. У члану 24. 
ближе одређује начине на које се то право остварује: предузимање мера 

систематског праћења квалитета ваздуха, смањење загађења ваздуха 
загађујућим материјама испод граничних вредности и предузимањем 
техничко - технолошких и других потребних мера смањења емисије, 

праћањем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи.51 Предузеће које 
има извор загађења, дужно је да обезбеди да емисија у ваздух буде испод 
прописаних граница. Ова обавеза је у складу са нормом из става 2. члана 

5.52, као и из тачака 2. и 5. става 1. члана 14. По тим одредбама контролу 
коришћења природних ресурса и добара обезбеђују органи оргенизације 
Републике Србије, Аутономне покрајине и локалне заједнице применом 

стандарда, норматива и прописа прописаних овим и другим законима и 
интегралном контролом и спречавањем загађивања животне средине. 53 
Прописана је обавеза сталног мониторинга. Оператер постројења, одредбом 

члана 72.54 Обавезан је, да сам или преко овлашћене организације, обавља 
мерење емисије, односно прати индикаторе емисије, тј. индикаторе утицаја 
својих активности на животну средину као и индикаторе примењених мера 

превенције настанка или смањења нивоа загађења. Власници великих 
индустријских комплекса или објеката од значаја за Републику Србију, 
аутономну покрајину или локалну заједницу обавезну су да обезбеде 

метеоролошка мерења. Загађивач је дужан да изради план обављања 
мониторинга, да о томе редовно води евиденцију и да доставља извештаје у 
складу са законом. Он је обавезан да обезбеди средства за мониторинг као 

и за друга мерења и праћења свог утицаја на животну средину. Влада 
утврђује врсте активности и других појава које су предмет мониторинга, 

                                                           
49 Устав Републике Србије, Службени гласник РС бр.98/2006 
50 Закон о заштити животне средине, Службени гласник Рс бр. 135/2004, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 

43/2011-Одлука УС и 14/2016 
51 Исто као 50, члан 24 
52 Исто као 50, члан 5 
53 Исто као 50, члан 14 
54 Исто као 50, члан 72 
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методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и 
чувања података. Ради праћења квалитативних и квантитатиних промена у 

животној средини и предузимања мера заштите у животној средини. 
Агенција за заштиту животне средине води национални а надлежни орган 
локалне самоуправе локални регистар загађивања животне средине, 

прописано је чланом 7555.  
Са аспекта овог пројекта посебно су значајне одредбе о информисању и 
учешћу јавности. Чланом 78.56 прописано је да државни органи, органи 

локалне самоуправе, овлашћене и друге организације редовно, 
благовремено и објективно обавештавају јавност о стању животне средине, 
односно појавама које се прате мониторингом као и мерама упозорења и 

развоја загађења које може представљати опасност по живот и здравље 
људи. Јавност има право приступа прописаним регистрима или 
евиденцијама које садрже информације и податке. Јавност има право 

учешћа у поступку доношења одлука. Члан 81 57 . одређује у којим 
случајевима је то могуће: 
- приликом доношења одлука о стратешкој процени утицаја планова и 

програма и програма на животну средину, 
- при одлучивању о процени утицаја пројеката чија реализација може 
довести до загађивања животне средине или представља ризик по животну 

средину и здравље људи, 
- приликом одобравања рада нових или постојећих објеката.  
Учешће јавности у доношењу одлука о стартешкој процени утицаја обавља 

се у процесу јавног увида и презентације просторних, урбанистићких и 
других планова, као и у процесу доношења одлуке о процени утицаја 
пројеката на животну средину. Ову процеси су детаљније разрађени 

Законом о  планирању и изградњи58 као и Законом о процени утицаја59 и 
Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о 
студији о процени утицаја на животну средину 60 . Учешће јавности о 

одлучивању о пуштању у рад нових, односно постојећих постројења 
спроводи се у току издавање дозволе за интегрисано спречавање и контролу 
загађивања61.  

Закон одређује и економске инструменте за финансирање заштите животне 
средине за коришћење природних вредности, рекултивацију и снацију 
деградираног простора а које се односе и на заштиту ваздуха 62 . 

Критетријуми за накнаду су: врста, количина и особине емисије из појединих 
извора63. Ти критеријуми су тачно дефинисани Законом о накнадама за 

                                                           
55 Исто као 50, члан 75 
56 Исто као 50, члан 78 
57 Исто као 50, члан 81 
58 Закон о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС бр. 72/2009,81/2009,642010 и одлукама УС 
59 Закон о процени утицаја,Сл. гласник Рс бр. 135/2004 и 36/2009  
60 Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну 

средину, Сл. Гласник РС бр. 69/2005  
61 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Сл. гласник Рс бр. 135/2004 и 

25/2015 
62 Исто као 50, чл. 84 
63 Исто као 50., члан 85 
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коришћење јавних добара, Сл. Гласник РС бр. 95/2018, 49/2018 и 86/2019 - 
усклађени динарски износи64. Међу 14 врста накнада је накнада за заштиту 

животне средине 65 . Чланом 116. овог закона предвиђена је накнада за 
испуштање сумпордиоксида и прашкастих материја66. Обвезник плаћања 
накнаде је лице које узрокује загађење животне средине сумпордиоксидом и 

прашкастим материјама из постројења појединачних извора емисије за које 
се издаје интегрисана дозвола 67 . Појединачни извори емисије 
сумпордиоксида и прашкастих материја јесу техногени процеси, 

индустријски погони, уређаји и објекти из којих се испуштеју у ваздух: 
- сумпордиоксид у количи нивећој од 100 kg годишње68, 
- прашкасте материје у количини већој од 30 kg годишње69, 

За емисију сумпордидиоксида цена је 9.095,05 din/t, а за прашкасте матеије 
14.554.10 din/t70. 
Висину накнаде одређује министарство надлежно за послове заштите 

животне средине на основу података Агенције. Она је производ годишње 
количоине емитованог сумпордиоксида и прашкастих материја, 
подстицајних коефицијената утврђених чланом 120. Закона71и они зависе од 

врсте материје која се емитује, пореклу и да ли је током године било 
прекорачења емисије. Средства од накнаде припадју буџету Републике 
Србије 60% и буџету локлне заједнице на чијој територији се налази 

загађивач Изузетак су подручја од посебног државног интереса. У том 
случају 80% средстава припада републичком буџету а 20% буџету локлане 
заједнице72. Подручја од посебног државног интереса утврђује Влада на 

предлог министарства73. Предвиђена је могућност повраћаја, ослобађања и 
смањења накнаде у случајевима када загађивач улаже средства за 
довођење нивоа загађења у законом прописане границе74. Предвиђене су 

пореске, царинске и друге олакшице за оне који примењују технологију којом 
смањују свој негативни тицај на животну средину75. 
Обавезе правних и физичких лица за заштиту животне средине, па сам тим и 

за заштиту ваздуха, прописане су чланом 102. Закона о заштити животне 
средине. Они су обавезни да примењују и спроводе прописе о заштити 
животне средине, употребљују, производе, процесе, технологије и праксе 

који мање угрожавају животну средину, воде евиденцију о емисијама 
загађујућих материја, контролишу активности и рад постројења која 
прадстављју ризик за животну средину76. Загађивач који је својим чињењем 

                                                           
64 Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Сл. Гласник РС бр. 95/2018, 49/2018 и 86/2019 - усклађени 

динарски износи 
65 Исто као 64, члан 4, тачка 8 
66 Исто као 64, члан 116, став 1, тачка 1 
67 Исто као 64, члан 117., став 1, тачка 1 
68 Исто као 64, члан 117, став 2, тачка 1 
69 Исто као 64, члан 117, став 2, тачка 3 
70 Исто као 64, прилог 6 
71 Исто као 64, члан 120 
72 Исто као 64, члан 133 
73 Исто као 50, члан 85а 
74 Исто као 50, члан 86 
75 Исто као 50, члан 101 
76 Исто као 50, члан 102 
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или нечињењм проузрокује загађење животне средине дужан је, да без 
одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса77, који мора да 

сачини, ради смањења штете. Такође је у обавези, да уколико дође до 
поремећаја технолошког процеса, услед кога долази, или је дошло до 
прекорачења граничних вредности емисије, овај квар или поремећај отклони, 

или ако то није у стању, обустави технолошки процес, како би се емисија 
згађујућих, а посебно опасних материја, свела на дозвољену вредност78. 
Чланом 19. Закона о заштити животне средине прописана је обавеза да се 

развојним и просторним плановима зоне изградње на одређеним 
локацијама зависно од капацитета животне средине79. Локалне заједнице, 
уколико постоји опасност од загађења ваздуха на појединим просторима, 

обавезне су да доносе планове за побољшање квалитета ваздуха, као и 
планове санације за подручја са угроженим ваздухом. Зависно од врсте и 
степена загађења, могу да одреде и зоне заштите урбанистичким 

плановима80.  
Закон о заштити животне средине препознаје све субјекте система заштите 
па у члану 4, тачка 6 набраја: “грађани, групе грађана, професионалне и 

друге организације” 81 . Посебно наглашава значај удружења грађана у 
области заштите животне средине која припремају, пропагирају и активно 
реализују своје програме, штите своја права и интересе, предлажу 

активности и мере заштите, учествују у доношењу одлука, доприносе или 
непосредно раде на информисању о стању животне средине82. Закон је 
препознао и значај јавности. Јавност јесте једно или више физичких и 

правних лица, дакле и организације цивилног друштва, њихова удружења 
(конзорцијуми), организације или групе83. Наглашен је значај заинтерсоване 
јавности а то је она на коју утиче или може утицати доношење одлука 

надлежног органа или која има интерес у томе 84 . Наглашена је улога 
“друштвених организација које баве заштитом животне средине и које су 
евидентиране код надлежних органа”85.  

 
3.3.3. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА 
 

Закон о заштити ваздуха 86  је lex - specialis који уређује управљање 
квалитетом ваздуха и одређује мере, начин организовања и контролу 
спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне 

вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. 
Циљеви закона су успостављање, одржавање и унапређење јединственог 
система управљања квалитетом ваздуха на територији Републике Србије, 

                                                           
77 Исто као 50, члан 60д 
78 Исто као 50, чланови 24 и 29 
79 Исто као 50, члан 19 
80 Исто као 50, члан 33 
81 Исто као 50, члан 4, тачка 6 
82 Исто као 50, члан 7 
83 Исто као 50, члан 3, тачка 26 
84 Исто као 50, члан 3, тачка 28 
85 Исто као 84 
86 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013 
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очување и побољшање квалитета ваздуха, избегавање, спречавање и 
смањење загађења, обезбеђење доступности информација87. 

Заштиту и побољшљње квалтитеа ваздуха обезбеђују, у оквиру својих 
надлежности, Републока Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 
самоуправе, привредна друштва, предузетници, као и друга правна и 

физичка лица.88  
У циљу контроле квалитета ваздуха, први пут код нас, се дефинишу делови 
територије на којима се врши праћењ и заштита квалитета ваздуха89. То су 

зоне и агломерације. Зоне и агломерације одређује Влада на основу оцене 
квалитета ваздуха и преиспитује најмање једном у пет година90. Зоне су 
територије које представљају карактеристичну функционалну целину. 

Агломерација је зона са више од 250.000 становника. Агломерација може 
бити и са мање становника акоје густина насељености таква да је оправдана 
потреба за оцењивањем и управљањем квалитетом ваздуха 91 . Влада 

Републике Себије је Уредбом о одређивању зона и аглемарација 92 
дефинисала 3 зоне и 8 агломерација. Зоне93 су: 
- Зона "Србија", која обухвата територију Републике Србије осим територија 

аутономних покрајина, града Београда, града Ниша, општине Бор, града 
Ужица, града Смедерева и општине Косјерић, 
-Зона "Војводина", која обухвата територију Аутономне покрајине Војводине 

осим територије града Новог Сада и града Панчева, 
- Зона "Косово и Метохија", која обухвата територију Аутономне покрајине 
Косово и Метохија.  

Агломерације 94су: 
- Агломерација "Београд", која обухвата територију града Београда,  
- Агломерација "Нови Сад", која обухвата територију града Новог Сада, 

- Агломерација "Ниш", која обухвата територију града Ниша, 
- Агломерација "Бор", која обухвата територију општине Бор, 
- Агломерација "Ужице", која обухвата територију града Ужица, 

- Агломерација "Косјерић", која обухвата територију општине Косјерић,  
- Агломерација "Смедерево", која обухвата територију града Смедерева, 
- Агломерација "Панчево", која обухвата територију града Панчева. 

Поред великих градова, Београда, Новог Сада и Ниша, агломерације чине и 
градови Бор, Косјерић, Смедерево и Панчево у којима се налазе велики 
загађивачи ваздуха, објекти металургије, хемије и цементара и град Ужице 

чији географски положај условљава високе концентрације загађујућих 
материја у току грејне сезоне. 
Квалитет ваздуха се одређује с`обзиром на ниво загађујућих материја у 

зависности од доње и горње границе оцењивања. Доња граница оцењивања  
је прописана граница загађујућих материја испод које се оцењивање може 
                                                           
87 Исто као 86, члан 2 
88 Исто као 86, члан 4 
89 Исто као 86, члан 5 
90 Исто као 86, члан 6 
91 Исто као 86, члан 5, став 2 и 3 
92 Уредба о одређивању зона и агломерација, Сл. Гласник РС бр.58/2011 и 98/2012 
93 Исто као 92, члан 2 
94 Исто као 92, члан 3 
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вршити само помоћу метода процене 95 . Горња граница оцењивања је 
прописана граница загађујућих материја испод које се оцењивање може 

вршити комбинацијом мерењем и методом процене на основу математичких 
модела 96 . Оцењивање се врши обавезно у погледу концентрација 
сумпордиоксида, суспендованих честица (ПМ10 и ПМ2,5), олова, приземног 

озона, арсена, кадмијума и никла, а може и за друге материје које су 
утврђене међународним прописима97. 
Ситеми мониторинга могу бити државни и локални са фиксним мерним 

местима. Надлежни орган може наложити наменска индикативна мерења 
када је потребно утврдити степен загађености ваздуха на одређеном 
простору који није обухваћен мрежом мониторинга98. Мониторинг мреже 

могу бити државне и локалне. Државна мониторинг мрежа се успоставља на 
основу програма којег доноси Влада99. Праћење квалитета ваздуха у тој 
мрежи обавља Агенција за заштиту животне средине републике Србије100. 

Локална мрежа мониторинга 101  се успоставља на територији аутономне 
покрајина и локалне заједнице по програму који доноси надлежни орган. 
Министарство даје сагласност на такав програм. Резултати мерења из 

локалних мрежа достављају се агенцији која сачињава извештаје. Агенција и 
надлежни органи обавезни су да резултате мониторинга учине доступним 
јавности на својим web-страницама102.  

У случајевима када постоји основана сумња да је дошло до загађења 
ваздуха која може нарушити здравље људи и/или животну средину морају се 
обавити наменска мерења103 нивоа загађујућих материја. Надлежни орган 

утврђује оправданост сумње и доноси одлуку о мерењима посебне намене 
који садржи начин и рокове мерења и врсту загађујућих материја коју треба 
мерити. 

Влада прописује захтеве за квалитет ваздуха104. Захтеви квелитета ваздуха 
су нумерички подаци нивоа загађујућих материја у ваздуху, доње и горње 
границе оцењивања квалитета ваздуха, критичних нивоа, граница 

толеранције и толерантних вредности, циљних вредности и дугорочних 
националних циљева загађујућих материја у ваздуху, концентрација опасних 
по здравље људи и концентрација о којима се извештава јавност105.  
Критични ниво је ниво загађујућих материја заснован на научним 

сазнањима, изнад кога може се појавити директан штетан ефекат на 
природне екосистеме али не и на људе106. 
Граница толеранције је проценат дозвољеног прекорачења граничне 

                                                           
95 Исто као 86, члан 3, тачка 8 
96 Исто као 86, члан 3, тачка 4 
97 Исто као 86, члан 8, 
98 Исто као 86, члан 10, 
99 Исто као 86, члан 11, 
100 Исто као 86, члан 13, 
101 Исто као 86, члан 15, 
102 Исто као 86, члан 17, 
103 Исто као 86, члан 16, 
104 Исто као 86, члан 18, став 1, 
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вредности 107 . Толерантне врдности јесу граничне вредности увећане за 
границу толеранције108. 
Циљна вредност је ниво загађујућих материја утврђен како би се избегли, 

спречили или смањили штетни ефекти по здравље људи или животну 
средину која ће бити достигнута у утврђеном року 109 . Када се једном 

достигну оне се не смеју ниједном више прекорачити110. 
Дугорочни циљ је ниво загађујућих материја који се поставља као циљ у 

дужем временском периоду, ако применом одговарајућих мера граничну 

вредност није могуће достићи у задатом року111.  
Концентрације опасне по здравље људи је ниво загађујуће материје чије 

прекораћење представља опсност по здравље људи од краткотрајне 

изложености, при чијиој се појави морају предузети одговарајуће прописане 
мере112. 
Концентрација о којој се обавештава јавност је ниво загађујућих материја 

чије прекорачење представља опасност по здравље посебно осетљивих 
делова популације од краткотрајне изложености, о којој је неопходно хитно и 
одговарајуће информисање јавности113. 

Ако се у некој зони или агломерације не може постићи гранична вредност у 
задатом року Влада може продужити рок за постизање тих вредности на 
највише пет година само за ту зону или агломерацију, под условом да је за ту 

територију донет План квалитета ваздуха којим се предвиђају мере за 
достизање грничних вредности114. 
Према нивоу загађености итврђују се категорије загађености ваздуха115: 

- прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене 
граничне вредности ниво ни за једну загађујућу материју, 
- друга категорија  - умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне 

вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису 
прекорачене толерантне вредности ни једна загађујуће материје, 
- тећа категорија - прекомерно загађен ваздух где су прекорачене 

толерантне вредности за једну или више загађујућих материја. 
Категорија квалитета ваздуха утврђује Влада једном годишње за предходну 
годину116. Листу квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама објавњује у 

“Службеном гласник Републике Србије”, електронским медијима и на 
web-страници Владе и надлежног министарства117. 
Влада је доносила и објављивала такве уредбе од 2014. До 2017. године. 

Изостало је оцењивање квалитеа ваздуха по зонама и агломерацијама за 
2018. годину и објављивање Уредбе како Закон о заштити ваздуха налаже. 
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У зони или агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха прве 
категорије спроводе се превентивне мере, ради спречавања загађивања 

ваздуха преко граничних вредности118. 
У зони и агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха друге 
категорије спроводе се мере за смањење загађења ваздуха, ради достизања 

граничних вредности, као и смањење испод граничних вредности119. 
У зони и агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха треће 
категорије спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, ради 

краткорочног постизања толерантних вредности и дугорочног обезбеђења 
граничних вредности120. 
Када се прекорачи концентрација о којој се обавештава јавност или 

концентрације поједине загађујуће материје опасне по здравље људи, 
Министарств, надлежни орган Аутономне покрајин, односно локалне 
заједнице, дужан је да обавести јавност путем радија, телевизије, дневних 

новина, интернета и/или на други погодан начин121. 
Инструменти националне политике и планирања имају за циљ очување и 
побољшање квалитета ваздуха и избегавање, спречавање или смањење 

штетних последица по здравље људи и животну средину. Загађивачи су 
обавезни да донесу палнове за смањење емисије из стационарних извора у 
циљу  предузимање мера за смањење загађења ваздуха, примене 

технолошко - техничких, организационих и других мера и планирају 
трошкове за такве намене. Инструменти политике и планирања су122: 
- стратегија заштите ваздуха, 

- планови квалитета ваздуха, 
- краткорочни акциони планови, 
- национални програм за постепено смањивање годишњих максималних 

националних емисија загађујућих материја, 
- планови операторе за смањење емисије из стационарних извора. 
Стратегија заштите ваздуха је основи документ на основу кога се доносе 

сви остали планови и програми који морају бити усаглашени са њом. Она 
мора бити усклађена са националним, општим и секторским плановима и 
политикама. Стратегију доноси влада на шест година123. Циљ Стратегије је 

обезбеђење услова за успостављање институционалног система на основу 
кога се предузимају мере за избегавање, спречавање или смањење 
загађења ваздуха и штетних последица по здравље људи и животну 

средину124. Стратегија се остварује доношењем акционог плана за заштиту 
ваздуха који садржи: конкретне мере које се предузимају ради остварења 
циљева Стратегије, рокове за реализацију циљева и носиоце активности. 

Носилац израде плана је Министарство125. Измена закона које су објавњене 
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у “Службеном гласнику Републике Србије” бр. 10/2013 одређен је рок за 
доношење Стратегије до 10. Јануара 2013. године. Иако је тај рок давно 

прошао, Стратегија а ни национални акти које је трбало донети, још увек 
није донета.  
Није успостављен функционални систем за управљање квалитетом ваздуха. 

Ситуација је таква да се обавезе и одговорности пребацују на локалну 
самоуправа у агломерацијама са лошим квалитетом ваздуха где су 
лоцирани загађивачи које треба да контролишу државни органи, а локални 

органи власти немају никакве ингеренције да им било шта наложе. 
У зонама и агломерацијама у којима је квалитет ваздуха треће категорије, 
односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално 
загађење ваздуха надлежни орган обавезан је да донесе План квалитета 
ваздуха чији је циљ постизање одговарајућих граничних вредности. Садржај 

плана прописује министар126. 

Влада је, на пример, 2015. Године донела Уредбу о утврђивању Листе 
категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 
Републике Србије за 2014. годину127. По тој уредби у агломерацијама Бор, 

Смедерво и Ужице ваздух је био треће категорије. Бор је једини донео План 
квалитета ваздуха, иако није било стратегије. Поступајући по том Плану 
побољшан је квалитет ваздуха али је већ 2019. године поново дошло до 

погоршања стања.  
На основу Плана побољшања квалитета ваздуха, надлежни орган локалне 
самуоправе, доноси Краткорочни акциони план са циљем заштите здравља 

људи и/или животне средине ако постоји опасност да нивои загађујућих 
материја прекораче једну или више концентрација опасних по здравље 
људи. Министар прописује садржај планова 128  а министарство даје 

сагласност на тај документ који после тога иде на усвајање од стране 
надлежног органа локалне самоуправе. Јавност и заинтересована јавност 
мора да учествује у доношењу краткорочних акционих планова а 

информације о начину примењивања морају јој бити доступне129. 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који при обављању 
делатности утичу или могу да утичу на квалитет ваздуха дужни су да: 

обезбеде техничке мере за спречавање или смањење емисије у ваздух, 
планирају трошкове заштите ваздуха од загађивања у оквиру инвестиционих 
и производних трешкова, прате утицај своје делатности на квалитет ваздуха, 

обезбеде и друге мере заштите130. На подручју у ком је утврђена трећа 
категорија квалитета ваздуха орган надлежан за послове заштите животне 
средине, налаже оператеру да изради План за смањење емисије из 

стационарних извора загагења и даје рока за израду. Садржај плана је 

дефинисан Законом131. Сагласност на План даје орган који је дао налог за 
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израду. Влада прописује граничне вредности емисије из стационарних 
извора, начин, поступак, учесталост и методологију мерења, критеријуме за 

успостављање мерних места, поступак вредновања резултата, садржај и 
начин достављања извештаја132,133.  
Законом се посебна пажња посвећује мерама превенције. Постројења се 

морају пројектовати, градити или производити а опрема користити и 
одржавати тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој 
од граничних вредности емисије134. За пројекти који могу имати значајан 

утицај на животну средину инвеститор мора сачинити процену утицаја135 на 
животну средину, коју после јавног увида и учешћа јавности и давању 
мишљења прихвата Министарство или надлежни орган локалне самоуправе. 

За сва постројења која могу имати негативан утицај на животну средину, 
здравље људи и материјална добра мора се прибавити интегрисана 
дозвола136. Сва нова и реконструисана постројења, за која није предвиђена 

потреба прибављања интегрисане дозволе, могу почети са радом пошто 
прибаве дозволу за рад. Надлежни орган одобрава привремену дозволу за 
рад ради мерења емисије загађујућих матеија. Ако су резултатаи мерења 

испод граничних вредности емисије, надлежни орган, издаје решење о 
испуњености услова заштите ваздуха и дозволу за рад 137 . Када је 
постројење у раду, уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује 

спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја технолошког 
процеса, због чега дође до прекорачења граничних вредности емисије, 
оператер је дужан да квар или поремећај отклони, односно прилагоди рад 

насталој ситуацији или да обустави технолошки процес, како би се емисија 
свела на дозвољене гранисце у најкраћем року 138 . Оператер има исту 
обавезу и ако уочи прекорачење емисије или по налогу инспектора. У току 

рада оператер је обавезан139 да: 
- о свом трошку спроведе мере за смањење емисије загађујућих матеија 
утврђених планом за своје стационарне изворе загађивања ваздуха,  

- податке о стационарном извору и свакој промени на њему достави 
Министарству и надлежном органе локалне заједнице, 
- обезбеди редовни мониторинг емисије и да о томе води евиденцију, 

- обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу инспектора, 
- информације о резултатима мониторинга достави Министарству и 
надлежном органу локалне заједнице, 

- води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу 
спаљивања, 
- води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањење емисије 

загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије. 
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Објективно и правовремено обавештавање јавности веома је важно за 
заштиту здравља и животне средине као и за предузимање колективних и 

личних мера заштите. Закон обавезује надлежне органе да обвештава 
надлежне органе и јавност путем електронских и штампаних медија најмање 
у једном локалном листу као и путем интернета о: квалитету ваздуха, 

плановима квалитета ваздуха, плановима за достизање циљаних вредности 
у зонама и агломерацијама у којима је дошло до прекорачења циљних 
вредности и о годишњим извештајима о свим загађујућим материјама 140.  

Информације треба да садрже: ажуриране податке о кнцентрацијама 
загађујућих материја у ваздуху; граничне вредности за заштиту здравља 
људи, концентрације опасне по здравље људи, критичне нивое за заштиту 

вегетације, циљане и граничне вредности ПМ2,5
141. У случају прекорачења 

концентрација опасне по здравље људи и концентрације о којима се 
извештава јавност надлежни орган обавештава јавност о локацији или 

подручју прекорачења, врсти концентрације која је прекорачена, времену 
почетка и трајању прекорачења, највишој једночасовној концентрацији, 
географском подручју на коме се очекује прекорачење концентрације о којој 

се извештава јавност или која је опасна по здравље људи, прогнозама за 
наредни период са очекиваним променама загађења са проценом промене, 
подацима за посебно осетљиве групе становништва, могућим ефектима по 

здравље и препрученом понашању (подаци о посебно осетљивим групама, 
опис могућих симптома, предузимање препоручених мера, нове 
информације о току догађаја) и подацима о превентивним мерама за 

смањење загађења142. У случају процене да ће загађење бити настављено 
надлежни органи су обавезни да предузму практичне мере143. 
Овај члан закона је најпроблематичнији за наше разматрање јер нису 

имплементиране његове одредбе. Агенција за заштиту животне средине 
обавља мерења у систему мониторинга аутоматских станица. Резултате 
часовних вредности објављује на свом сајту144 са око два сата закашњења. 

На сајт се може видети на којој мерној станици је концентрација одређене 
супстанце опасна по здравље људи и време почетка без било каквих других 
информација прописане овим Законом. Сјат није доступан најширој јавности 

која остаје без информација да је у њиховој средини концентрација неке 
супстанце у ваздуху где живе и раде опасна по њихово здравље. Настављају 
своје редовне активности а ако осете неке последице незнају како да се 

заштите и које мере да предузму. Високе концентрације су најчешће у 
деловима градова са густо настањеним становништвом, образовним и 
административним институцијама, трговачким и услужним центрима. Тако 

долазиме у ситуацију да је велики део становништва изложен 
концентрацијам опасним по здравље а да о томе нема информације. 
Посебно је уочљива изложеност деце у предшколским и школским 

институцијама, старијих људи који у време загађење одлазе у трговине и на 

                                                           
140 Исто као 86, члан 65, 
141 Исто као 86, члан 66, став 1, тачка 1 и 2 
142 Исто као 86, члан 66, став 2 
143 Исто као 86, члан 66, став 3 
144 http//www.amskv.sepa.gov.rs/index.php 
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пијаце, често чекају у редове на отвореном испред банака или одлазе у 
здравствене институције, које су у индустријским градовима близу извора 

индустријског загађења. Недељни и месечни извештаји о часовним и 
дневним прекорачењима Агенције агенција такође објављује на свом сајту145. 
Не постоји систем у локланим заједницма који би омогућио да на прикладан 

начин грађани буду обавештени и упозорени на прикладан начин а посебно 
школске и предшколске институције да ограниче активности деце и 
предузму друге мере очувања њиховог здравља. По одредбама Закона 

Агенција треба једном месечно да објављује извештаје о стању квалитета 
ваздуха, а на основу података из државне, и локалне мреже146. У пракси, 
Агенција у својим извештајима објављује само резултата мерења из 

државне мреже аутоматских станица а не и из локалних мрежа. Такви 
извештаји нису у складу са Законом и то је још једна одредба која захтева 
хитно решавање ради правовременог извештавања јавности. Поред ових 

извештаја Агенција је у обавези да сачини годишњи извештај о квалитету 
ваздуха до 28. фебруара текуће за предходну годину147. Извештај за 2019. 
годину није објављен у тренутку израде ове експертизе. Јавност мора да 

буде информисана о плановим квалитета ваздуха и достизању циљаних 
вредности у зонама и агломерацијама148. Информациони систем о квалитету 
ваздуха је саставни део јединственог информационог система заштите 

животне средине. Тај систем мора обавезно да садржи податке из државних 
и локалних мрежа за праћење квалитета ваздуха, као и податке који су 
добијени мерењем од стране оператера149. Информациони систем објавњује 

само резултате мерења из националне мреже али не садржи ни један 
податак о мерењима у локалним мониторинг мрежама. Министар треба да 
пропише начин размене информација из националне и локалних мрежа 

станица као и податке о емисијама и изворима загађења150.  Министар то 
није прописао па зато  недостају правовремени подаци о емисијама које 
проузрокују загађења ваздуха у зонама и агломерацијама. 

Очигледно да је текст Закон о заштити ваздуха у великој мери усаглашен са 
међународним законодавством. Није у потребној мери разграничена 
одговорност државних и локалних институција. У пракси често долази до 

пребацивања одговорности једних на друга, а посебно државних на 
локалних органа у условима централизоване политике. Зато  је изостала  
његова имплементација у делу који се односи на правовремоно 

предузимање мера заштите ваздуха и објективног информисања јавности о 
стању квалитета ваздуха у случајевима када су концентрације опасне по 
здравље људи и животну средину. 

 
 
 

                                                           
145http//www. sepa.gov.rs/index.php?menu 
146Исто као 86, члан 67, став 3 
147Исто као 86, члан 67, став 1, тачка 1 
148Исто као 86, члан 67, став 1, тачке 2 и 3 
149Исто као 86, члан 67, став 1, тачка 1 
150Исто као 86, члан 69,  
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3.3.4. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 
 

Одредбе Закона о заштити ваздуха прецизиране су уредбама и 
правилницима. Многа питања о заштити ваздуха ближе су одређене таквим 
подзаконским актима. 

 
3.3.4.1. Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха 
 

Влада је донела ову Уредбу на основу члана 18. Закона о заштити ваздуха и 
на основу члана 9., става 3 којим се прописује садржај Уредбе. Уредбом, као 
што гласи њен наслов, прописују се услови мониторинга и захтеви квалитета 

ваздуха 151 . Услови за мониторинг квалитета ваздуха су: критеријуми за 
одређивање минималног броја мерних места и локација за узимање узорака 
у случају фиксних и допунских индикативних мерења, методологија мерења 

и оцењивања, захтеви у погледу података који се користе за оцењивање 
квалитета ваздуха, начин обезбеђивања квалитета података, обим и садржај 
информација152.  

Захтеви квалитета ваздуха су: граничне вредности нивоа загађујућих 
материја у ваздуху; горње и доње границе оцењивања нивоа загађујућих 
материја у ваздуху; границе толеранције и толерантне вредности; 

концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се 
извештава јавност; критични нивои загађујућих материја у ваздуху; циљне 
вредности и (национални) дугорочни циљеви загађујућих материја у ваздуху; 

рокови за постизање граничних и/или циљних вредности, у случајевима када 
су оне прекорачене153.  
Број мерних места је дефинисан прилогом 2, одељком Е ове Уредбе. У 

случају да концентеациије арсена, кадмијума и никла прекорачују горњу 
границу оцењивања за насељена подручја са више од 6000 становника ако 
постоје дифузни извори загађења потребна су мерења на 5 стационарних 

мерних места154. У Бору постоје тачкасти извори у металуршком комплексу 
као и површински извори емисије прашине са одлагалишта раскривке у Бору, 
Кривељу и Церову и површина флотацијских јаловишта у Бору и Кривељу. У 

агломерацији Бор честице прашине ПМ10 и садржај арсена, кадмијума и 
никла се прате на 4 мерна места: Кривељ, Градски Парк, Институт и 
Југопетрол. Да би се задовољили прописане обавезе потребно је одредити 

још једно мерно место. Критеријуми за проверу валидности, граничне 
вредности, толерантне вредности и границе толеранције за заштиту 
здравља људи прописани су Прилогом 10 Уредбе. Граничне и толерантне 

вредности за поједине материје прописане су Одељком Б овог прилога155: 
 
 

                                                           
151 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, „Службени гласник РС“, бр. 11 од 5. марта 

2010, 75 од 20. октобра 2010, 63 од 19. јула 2013, члан1 
152 Исто као 151., члан 2 
153 Исто као 151., члан 3 
154 Исто као 151, Прилог 2, Одељак Е 
155 Исто као 151, Прилог 10, Одељак Б 
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Период 

усредњавања 

Гранична вредност Толерантна 

вредност 

СУМПОРДИОКСИД 

Један сат 350 µg/m3 -  не сме се прекорачити 

више од 24 пута у једној календарској 

години 

500 µg/m3 

Један дан 125 µg/m , не сме се прекорачити 
више од 3 пута у једној календарској 
години 

125 µg/m3 

Календарска година 50 µg/m3  50 µg/m3  

СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ ПМ10 

Један дан 50 µg/m3 не сме се прекорачити више 

од 35 пута у једној календарској 

години 

75 µg/m3 

Календарска година 40 µg/m3 48 µg/m3 

СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ ПМ2,5 - ПРВИ СТАДИЈУМ 

Календарска година 25 µg/m3 30 µg/m3 

СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ ПМ2,5 - ДРУГИ СТАДИЈУМ 

Календарска година 20 µg/m3 20µg/m3  

ОЛОВО 

Један дан 1 µg/m3 1 µg/m3 

Календарска година 0,5 µg/m3 1 µg/m3 

Табела 1: Граничне и толерантне вредности 
 
Рок за достизање граничних вредности за сумпордиоксид, суспендованих 

честица ПМ10 је био 1. јануар 2016. Године, а за суспендоване честице ПМ2,5 
први стадијум је 1. јануар 2019 а други 1. јануар 2024. године. 
 
Критични ниво сумпордиоксида156 за заштиту вегетације за календарску 

годину је 20 µg/m3. 
Циљне вредности арсена, кадмијума и никла одређене су прилогом 12 ове 
Уредбе: 

- арсен ........................... 6 ng/m3, 
- кадмијум...................... 5 ng/m3, 
- никл ........................... 20 ng/m3, 

Прописана је граница концентрације сумпордиоксида која је опасна по 
здравље људи од 500 ng/m3 157. 
 
3.3.4.2. Уреда о граничним вредностима емисија загђујућих материја у 
ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за 
сагоревање 

 

                                                           
156 Исто као 151, Прилог 11,  
157 Исто као 151, Прилог 14, 
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Стационарни извори загађивања, у смислу ове уредбе, јесу индустријски 
погони, технолошки процеси, одређене активности и уређаји из којих се 

загађујуће материје испуштају у ваздух 158 . Уредба регулише: граничне 
вредности емисије, садржај извештаја о билансу емисије, начин 
достављање података за потребе информационог система 159 . Емисија 

загађујућих материја се одређује мерењем или израчунавањем емисионих 
параметара на основу мерења160. Загађујуће материје по овој Уредби су: 
укупне прашкасте материје, прашкасте неорганске материје, неорганске 

гасовите материје, органске и кацерогене материје161. Прописане су опште 
граничне вредности162 у зависности од протока на емитеру загађивача. А  
за нас су значајне следеће вредности: 

- Граничне вредности укупних прашкастих материја у одпадном гасу су 20 
mg/Nm3 ако је проток већи или једнак 200 g/h, а 150 mg/Nm3 при протоку 
мањем од 200 g/h. 

- 0,05 mg/Nm3 за масени проток већи или једнака 0,25 g/h за I класу и за живу, 
- 0,5 mg/Nm3 за масени проток већи или једнак 2,5 g/h за II класу, олово, 
кобалт, селен и никл, 

- 1 mg/Nm3 за масени проток већи или једнак 5 g/h за III класу, манган, калај  
и бакар 
- 0,5 mg/Nm3  за масени проток већи или једнак 2,5 g/h за арсин. 

Граничне вредности емисије су одређене за поједине врста постројења163. 
- за стара и нова постројења за производњу сумпорне киселине гранична 
вредност је 60 mg/Nm3  код поступка са константном концентрацијом 

сумпордиоксида у улазном гасу  а 120 mg/Nm3 у осталим сличајевима. 
- постројења за производњу обојених метала из руда, концентрата или 
секундарних сировина у металуршким, хемијским или елетролитичким 

поступцима, изузев алуминијума и легура гвожђа, као и олова и његових 
легура из секундарних сировина: 
1. Граничне вредности за нова постројења (запремински удео кисеоника у 

отпадном гасу 3%): 
a) Прашкасте материје ............................................5 mg/Nm3  
b) Прашкасте  неорганске материје II класе.........1 mg/Nm3 

c) Прашкасте  неорганске материје III класе........2 mg/Nm3 
d) Арсен осим арсина...............................................0,15 mg/Nm3 за 

масени проток од 0,4 g/h, 

e) Сумпордиоксид изражен као SO2 ...................350 mg/Nm3 
f) Арсен из анодне пећи...........................................0,4 mg/Nm3. 

Стационарни извор загађивања опрема се мерним уређајима који 

континуално одређују масену концентрацију ако његов масени проток 
прекорачује 30 kg/h164. 
                                                           
158 Уреда о граничним вредностима емисија загђујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, 

осим постројења за сагоревање, члан 2 
159 Исто као 158, члан 1, 
160 Исто као 158, члан 3, 
161 Исто као 158, члан 5, 
162 Исто као 158, Прилог 2. 
163 Исто као 158, члан 6, 
164 Исто као 158, члан 9, 
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Постројењима која подлежу издавању интегрисане дозволе надлежни орган 
може да пропише ниже граничне вредности емисије од оних које су 

предвиђене овом Уредбом и рокове за њихово постизање. Може да пропише 
граничне вредности и за друге загађујуће материје, уколико је то технички и 
технолошки оправдано, као и строжије услове за континуирано мерење165. 

Уредба прописује врсте уређаја којима се обављају мерења, избор мерних 
места, методе мерења, начин обраде података и извештавање. 
 
3.3.4.2. Уреда о граничним вредностима емисија загђујућих материја у 
ваздуху из постројења за сагоревање 
 

Ова уредба прописује граничне вредности емисије из великих, средњих и 
малих постројења за сагоревање, начин и рокове за достављање података и 
поступак одређивања укупне годишње емисије из тих постројења. За ово 

разматрање су важни прописи који важе за средња постројења у које спада 
Градска топлана. Средња постројења за сагоревање  су постројења за 
сагоревање у којима се коришћењем чврстог горива производи топлотна 

енергија и чија је топлотна снага једнака или већа од 1 MWth и мања од 50 
МWth166. Топлана у Бору за сагоревање користи угаљ у коме је садржај 
сумпора већи од 1%. Поред ње постоји и Енергана у саставу металуршко - 

хемијског комплекса која комбиновано производи топлоту за технолошке 
потребе и електричну енергију и за то исто користи угаљ. Граничне 
вредности емисије за постојећа и нова средња постројења прописане су у 

Прилогу 2167 Уредбе за чврста, течна и гасовита горива. 
Граничне вредности емисије за чврста горива: 
 
Загађујућа материја Врста горива Топлотна 

снага 
(MWth) 

ГВЕ за постојећа 
постројења 
(mg/m3) 

ГВЕ за нова 
постројења 
(mg/m3) 

Прашкасте материје    20 

Угљенмоноксид Сва чврста горива  300 150 

Оксиди азота NOx 
изражени као NO2 

Сва чврста горива  650 300 

Оксиди сумпора 
изражени као SO2 

Сва чврста горива  1700 1000 

Прашкасте материје 
Сва чврста горива <5 150  

Сва чврста горива >5 50  

Азотсубоксид N2O За постројења са 
флуидизовним 
слојем која 
користе угаљ 

 150 150 

Укупни органски 
угљеник 

Дрво, брикети или 
палете од дрвета 

 50 10 

Табела 2.: Граничне вредности емисије средњих постојећих и нових 

постројења за сагоревање која користе чврста горива 

                                                           
165 Исто као 158, члан 13 
166 Уреда о граничним вредностима емисија загђујућих материја у ваздуху из постројења за сагоревање 
167 Уреда о граничним вредностима емисија загђујућих материја у ваздуху из постројења за сагоревање, 

Прилог 2. 
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Поред граничних вредности емисије уредба прописује обавезу доношења 

Националног плана за смањење емисије из великих посторјења, израду 
извештаја о годишњем билансу емисије и прелазне периоде. 
 
3.3.4.3 Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у 
државној мрежи168 

 

Овом Уредбом је прописан програм контроле, број и распоред мерних места 
у зонама и агломерацијама, обим, врста и учесталост мерења нивоа 
загађујућих мерења на нивоу Ребулике Србије. Сврха мерења је утврђивање 

регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у 
ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза, квалитета 
ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима, квалитета 

ваздуха у заштићеним природним добрима и заштићеној околини 
непокретних културних добара, квалитета ваздуха у подручјима под утицајем 
одређених извора загађивања. Контрола квалитета ваздуха у државној 

мрежи врши се у оквиру мреже метеоролошких станица, мреже урбаних 
станица за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху и мреже 
аутоматских мерних станица 169 . У оквиру ове мрежа предвиђено је 

успостављање 5 мерних станица у граду Бору и то 3 Агенцијње за заштиту 
животне средине и 2 Института рударства и металургије. 
Локације, задужене институције, тип станице и загађујуће материје које 

контролишу дате су у табели (Извор - Уредба): 
 
Локација Задужена институција  Тип станице Загађујуће материје 

Бор - 
Брезоник 

Агенција за заштиту 
животне средине 

Градска / 
индустријска 

SO2, NO2, PM10, PM2.5, 
CO 

Бор-Град

ски парк 

Агенција за заштиту 

животне средине 

Градска / 

индустријска 

SO2, NO2, PM10, PM2.5, 

CO, тешки метали у PM 

Бор-Инст

итут 

Агенција за заштиту 

животне средине 

Приградска SO2, NO2, O3,PM10, PM2.5, 

CO, тешки метали у PM 

Бор-1 Институт рударства 

и металургије 

Индустријска SO2, чађ, укупне, 

суспендодане честице, 
укупне таложне материје  

Бор-2 Институт рударства 
и металургије 

Индустријска SO2, чађ, укупне, 
суспендодане честице, 
укупне таложне материје  

Табела 3. Државна мониторинг мрежа у Бору170 
 

Успостављена су следећа мерења: 
- Бор - Брезоник је приградско насеље на правцу секундарно преовлађујућег 

                                                           
168 Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи 
169 Исто као 168, стр.2. 
170  Исто као 168, Табела 2. Мерне станице и/или мерна места за мерење квалитета ваздуха у насељима, 

индустријским и ненасељеним подручјима  
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јужног ветра, инсталирана аутоматска мерна станица, контролише се само 
сумпордиоксид, 

- Бор - Градски парк, градска - индустријска аутоматска мерна станица је 
најближа извору загађења из металуршко - хемијског комплекса, где се 
налази администравни, пословни, трговински, образовни центар. 

Контролишу се концентрације сумпордиосида и суспендованих честица 
ПМ10, и ПМ2.5. Институт рударства и металургије самостално узоркује чађ,  
суспендоване честице и таложне материје и обавља анализ тешких метала у 

њима. 
- Бор - Институт - именована као приградска мерна станица али она се 
налази у делу најгушће насељеног дела града, близу здравственог центра, 

поред најпрометније градске саобраћајнице. На њој се прате концентрације: 
сумпордиоксида, азотдиоксида и угљенмоноксида. Институт рударства и 
металургије самостално узоркује чађ, суспендоване честице и таложне 

материје и обавља анализ тешких метала у њима. 
Није у целости реализован преограм предвиђен Уредбом у погледу обима 
контроле загађујућих материја на свим станицама Агенције за заштиту 

животне средине. 
 
3.3.4.4. Уредба о одрђеивању зона и агломерација171 

  
Бор је одређен као једна од осам агломерација на теритотији Републике 
Србије о чему је било коментара у поглављу о Закону о заштити ваздуха.  

На основу ове Уредбе Влада сваке године доноси Уредбу о утврђивању 
Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 
територији Републике Србије172 за предходну годину. Такве акта Влада је 

доносила од 2015. до 2018 године. Изостала је Уредба у 2019. годину за 
квалитет ваздуха у зонама и агломерацијама за 2018. годину. Урадбе се 
доносе на основу извештаја који сачињава Агенција за заштиту животне 

средине. 
Уредбом из 2014 године калитет ваздуха у агломерација Бор је сврстан у 
трећу категорију 173 . Наредних година, пуштањем у рад реконструисана 

Топионице и нове фабрике сумпорне киселине квалитет ваздуха је 
побољшан, али 2019, са променом власничке структуре долази до 
погоршања квалитета ваздуха што није постало видљиво надлежним 

органима јер је изостала Уредба којом би то било констатовано.  
 
3.3.4.5. Правилник о садржају планова квалитета ваздуха174 

 

Овим правилником ближе се прописује садржај планова квалитета ваздуха 
које доносе надлежни органи аутономне покрајине и/или надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, са циљем да се постигну утврђене граничне 

                                                           
171 Уредба о одрђеивању зона и агломерација, ("Сл. гласник РС", бр. 58/2011 и 98/2012)  
172 Пример: Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 

територији Републике Србије за 2014. годину  
173 Исто као 172, Прилог 
174 Правилник о садржају планова квалитета ваздуха 
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или циљне вредности и прописани рокови, у складу са Законом о заштити 
ваздуха175. План се доноси за зоне и агломерације. План садржи текстулни и 

графички део који морају бити јасни, недвосмислени и повезани. Текстуални 
део плана мора да садржи: локацију подручја повећаног загађења, основне 
информације о зони и агломерацији, врсту и степен загађења, изворе 

загађења, анализу фактора који утичу на појаву загађења,  опис мера које 
обухватају мере за спречавање или смањење загађења  ваздуха као и мере 
за побољшање квалитета ваздуха које су предузете пре доношења Плана, 

опис мера, активности или пројеката који се планирају у дугорочном  
периоду и рокове реализације и анализе ефеката и органе и лица надлежне 
за спровођење плана, контролу планираних  мера и активности и развој176. 

Графички приказ Плана садржи: границу подручја, копије урбанистичких 
планова, приказ података о насељености и концентрацији становништва, 
приказ привредних и стамбених објеката, диспозицију мерних станица, 

диспозицију главних извора емисије загађења и остале прилоге прама 
потреби177. Информациона и студијска основа на којој се заснива План чини 
обавезни прилог Плана, који се не објављује али се ставља на јавни увид. У 

зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије доноси се План 
квалитета ваздуха и у случајевима када су већ предузете дугорочне мере за 
побољшање квалитета ваздуха, а загађење превазилази ефекте тих мера у 

складу са Законом.  
Документациона основа Плана мора да садржи податке о обављеном 
јавном увиду, стручној расправи, стручној контроли и другим расправама о 

плану 178 . Ова одредба недвосмислено обавезује органе управе зона и 
агломерација да о израђеном Плану организују јавни увид, јавну и стручну 
расправу, а да након тога обаве стручни увид и донесу одлуку након стручне 

рацензије, у складу са својим актима о јавној политици. 
 
3.3.4.6. Правилник о садржају краткорочних акционих планова179 

 

Краткорочни акциони план се доноси са циљем заштите здравља људи 
и/или животне средине ако постоји опасност да ниво загађујућих материја 

прекораче једну или више концентрација опасних по здравље људи. 
Правилник дефинише шта краткорочни акциони план треба да садржи: 
податке о локацији, основне карактеристике и информације о зони и 

агломерацији, податке о врсти и степену загађења, стање квалитета ваздуха, 
утицаје делатности од значаја за планирање и податке о изворима загађења, 
анализу ситуације и фактора који су утицали на појаву прекорачења, 

специфичне мере за краткорочно смањење трајања прекорачења, са 
роковима за њихову реализацију, као и специфичне активности намењене 
заштити осетљивих група становништва, нарочито деце, детаље о мерама 

који се планирају, са роковима за њихову реализацију,  основне услове и 

                                                           
175 Правилник о садржају планова квалитета ваздуха, члан 1, 
176 Исто као 174, члан 3, 
177 Исто као 174, члан 4, 
178 Исто као 174, члан 6, став 1, тачка 4, 
179 Правилник о садржају краткорочних акционих планова 
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претпоставке за остваривање планираних мера и активности, субјекте 
надлежне за спровођење и реализацију плана, табеле и прилоге, листу 

докумената, публикација и слично којима се поткрепљују подаци наведени у 
плану. Краткорочни акциони план састоји се из текстуалног дела, табеларног 
дела и по потреби планова и мапа180.  

Надлежни орган је дужан да у краткорочним акционим плановима одреди 
специфичне мере и у случају да постоји опасност да нивои загађујућих 
материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација опасних по 

здравље људи 181 . Те мере које се односе на индустрију могу бити: 
добровољна смањења индустријских активности, избацивање из употребе 
растварача, одлагање неких активности одржавања, употреба горива са 

малим садржајем сумпора, забрана рада индустријских и других објеката 
која у технолошком процесу користе чврсто гориво и тежа лож-уља, примена 
најбоље доступних техника-БАТ и др182.  

  
 

4. АКТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
4.1. Стратегија одрживог развоја 

Стратегија локалног одрживог развоја ваздух посматра као важан фактор за 

будући разовј. Међутим, не прописује неке нове циљеве, задатке и 
кативности већ само преноси податке из докумената који су специфични за 
животну средину. 

 
4.2. Локални еколошки акциони план 
 

Локална заједница је била једна од првих у Србији која је сачинила Локални 
еколошки акциони план 2003. године. Тај план је урађен у складу са 
одредбама Архуске конвенције уз учешће свих заинтересованих страна у 

изради и доношењу. План је представљен на Европској монистарској 
конференцији у Кијеву. Након 10 године његове успешне примене, која је 
донела побољшање стања животне средине захваљујући материјалној, 

стручној, организационој помоћи међународних институсија и државних 
органа и организација Србије, стекли су се услови за доношење новог плана, 
што је учињено 2013. године. 

Цињеви ЛЕАП-а за заштиту ваздуха183 били су: 
 Побољшање квалитета ваздуха смањењем емисије сумпордиоксида и 

арсена из металуршких постројења, 

 Побољшање квалитета ваздуха смањењем емисије прашине из 
рударства, 

 Побољшање квалитета ваздуха смањењем емисије из енергетских 

објеката, 
 Реализација пројекта Топлане за побољшање енергетске ефикасности 
                                                           
180 Исто као 179,члан 2, 
181 Исто као 179, члан 3, 
182 Исто као 179, члан 5, 
183 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 
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грејања, 
 Смањење емисија коришћењем обновљивих извора енергије, 

 Смањивање или спречавање ресуспензије суспендованих честица, 
 Измештање извора емисије прашине изван насељених области, 
 Спровођење Програма контроле квалитета ваздуа. 

Сваки од циљева прћен је задацима, активности, носипцима активности и 
роковима. Највише пажње је посвећено првом циљу, тј. Активности 
смањења емисије сумпордиоксида и арсена.  

Предвиђене активности, роков и реализација су приказани у табели: 
 

АКТИВНОСТ РОК РЕАЛИЗАЦИЈА 
Увођење система мониторинга 
емисије 

2014. г 
Контрола се обавља али се резултети 
не достављају локалној заједници 

Моделирање загађења ваздуха на 
основу  емисије и метеоролошких 
параметара  

2014. г 
Урађено моделирање приликом израде 
процене утицаја за нове металуршко 
хемијске објекте 

Редовни надзор надлежних 
инспекциских органа 

Стални 
задатак 

У тренутку израде ЛЕАП-а у Борском 
управном округу било је 4 републичка 
инспектора заштите животне средине. 
Тренутно те послове обавља један 
инспектор 

Доследна примена Акционог плана 
за смањење емисије 
сумпордиоксида  Стални 

задатак 

За стару Топионицу постојао је Акциони 
план који се примењивао а њгову 
примену су контролисали Републички 
инспектори заштите животне средине. 
За нову топионицу (технологију) план 
није достављен локалној заједници 

Доследна примена Упутства за 
контролу квалитета концентрата 

Стални 
задатак 

РТБ је поседовао и примењивао 
Упутство а све анализе концентрата 
достављао Републичком инспектору 
заштите животне средине који су били 
доступни јавности. 

Замена реактора и пламене пећи са 
новом флеш пећи са најбоље 
расположивим технологијама 
пречишћавања отпадних гасова Јул 2014.г 

Пројекат је завршен марта 2015., али је 
одмах дошло до пожара чије су 
последице отклоњене априла и објекти 
почели са пробним радом. Још увек бије 
обављен технички пријем и  за 
новоизграђене објекте није прибављена 
интегрисана дозвола. 

Реконструкција конверторске линије 
и стварање могућности за 
максимални прихват и прераду 
гасова у фабрици сумпорне 
киселине 

Јул 2014.г 

Урађено заједно са изградњом флеш 
пећи, али није дало жељене резултате. 
У току је рушење дела старе 
конверторске линије и планира се 
изградња сва нова конвертора. Ова 
линија је тренутно највећи емитер 
сумпордиоксида. 

Изградња нове фабрике сумпорне 
киселине са двоструком катализом 

Јул 2014.г Завршено, али постоје повремени 
проблеми са вучом гасова из топионице. 

Табела 4. Активности ради остваривање циља “Побољшање квалитета 

ваздуха смањењем емисије сумпордиоксида и арсена из металуршких 
постројења”184 

                                                           
184 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 
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Други циљ је био смањење емисије прашине из рударства.  У време израде 

овог документа реализован је пројекат заштите животне средине из кредита 
Светске банке. Стара, неактивна одлагалишта рударске раскривке и 
флотацијска јаловишта изузета су из власништа РТБ-а и постала 

власништво Републике Србије. Држава је надзор над реализацијом пројекта 
пренела Институту рударства и металургије у Бору. Пре ове власничке 
трансформације површина старог борског флотацијског јаловишта била је 

стално под водом. Након промене власништва, престало је допремање воде 
из Борског језера, површина јаловишта је остала сува и постала велики 
извор прашине. Урађени су пројекти за рекултивацију и уређење 

одлагалишта раскривки и јаловишта али се стало са реализацијом. Пројекат 
је прекинут, неутрошена средства враћена Светској банци, а пројектовани 
радови нису реализовани. 

Предвиђене активности за смањење прашине са рударских објеката и 
радова и њихова реализација приказана је табеларно: 
 

АКТИВНОСТ РОК РЕАЛИЗАЦИЈА 
Рекултивација бране 3А и поља 2 
флотацијског јаловишта Велики 
Кривељ 

 Пројекат није реализован 

Рекултивација старих 
флотацијских јаловишта у Бору 

 Пројекат није реализован 

Смањење емисије прашине са 
брана флотацијског јаловишта 
рудног тела Х 

2014.г 

Настављено је депоновање 
флотацијске јаловине. Првобтно је било 
предвиђено да ниво флотацијског 
јаловишта буде у висини ивици копа, 
али је брана подигнута на много већој 
висини, изнад надморске висине већег 
дела града. Депоновање јаловине се 
наставља флотацијом старе топионичке 
шљаке, брана се подиже, без икакве 
рекултивације и мера заштите од 
подизања прашине. 

Смањење емисије прашине са 
дробилишног постројења рудника 
Велчики Кривељ 2014.г 

Активност није реализована, мерења 
локалног мониторинга на мерном месту 
Кривељ показују да је концентрација 
ПМ10 на овм мерном месту била 
прекорачена 36 дана у 2019. години.  

Смањење емисије прашине са 
дробилишног постројења рудника 
кречњака Кривељски камен 

 Рудник је радио само повремено. 
Програм није реализован, мониторинг 
не постоји, али је постоје жалбе 
мештана Брезоника на повремени рад и 
емисију прашине. 

Табела 5.: Активности ради остварења циља “Побољшање квалитета 

ваздуха смањењем емисије прашине из рударства”185 
 
Трећи циљ ЛЕАП- везан за побољшање квалитета ваздуха био је смањење 

емисије из енергетских објеката. Циљ је имао следеће задатке: повећање 

                                                           
185 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 
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енергетске ефикасности металуршко хемијских постројења и искоришћење 
отпадне топлоте из ових објеката, повећање енергетске ефикасности 

даљинског грејања и грађевинских објеката и довођење природног гаса.  
Један од циљева реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне 
киселине био је коришћење отпадне топлоте са флеш пећи и из фабрике 

сумпорне киселине за потребе самих постројења и производњу електричне 
енергије. Изграђена је енергана са генератором за производњу електричне 
енергије и она успешно фунционише коришћењем вишка топлоте из ових 

погона. 
 

АКТИВНОСТ РОК РЕАЛИЗАЦИЈА 
Коришћење отпадне топлоте 
топионице за грејање и производњу 
електричне енергије 

Јул 2014. г Реализовано 2015.године 

Коришћење отпадне топлоте 
фабрике сумпорне киселине за 
потребе металуршко – хемијског 
комплекса РТБ-а 

Јул 2014. г Реализовано 2015.године 

Уградња калориметара у 
подстаницама даљинског грејања 2013. г 

Калориметри уграђени, није се прешло 
на обрачун грејања објеката према 
утрошеној енергији 

Замена делова дотрајалих 
топловода 

 Топловодна мрежа је дотрајала, велики 
су губици енергије, мења се само тамо 
где је уочено цурење 

Економске стимулације 
домаћинстава за термоизолацију 
објеката 

2014. г 
Програм није заживео 

Примена савремених материјала 
за термоизолацију индустријских, 
пословних и објеката за становање 

2014 - 
2020. г 

Постоје појединачни примери приликом 
изградњае нових објеката ради 
добијања “енергетског пасоша”. 

Реализација пројекта мреже 
снабдевања гасом борске општине 
са гасовода Јужни ток 

 Одустајање од програма “Јужни ток” овај 
пројекат није реализован као ни 
активност, која је била предвиђена, 
промена енергената у Топлани и 
индустријским погонима 

Табела 6.: Активности ради остварења циља “Побољшање квалитета 
ваздуха” смањењем емисије из енергетских објеката186 
 

Велика емисија прашине из рударских и металуршких објеката наметнула је 
потрбу за постављањем циља: “Смањивање или спречавање ресуспензије 
суспендованих честица” у оквиру кога су предвиђене активности на 

редовном чишћењу саобраћајница и измештање складишта расутог 
материјала187. Улице у граду се редовно перу али постоји проблем прскања 
и прања путева у металуршким погонима који су на ободу центра града. 

Поред постојећих складишта расутог материјала изграђен је силос за креч у 
посторјењу за пречишћавање металуршких отпадних вода са нерешеним 
системом за прихватање прашине приликом истовара из цистерни. 

Периодично постоји проблем растурања прашине са градилишта у граду.  

                                                           
186 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 
187 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 
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Иако није један од најзначајнијх извора загађења ваздуха у граду, постављен 
је циљ решавања емисије из мобилних извора. Предвиђене су активности 

“управљање саобраћајем у циљу оптималног коришћења постојеће 
инфраструктуре,  изградња подземних и надземних паркинга за возила, као 
и реконструкција постојећих градских саобраћајница” Овај циљ не само да 

није реализован, већ је дошло до повећања проблема. Теретна 
саобраћајница која је била предвиђена за саобраћај тешких возила од Бора 
до Кривеља се не одржава, постала је непроходна па је целокупни тертни 

саобраћај за превоз концентрата бакра из рудника Велики Кривељ у 
Топионицу у Бору преусмерен кроз град, као и превоз опреме, делова, 
хемикалија и другог потребног материјала за потребе рудника и флотације у 

Кривељу. Подизање бране јаловишта рудног тела “Х” у Бору довело је до 
затварање саобраћаја на источној капији компаније, која је била предвиђена 
за теретни саобраћај изван града, тако да се сав материјал за потребе 

металургије, рударства и градске топлане одвија кроз град. Посебну 
опасност представља свакодневни транспорт више стотина тона сумпорне 
киселине, која може да доведе до великих последица по становништво, ако 

дође до било каквог саобраћајног удеса. Не поштују се одлуке локалне 
самоуправе о тертном саобраћају и превозу опасних материја кроз град, које 
нико не контролише. 
 
4.3. План квалитета ваздуха за агломерацију Бор 
 

Бор је први град у Србији који је сачинио План квалитета ваздуха за 
агломерацију188 још 2012. године. Садржај Плана је у складу са законом и 
правилником о садржају планова о квалитету ваздуха. Посматрани период 

који је предходио изради је од 2000 - 2010. године. Основни циљ Плана је 
заштита здравља људи на целом подручју агломерације Бор. Постављен је 
глобални циљ је да се осигура квалитет ваздуха у складу са специфичним 

критеријумима (граничним вредностима) за агломерацију Бор, како би се 
постигао напредак у испуњавању обавеза смањења емисија полутаната у 
атмосферу у Републици Србији. Специфични циљеви су били: 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 (As, Cd, Hg, Cu,..) до препоручених 
нивоа189.  

У том периоду радиле су стара топионице и две старе фабрике сумпорне 
киселине које су биле највећи извор загађења сумпордиоксидом те је 
тежиште процене стања усмерено на ова два постројења. Поред њих 

посматрани су други тачкасти извори: Енергана, Топлана, Фабрика опреме и 
делова, кречана “Заграђ”, Ливница бакра и бакарних легура и Златара, 
емитери из Јаме, односно објекти на чијим је изворима Институт обављао 

                                                           
188 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор, Институт за рударство и металургију, 2012 
189 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.17 
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мерења емисије. Дати су подаци о емисијам сукпордиоксида, азотних оксида 
и честица за 2005., 2006., 2007., 2008., и 2010. годину. Укупна емисија 

приказана је t/god у табели190: 
 
Година SOx/SO2 NOx/NO2 Прашина 

2005 77894,04  832,66 

2006 81301,62  1027,67 

2007 89801,58 83,44 1184,52 

2008 75971,55 79,55 1039,65 

2010 85107,10 72,20 822,04 

Табела 7.: Годишње емисије из стационарних извора 
 
 Дати су подаци и процене за дифузне изворе загађења а то су извори од 

индивидуалног грејања и процењени дифизни извори из привреде191: 
 
 NOx CO HC SO2 Прашина 

Укупна емисија из дифузних извора  48,9 4813 62,8 5685 6317 

Табела 8.: Годишња емисија из дифузних извора у  t/god 

 
Емисија загађујућих материја пореклом из мобилних извора условљена је 
пре свега карактеристикама возила, њиховим техничким стањем, 

интензитетом саобраћаја, проходношћу саобраћајница, локалним 
метеоролошким условима итд. Посматран је број регистрованих возила али 
не и тешка возила на површинским коповима, булдожери, радне и 

грађевинске машине Процена је дата за: аутобусе, камионе и путничка 
возила: 
 

  SOx NOx Prašina Pb CO HC Benzo(a) piren 

t/god 79,25 324,5 188,8 2,0 1954 320 1,96 

Табела 9.: Годишња емисија из мобилних извора192 
 
Према резултатима мерења и процене 93,6% емисије потиче из 

стационарних извора, 6,3% из дифузних извора и 0,1% из мобилних 
извора193. Исти је редослед и емисије прашине: 86% стационарни извори, 
11% дифузни извори и 3%  стационарни извори194. Потпуно је другачији је 

удео извора у емисији азотних оксида: 73% мобилни извори, 16% 
стационарни извори и 11% дифузни извори195. 
Велики недостатак Плана је што осим емисије из Јаме, није посматрана 
емисија из рударских објеката: површински копови у Кривељу и Церову, 

Флотације у Бору и Кривељу, одлагалишта рударске раскривке у Бору, 
Кривељу и Церову, Флотацијска јаловишта (напуштена и активна) у Бору и 
Кривељу. Изостала је и процена емисија прашине и азотних оксида који 

                                                           
190 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.58 
191 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.61 
192 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.61 
193 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.62, грфик 35 
194 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.63, график 37 
195 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 62, график 36 
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настају приликом минирања на површинским коповима.  
Мере предвиђене овим програмом подељене су на дугорочне, средњорочне 

и краткорочне196. Ниједна мера није орочена, нису процењена потребна 
средства за њену реализацију као ни ко треба да их реализује.  
Дугорочне мере су дефинисане као активности који се континуирано 

спроводе а њихов циљ је очувања задовољавајућих услова (вредности 
полутаната испод прописаних граница емисије или квалитета ваздуха). 
Средњорочне мере и специфичне акције - односе се на активности које 

треба покренути и завршити у временском периоду од 5-7 година. 
Краткорочне мере се односе на решавање приоритетних проблема у 
случајевима прекорачења граничних вредности. Односи се на активности 

које треба покренути и завршити у што краћем временском периоду, не 
захтевају већа финансијска средства и посебну припрему за реализацију.  
Циљ смањење емисије сумпордиоксида је дефинисан као дугорочни, 

средњорочни и краткорочни да би се његова вредност свела у граничним 
вредностим у граду и полупречнику од 15 km, док је смањење емисије 
суспендованих честица дефинисано као срењорочни и дугорочни циљ да би 

се решили проблеми на истом простору197! 
Мере за смањење емисије сумпордиоксида у Програму су следеће198: 
• Трајно решавање проблема емисије сумпор-диоксида у ваздух из 

топионице бакра у Бору (Изградња нове топионице бакра у Бору и фабрике 
сумпорне киселине);  
• Развој и примена енергетске инфраструктуре која не загађује животну 

средину. То подразумева:   
 o Реконструкцију котловских постројења и вреловодне мреаже у ЈКП 

Топлана Бор и РЈ Енергана ТИР Бор; 

 o Осавремењавање система за пречишћавање гасова у ЈКП Топлана 
Бор и РЈ Енергана ТИР Бор;  

 o Увођење еколошки прихватљивих технологија и горива за централно 

грејање; 
 o Гасификација урбаних области;  
 o Оптимизација система даљинског грејања;  

 • Увођење централног (даљинског) грејања у насељима у агломерацији 
Бор.  
Да би се смањило загађење од суспендованих честица предлаже се 

следећих 5 основних мера199:   
• Смањење примарне емисије суспендованих честица из тачкастих и 
површинских извора:  

o Смањење дифузних емисија суспендованих честица са површинских 
копова, одлагалишта и флотацијских јаловишта (рекултивација 
старих одлагалишта и флотацијских јаловишта); 

 o Решавање проблема утицаја градске депоније на животну средину 
(сортирање комуналног отпада, рекултивација неактивних делова 

                                                           
196 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 69, табела 8 
197 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 69 и 70 
198 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 71 
199 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 72 



 46 

депоније); 
 o Реконструкцију котловских постројења и вреловодне мреже у ЈКП 

Топлана Бор и РЈ Енергана ТИР Бор; 
 o Осавремењавање система за пречишћавање гасова у ЈКП Топлана 

Бор и  РЈ Енергана ТИР Бор;  

o Екологизација транспорта (обнова возног парка, иницијативе за 
штедњу горива, уградња филтера честица на тешким возилима, 
подршка пешачењу и бициклистичком саобраћају);  

• Смањивање или спречавање ресуспензије честица200:  
o Чишћење путних површина (редовно чишћење коловоза, правилно 

чишћење путева и тротоара након зимске сезоне); 

o Уклањање прашине из индустријског комплекса (редовније чишћење 
површина у индустријским комплексима, организационе мере на 
одржавању околине индустријских постројења, смањење ре-емисије 

из индустријских извора (укључујући руднике са површинском 
експлоатацијом, флотацијска јаловишта и јаловишта руде и слично), 
смањење ре-емисије на градилиштима на којима се обављају 

радови);  
o Смањивање секундарне прашине у пољопривреди (подршка у 

постављању граничног појаса и садног жбуња у циљу спречавања 

еолске ерозије, фаворизовање пољопривредних машина које су 
опремљене уређајима за смањење ковитлања прашине, заштита 
шума и побољшавање природних способности да спречи загађење 

суспендованим честицама).   
• Измештање извора емисија прашине изван насељених места201:  

o Ограничења аутомобилског саобраћаја у центру града (наплата 

места за паркирање у граду, ограничавање брзине, управљање 
саобраћајем у циљу оптималног коришћења постојеће 
инфраструктуре, политика паркирања (укључујући изградњу 

подземних или надземних гаража и слично);   
o Подршка развоју јавног превоза (проширење мреже градског и 

приградског превоза);  

o Рекултивација осталих прашнатих површина (садња траве, 
пошумљавање, садња зеленила у функцији филтера прашине у 
областима са високим обимом саобраћаја). 

 • Образовање и еколошка свест202:  
o Подршка уштеди енергије у домаћинствима (реализација 

потенцијалних уштеда електричне енергије у домаћинствима и 

сектору услуга);  
o Едукација и подизање свести становништва (подизање јавне свестио 

еколошком начину грејања, образовање и подизање свести грађана 

о значају квалитета ваздуха по здравље људи).  
• Мониторинг квалитета ваздуха и формирање базе података203:  
                                                           
200 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 72  
201 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 72 
202 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 73 
203 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 73 
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o Оптимизација мреже мониторинга квалитета ваздуха;   
o Формирање базе података о ефектима загађења ваздуха на здравље 

људи.  
 
 

5. ПЛАНОВИ МОНИТОРИНГА И МОНИТОРИНГ МРЕЖЕ 
 

5.1.1. Основе програма 

 

Поред, напред приказаног, националног програма мониторинга квалитета 
ваздуха у агломерацији Бор, локална заједница је успоставила локалну 

мониторинг мрежу по посебном сачињеном програму, који је усвојила 
локална скупштина. Пре усвајања, сагласност је дало Министарство 
заштите животне средине. 

Нови предлог Програма за 2020/2021 годину 204  сачинила је 
Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе и доставила 
Министарству на сагласност. Град Бор је формирао локалну мрежу мерних 

места која  покрива оне делове територије општине на којој је уочена 
потреба контроле квалитета ваздуха. Такође, локална мрежа је 
успостављена на територији града која није обухваћена државном мрежом 

мерних места. Загађујуће материје се мере континуално на фиксним мерним 
местима у складу са прописом којим се уређују услови за мониторинг и 
захтеви квалитета ваздуха. 

Програмом се одређује број, тип и распоред мерних места/мерних станица 
на територјији града Бора. Овим програмом се одређује и врста загађујућих 
материја, обим и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху 

на територији града Бора. 
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата 
добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата 

врши овлашћено правно лице која је акредитована као лабораторија за 
испитивање, односно која испуњава прописане услове за мерење свих 
наведених загађујућих материја (акредитоване методе) и која поседује 

дозволу надлежног министарства да врши мониторинг квалитета ваздуха у 
складу са  Закона о заштити ваздуха .  
Добијени резултати мониторинга у виду месечног извештаја о квалитету 

ваздуха на територији општине Бор се јавно објављују у локалним медијима 
и на сајту града Бора до 15. у месецу за претходни месец. Наведени 
месечни извештај се у истом року достављаја Агенцији за заштиту животне 

средине у форми коју пропише наведена Агенција, а по захтеву и 
заинтересованим органима и организацијама. Годишњи извештај се 
доставља Агенцији за заштиту животне средине као и јавности  до првог 

марта текуће године за претходну годину. 
Средства за реализацију програма контроле ваздуха у локалној мрежи се 
обезбеђују из буџета Града Бора а која су планирана за заштиту животне 

средине Града. 

                                                           
204 Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Бора за 2020/2021 годину (Предлог) 
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5.2.2. Мерна места и загађујуће материје које се мере 

 

Мерно место Југопетрол - налази се у правцу доминантног 
севернозападног ветра на рубу града у непосредној близини индустријског 

комплекса због чега се тип овог мерног места може посматрати  као  
приградски и индустријски. На овом мерном месту прати се концентрација 
сумпордиоксида и концентрација суспендованих честица PM10 са 

испитивањем метала (Pb, Cd, Ni, As) континуалним  мерењем. Као нова 
загађујућа материја  која ће се пратити на овом мерном месту планирана је 
анализа ПАХ-ова. Источно од мерног места је градска депонија комуналног 

отпада. 
 
Мерно место Технички факултет- налази се у старом центру града на 

територији МЗ Стари центар на локацији која је често изложена дејству дима 
из металуршко хемијских погона и пршином са одлагалишта раскривке у 
напуштени површински коп у Бору и непрописне депоније котловске шљаке 

енергане, прашине, грађевинског шута и другог отпада насталог рушењем 
старе топионице и фабрике сумпорне киселине.  Постојећа државна мрежа 
не успева да покрије овај део територије града. Мерно место се налази на  

Техничком  факултету, а у непосредној близини је  градска Болница  као и 
стамбено насеље са око 4000 становника, па се тип станице може 
посматрати  као градски и индустријски. На овом мерном месту врши се 

мерење SO2. 
 
Садржај укупних таложних материја са анализом тешких метала (олово, 

кадмијум,никл и арсен) се испитује на 6 мерних места.  
Два мерна места, Болница и Шумска секција  се налазе у граду на местима 
на којима је дугогодишњим мониторингом запажено прекорачење 

концентрације укупних таложних материја, док се двамерна мета налазе у 
селу Оштрељ и Кривељ која су директно лоцирана у правцу доминатног 
кретања ветра (северозападни и југоисточни ветар) који носи са собом 

прашину са јаловишта „Велики Кривељ“. Преостала два  мерна места се 
налазе у зони утицаја рудника „Чукару Пеки“. На захтев мештана околних 
села нова мерна места су укључена у локалну мрежу мерних места за 

територију општине Бор.  
Мерно место Болница се налази у правцу дувања доминантог југоисточног 
ветра од извора загађења,у стамбеној зони у старом центру града, тако да 

се тип станице/мерног места може посматрати као градски и индустријски. 
Значај овог места је у томе што је у кругу градске болнице а коју неминовно 
треба изместити у незазагађеном подручју. 

Мерно место Шумска секција репрезентује квалитет ваздуха на локацији 
на којој се прати утицај индустријског загађења и такође је тип 
станице/мерног места  градски и индустријски. Ово мерно место је значајну 

јер се на њему прети и утицај Енергане и Градске топлане на стање 
квалитета ваздуха у зимском периоду. 
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Мерно место Оштрељ је позиционирано у правцу кретања доминантног 
севернозападноиг ветра, на територији сеоске МЗ Оштрељ. Обзиром да је 

на овој локацији велики утицај јаловишта Велик Кривељ и да се честице 
прашине са наведеног јаловишта разносе у правцу МЗ Оштрељ када дува 
северозападни ветар, ово мерно место је изабрано као локација на којој ће 

се пратити утицај индустријског загађења. Поред укупних таложних материја 
на овом мерном месту Програмом за 2020/2021 је предвиђено одређивање 
концентрације суспендованих честица као и њихова анализа на тешке 

метале.  

Табела 10. Локација, тип мерних места и врсте загађујућих материја које се 
прате на територији агломерација Бор 

 

Мерно место Кривељ је позиционирано у правцу кретања доминантног 
југоисточног ветра, на територији сеоске МЗ Кривељ. Обзиром да је на овој 
локацији велики утицај површинског копа, флотације и јаловишта Велик 

Кривељ и да се честице прашине са наведених објреката и постројења  

Локација 
мерних места 

Н-северна 
гео.ширина 
Е-источна 
гео.дужина 

Надмо- 
рска 
висина (м) 

Тип 
станице Загађујуће материје 

ПАХ SO2 

 
ПМ10 

 
УТМ ПМ2,5 

Тех.факултет N 440 4.5430 
Е 220 7.4643 

412 
Г/И 

 

/ 

+ 

(М) 

   
   / 

 
/ / 

 Југопетреол* N 440 3.1536 
Е 220 7.4643 
 

363 
ПГ/И + 

+ 

(М) 

+ 

 

/  

Брестовац 
(зона утицаја  
рудника 

„Чукару Пеки“) 
 

N 430 5.9435 
Е 220 7.1824 

 
285 

ПГ/И / / 
      
/ 

 
 
 

+ 

 
 
 

 

Метовница 
(зона утицаја  

рудника 
„Чукару Пеки“) 
 

 
 

 

 
 

242 
 

Р / / 
      
/ 

 
 
+ 
  

 

 Кривељ N 440 7.4732 

E 220 5.4280 
329 Р 

 
/ / + 

 
+ 

 
 

Шумска 
секција 

N440 4.2755 
Е 220 5.4468 
 

402 
Г/И 

 
/ /  +  

Оштрељ N 440 4.3036 
Е 2209.5666 

325 
Р / / + + + 

Болница N 440 4.7631 
Е 220 5.5991 

410 Г/И 
 

/  
 
+ 

 
 

Брезоник * 
 

N440 9.8064 

E 2209.1738 

390 
ПР/И  

 
+ 

  
+ 
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разносе у правцу МЗ Кривељ када дува југоисточни ветар, ово мерно место 
је изабрано као локација на којој ће се пратити утицај индустријског 

загађења.  На овом мерном месту прати се концентрација суспендованих  
честица PM10 са испитивањем садржаја метала (Pb, Cd, Ni, As) 
континуалним  мерењем. 

Мерно место Брезоник - ово је ново мерно место у оквиру локалне мреже  
на којем ће се пратити концентрација суспендованих честица ПМ 10 и ПМ2,5. 

На предметном мерном месту се већ у оквиру државне мреже прати 

концентрација сумпордиоксида али се због повећаног притиска на квалитет 
ваздуха одлучило за праћење концентрација суспендованих честица.  
Мерна места Брестовац и Метовница се налазе у зони утицаја новог 

рудника „Чукару Пеки ,“ и позиционирана су у правцу кретања доминантних 
ветрова у односу на посматрани рудник. При одређивању положаја мерних 
места консултована су стручна лица Института за рударство и металургију и 

Техничког факултета Бор. 
Испитивање укупних таложних материја се врши на количину  нерастворне 
материје, сагоривих материја, пепела и количине укупних таложних материја. 

Анализа течне фазе: вредност pH конц. SО4
+2 јона и укупне растворене 

материје. Метода мерења: аналитичка гравиметријска метода. Анализа 
чврсте фазе на садржај нерастворених материја, количина сагоривих 

материја, кол.пепела, као и садржај укупних таложних материја.  
 
5.2.3. Динамика мерења 

 
Загађујуће материје Динамика мерења 

SO2,  Фиксно континуално (365 дана ) 

ПМ10    са анализом тешких метала: 
Pb,Cd,Ni, Аs 

 Фиксно континуално  мерење током 12 месеци 

Укупне таложне материје са анализом тешких 
метала: 
Pb,Cd,Ni, Аs 

 Индикативна фиксна мерења 
12 пута годишње - једном месечно току године 

Табела 11.: Динамика мерења у локалном мониторинг систему 

 
5.2.4. Праћење резултата мерења и извештавање 

 

Добијени резултати мониторинга у виду месечног извештаја о квалитету 
ваздуха на територији општине Бор се јавно објављују у  локалним 
медијима и на сајту града Бора до 15. у месецу за претходни месец. 

Наведени месечни извештај  се у истом року достављаја Агенцији за 
заштиту животне средине у форми коју пропише наведена Агенција, а по 
захтеву и заинтересованим органима и организацијама. Годишњи извештај 

се доставља Агенцији за заштиту животне средине као и јавности  до првог 
марта текуће године за претходну годину. 
Сваког дана Канцеларија за заштиту животне средине објављује резултате 

часовних прекорачења измерених на аутоматским станицама Агенције за 
заштиту животне средине на сајту градске управе205. 
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Основни проблем је обавештавање о концентрацијама опасним по здравље 
људи у тренутку када долђе до таквих догађаја. На просторима центра града  

долази до прекорачења концентрација сумпордиоксида и прашине налазе 
се обданишта, образовне институцје (4 основне школе, факултет), важне 
административне установе, болница, а то је трговински и пословни центар. 

На улазу у град, где је мерно месро “Институт” и у Брезонику такође, али 
ређе, долази до појаве концентрације сумпордиоксида или прашине опасних 
по здравље људи а ту је густо насељно стамбено подручје и приградско 

насеље. Обавеза по Закону о заштити ваздуха је да се о тим 
концентрацијама обавезно обавести јавност како би предузело одговарајуће 
мере заштите. То је оно што до сада није реализовано и то је приоритетни 

задатак за предстојећи период. 
 
5.2.5. Сарадња Града Бора и Агенције за заштиту животне средине 

 

У циљу размене информација, стручне анализе и спровођења мера заштите 
ваздуха потписан је “Протокол о сарадњи у области заштите животне 

средине”206 између Агенције за заштиту животне средине и Града Бора.  
Агенција се обавезала, да као надлежна државна институција за 
прикупљање и анализу података о свим меидјима животне средине, пружи 

саветодавну подршку Граду у циљу спровођења одговарајућих мера 
заштите животне средине.  
Град ће редовно достављати податке о стању животне средине у сврху 

омогућавању Агецији да ажурира стање и даје препоруке из своје 
надлежности.  
Агенција и Град могу заједнички да израђују анализе, организују едукативне 

програме и учествују у пројектима, у складу са делатношћу обе стране 
потписнице протокола. 
 
5.2.6. Сарадња Града Бора, привреде, месних заједница и невладиних 
организација 
 

Град Бор је формирао тимове за сарадњу “ЗиЈин”-а и “Раките” и 
представника сеоских месних заједница Брестовца, Метовнице, Слатине, 
Оштреља и Кривеља на којима се размењују информације о рударским 

активностима, утицају на животну средину, програмима и покушава да се 
усагласе заједнички интереси за развој рударства и опстанак ових села 
поред рударских објеката. 

Изражена је спремност за сарадњом локалних органа власти и невладиних 
организација које се баве заштитом животне средине у циљу дефинисања и 
спровођења приоритетних активности заштите ваздуха. Невладине 

организације су имале већи број састанака са Градоначелником и 
представнцима органа управе на којима је договорена сарадња на изради 
краткорочног акционог плана за побољшање квалитета ваздуха и 

формирању “Мониторинг тима” за праћење квалитета ваздуха у коме ће 

                                                           
206 Протокол о сарадњи у области заштите животне средине, бр.353-01-23/2019-1, од  20. 08. 2019. 
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учествовати представници невладиних оргнизација. 
 

6. САРАДЊА НВО И ЛОКЛАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Невладине организације које се баве заштитом животне средине допринеле 

су својим активностима, учешћем у процесу одлучивања и учешћем у 
пројектима и програмима информисању јавности, државних и међународних 
институција о стању животне средине, покретањем конкретних пројеката,  

руковођењем и учешћем у њиховој реализацији, обезбеђењу међународне 
материјалне, стручне и кадровске помоћи, организовању научних и стручних 
скупова, јачању капацитета локалне заједнице за обављање послова 

заштите животне средине, иницрањем и успостављањем сарадње са научно 
- стручним институцијама схватању да је квалитет ваздуха значајан фактор 
развоја локалне заједнице и дале велики допринос на прибављњу средстава 

за реализацију програма, организационом, кадровском и стручном јачању 
органа локалне управе, информисању, еколошкој едукацији и развоју 
еколошке свести. Већина невладиних организација тражи активну и коректну 

сарадњу са органима локалне самоуправе. 
Друштво младих истраживача је још почетком деведесетих година прошлог 
века, у сарадњи са Заводом за јавно здравље “Тимок” из Зајечара и 

тадашњим “Институтом за Бакар” (данашњим институтом рударства и 
металургије), Техничким факилтетом из Бора и РТБ-ом Бор покренуло 
иницијативу за организовањем научно - стручног скупа “Наша еколошка 

истина”. Скуп је постао традиционалан, одржава се у јуну сваке године и 
постао је научни скуп са међународним учешћем “Еколошка истина”207. Град 
Бор га је подржао и помаже његово организовање. 

Тих година је покренуто обележавање значајних светских дана животне 
средине организовањем трибина, еколошких школа, радних акција, 
здравствених и спортских манифестација. У обележавању учествује 

Канцеларија за заштиту животне средине Града Бора, јавна предузећа и 
установе, образовне, научно - стручне и здравствене институције и 
невладине организације. Ове године планирано је обележавање 30 

значајних еколошких дана208. 
Сарадња са УНЕП-ом и УНДП-ом је успоставњена 2000. године. Друштво 
младих истраживача, на предлог ових организација, покренуло је 

иницијативу за израду Локалног еколошког акционог плана209 који су они 
помогли материјално (финансијски и техничком опремом), стручно 
(ангажовањем међунардних експерата), образовно (едукација за израду 

ЛЕАП-а, стручно усавршавање стручњака из Бора у институту ГРИД 
Арендал, Норвешка), информативно (отварање странице на сајту УНДП-а). 
Локални еколошки план је урађен уз најшире учешће јавности. Руководилац 

пројекта био је представник Друштва младих истраживача, Саветом пројекта 
је руководио Председник Скупштине општине а члан стручног тима био је 

                                                           
207 www.eco.tfbor.bg.ac.rs 
208 Програм еколошких дана бора 2020 
209 Т. Марјановић, М. Трумић, Љ. Марковић: Локални еколошки акциони план Бора 



 53 

члан општинског извршног одбора задужен за заштиту животне средине. У 
оквиру овог пројекта обављена је анкета 2% посто грађана општине којом су 

они оцењивали стање животне средине, дали своје мишљење о 
најзначајнијим проблемима и приоритетима, информисању и правцима 
развоја 210 . Програм је представљен на Шестој европској министарској 

конференцији у Кијеву на којој су, кау чланови државне делегације, 
учествовали Председник Општине Бор и Руководилац ЛЕАП тима, члан 
НВО. 

Да би се програм сачинио и имплементирао, Друштво младих истраживача, 
је инцирало, а УНДП прихватио и финансирао, формирање ЛЕАП 
канцеларије која је прерасла у Канцеларију за заштиту животне средине 

општинске (градске) управе. 
У циљу финасирања реализације ЛЕАП-а формиран је Еколошки фонд 
општине, а прва сресдтва су обезбеђена одлуком Владе Републике Србије о 

трансферу 2% средстава наплаћених порезом на промет на територије 
општине у овај фонд. Фондом је управљао Савет састављен од 
представника: органа локалне управе, привреде, научно - стручних и 

здравствених институција и невладиних организација који је доносио план 
прикупљања и трошења средстава и праћење реализације пројекта који се 
финансирају средствима фонда. 

Пилот пројекат, који је требало да покаже како се реализује ЛЕАП, био је 
пројекат успостављања мониторинга квалитета ваздуха. УНДП је 
финансирао набавку три аутоматске мерне станице за праћење 

концентрација сумпордиоксида. Станице су инсталиране уз стручну помоћ 
Агенције за заштиту животне средине и представљају почетак формирања 
Националне мониторинг мреже. Формиран је “Мониторинг тим” за праћење 

реализације пројекта, резултата мерења и информисања јавности. Тим су 
чинили: представници локалне управе (ЛЕАП канцеларије), Републички 
инспектор заштите животне средине, институције која обавља послове 

мониторинга (Инстутута за бакар), медицинских установа (Завод за јавно 
здравље “Тимок” Зајечар, Медицински центар Бор), и невладини 
организације (ДМИ Бор).  

Релизација ЛЕПА је захтевала успостављање сарадње са државним 
органима. Успешно је успостављена са Министарством, Агенцијома за 
заштиту животне средине и Агенцијом за отпад. Министарство заштите 

животне средине је финансирало израду пројеката: Санације депоније 
комуналног отпада, Пројекта реконструкције водоводне мреже у циљу 
смањења губитака и замене азбестних цеви и Идејног пројекта канализације 

и пречишћавања отпдних вода. 
Успешан почетак реализације ЛЕАП-а била је референца да НВО покрену, а 
Европска агенција за реконструкцију прихвати и финасира израду 

“Регионалног акционог плана Борског округа”211. 
Након дужег периода који је настао због честих промена локалне власти 
понов је успостављена сарадња Града Бора и локалних невладних 

                                                           
210 Т. Марјановић, Д. Ранђеловић, Љ. Марковић: Учешће јавности у доношењу одлука 
211 Т. Марјановић и др.: Регионални еколошки акциони план Борског округа 
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организација. Формиран је “Мониторинг тим” чија је структура иста као 
предхона. Овог пута тим броји 8 чланова од којих је троје из невладиних 

организација. Тим је формиран новембра 2019. године Одлуком 212 
Градоначелника са следећим задацима: 
1. да дефинише међусобне обавезе стручних институција; 

2. да делује у складу са Програмом праћења квалитета ваздуха у Бору; 
3. да стручно тумачи месечне извештаје са локалне мреже мерних станица 

и податке са званичног сајта Агенције за заштиту животне средине; 

4. да анализира реализацију мера у складу са Краткорочним планом 
квалитета ваздуха као и потребу за постављањем мерних станица на 
одређеним локацијама на територији града Бора; 

5. да предлаже мере за побољшање квалитета ваздуха. 
Тим се састаје једном месечно и покренуо је низ иницјатива за активности на 
заштити ваздуха које су упућене Министарству, Агенцији за заштиту животне 

средине, Градоначелнику, Председнику Скупштине града и ЗиЈин-у. 
 
 

7. НАРЕДНЕ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
(ПРЕПОРУКЕ И ПРЕДЛОЗИ) 

 

Локална заједнице нема законска овлашћења да самостално решава 
проблема загађености ваздуха нити капацитете да то успешно уради. 
Неопходна је сарадња свих субјеката заштите животне средине: државних 

органа, органа локалне самоуправе, јавних предузећа и организација, 
привреде, образовних и здравствених институција, информативних медија, 
невладиних организација и свих грађана. 

Органи локалне самоуправе треба да остваре добру сарадњу са државним 
организацијама, агенцијама и јавним предузећима као и са међународним 
организацијама. 

Државни органи морају већу пажњу да посвете локалним заједницама и у 
процесу децентрализације дају већа овлашћења а не само да им преносе 
обавезе. 

Најзначајније активности које су приоритети државе су на приступању 
Европској Унији. Неопходно је што пре приступити усаглашавању домаћег 
законодавства у области животне средине, односно заштите ваздуха. Иако је 

добар део законодавства усаглашен неопходно је да Република Србија у 
своје законодавство унесе и ратификује протоколе о сумпордиоксиду, 
тешким металима и ацидифакацији, угради њихове одредбе у домаће 

законодавство и створи услове за њихову примену. Неопходне су измене 
Закона о заштити животне средине и Заштити ваздуха како би се прецизно 
дефинисале обавезе државе и локалне заједнице за заштиту ваздуха од 

загађења. Треба превазићи секторске поделе и међусобно усагласити 
поједине законске и подзаконске акте из области заштите животне средине 
са прописима о урбанистичком и просторном планирање, енергетици, 

рударству, здравству и других који имају одредбе о заштити ваздуха.  

                                                           
212 Одлука о формирању мониторинг тима 
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Влада Републике Србије, на предлог Министарств за заштиту животне 
средине, треба да донесе Стратегију заштите ваздуха која представља 

основни плански документ инструмента политике и планирања заштите 
ваздуха. Она треба да да смернице зонама и агломерацијама за израду 
планова квалитета ваздуха и краткорочних планова у складу са том 

Стратегијом и део јединствене политике и планског приступа решавању 
проблема загађености ваздуха на целој територији Републике Србије.  
 
7.1. Мрере на националном нивоу 
 

Мониторинг тим за квалитет ваздуха већ је покренуо неке иницијативе према 

државним органима и агенцијама213: 
7.1.1.Упућен је захтев Агенцији за заштиту животне средине да приликом 
израде месечних о прекорачењима часовних и дневних концентрација 

обради и резултате мерења локалних мониторинга. Такви извештаји били 

би потпунији јер би приказивали прекорачења дневних концентрација 
суспендованих честица и олова на мерним местима која нису у систему 

државног система аутоматских мерних станица и показали слику правог 
стања. Месечни извештаји о прекорачењима које сада ради Агенција су 
непотпуни и приказују да је стање боље од реалног. Синтетичке месечне 

извештаје са резултатима контроле у државној и локланој мрежи станица 
сада ради Институт рударства и металургије и доставља Агенције, уместо 
обрнуто. 
7.1.2. Агенција за заштиту животне средине треба да израђује годишње 
извештаје на основу мерења са државне и локалне мониторинг мреже и на 
основу целовитих извештаја предлаже влади категорије ваздуха у зонама 

и гломерацијама. Агенција за заштиту животне средине ради годишње 

извештаје о стању квалитета ваздуха у Републици Србији само на основу 
мерења Аутоматских мерних станица а не и стационарних станица локалних 

мониторинг система. На основу таквог извештаја предлаже категоризацију 
квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама Влади Републике Србије. 
Влада је доносила уредбе за сваку годину од 2014. до 2017. године. Уредбом 

за 2014. године у агломерацији Бор је треће категорије а Уредбом214 за 2017. 
годину је прве. Таква оцена није била у складу са ствраним стањем. Према 
синтетичком Годишњем извештају215  Института рударства и металургије: 

“прекорачена је гранична (50 g/m3) и толерантна (50 g/m3) вредност сумпор 
диоксида, за период усредњавања - календарска година, обзиром да је 
средња годишња вредност концентрације сумпор диоксида, у 2017. години, 

износила 76 g/m3; ” Прекорачена је дневна гранична вредност за PМ10 (50 
g/m3) обзиром да је средња годишња вредност концентрације 
суспендованих честица PМ10, у 2017. години, износила (54.0 ± 4.3) g/m3 у 59 

                                                           
213 Записник са првог састанка Тима за мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на територији града Бора, 

29.11.2019. 
214 Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 

Републике Србије за 2017. Годину,Сл. Гласник РС бр. 104/2018 
215 Извештај бр.15999-18, испитивање квалитета ваздуха у Бору (годишњи извештај за 2017., Институт 

рударства и металургије, 23.05.2018. 



 56 

од укупно 153 узорка  (38.6 %) - више од 35 пута у календарској години;  
прекорачена је максимално дозвољена концентрација кадмијума за 

годишњи период усредњавања (5 ng/m3), обзиром да је средња годишња 
вредност концентрације кадмијума  у 2017. години, износила (8.8 ± 3.5) 
ng/m3; вишеструко је прекорачена максимално дозвољена концентрација 

арсена за годишњи период усредњавања (6 ng/m3), обзиром да је средња 
годишња вредност концентрације арсена, у 2017. години, износила 166.9 
ng/m3;” Према овим мерењима квалитет ваздуха у агломерацији Бор је био 

треће категорије. Упркос томе у свим медијима је објављивано да је Бор 
“Европска звезда” у погледу побољшања стања квалитета ваздуха на основу 
изјава званичника Агњенције. 
7.1.3.Влада Републике Србије треба да доноси уредбу о квалитету ваздуха 
о категоријама ваздуха по зонама и агломерацијама сваке године уколико 
долази до промена квалитета на основу годишњих извештаја Агенције за 

заштиту животне средине. 
7.1.4. Упућена је предлог Влади Републике Србије да је потребно детаљно 
дефинисати начин и рокове обавештавања јавности када су прекорачене 

концентрације загађујућих материја у ваздуху. Тачно дефинисати ко и 
када треба правовремено да обавести грађане, а посебно институција у 
којима се налазе осетљиве групе (предшколске установе, школе, факултети, 

медицинске установе, старачки домови исл.). Потребно је прецизирати 
мере заштите у случају могућих загађења одређеним супстанцама које 
треба предузети у тим установама и са њима упознати такве групе. 

Потрбно је сачинити мере за заштиту за грађане на просторима на 
којима постоји потенцијалана опасност од повећаног загађења 
супстанцама и са њима обавестити јавност електронским и штампаним 

медијима и другим штампаним материјалима (обавештења, упутства, 
лифлети исли.) и њих истакнути на истакнутим местима у зградама, 
јавним институцијама, на јавним местима и средствима јавног превоза. 

 
7.2. Мере локалне заједнице 

 

Локална заједница може да предузме читав низ регулативних, 
органицаионих, образовних, здравствених превентивних, успостави 
сарадњу свих заинтересованих  страна и омогући им учешће у доношењу 

одлука као и да редовно обавља мониторинг квалитета ваздуха. 
 
7.2.1. Мере локалне политике и палнирања 

 
7.2.1.1. Донети нову стратегију (одрживог) развоја локалне заједнице. 

Промена власничких односа РТБ-а Бор, долазак стрстешког партнера, 

геолошка истраживања, отварање нових рудника, изградања малих 
хидроелектрана и ветропаркова, планови развоја туризма и пољопривреде 
указује на потребу израде нове стратегије локалног одрживог развоја.  

Стратегијом предвидети циљеве и активности којима треба побољшати 
квалитет ваздуха како не би постао ограничавајући фактор развоја, а 



 57 

посебно туризма и пољопривреде. 
 
7.2.1.2. Сачинити нови акциони план зажтите животне средине. 

Други локални еколошки акциони план је донет 2013. године са роком 
важења до 2020. године. Поред тога што је истекао рок важења плана разлог 

за доношење новог документа су и промене које су настале у току 
реализације овог плана. 
Реконструисана је топионица бакра и изграђена нова фабрика сумпорне 

киселине. Основни циљ ових технолошких мера био је заштита ваздуха од 
загађења. Планирано је повећање технолошког искоришћења сумпора од 
98,5% што је велико побољшање у односу на доташње техолошке 

могућности за искоришћење до 65%. Читав низ мера заштите ваздуха 
предвођен је проценом утицаја 216  на животну средину коју је после 
свеобухватне јавне расправе свих заиунтересованих страна одобрило 

Министарство за заштиту животне средине. 
Није урађена процена утицаја на животну средину хлађења лонаца са 
шљаком на простору индустријског круга, на ивици града, на локацији која 

идејним решењем није била предвиђена за те намене. 
Приликом рушења старе топионице и фабрике сумпорне киселине, 
грађевински шут, прашина и други отпад одлаган је на ивици старог 

напуштеног површинског копа у Бору у непосредној близини стамбеног 
насеља. Он је извор прашине која угрожава становништво а и запослене у 
метлуршко - хемијском комплексу. 

Са друге стране напуштеног копа се налази одлагалиште раскривке која се 
допрема са површинског копа Велики Кривељ у циљу попуњавања копа и 
рекултивације. Међутим, то је постао нови извор прашине.   

Значајан део ЛЕАП-а посвећен је заштити ваздуха од емисија прашине из 
рударства. У току његове израде била је реализација пројекта из области 
заштите животне средине и подршци социјалне политике Бора и Мајданпека 

којим је било предвиђено улагање преко 30 милона долара за рекултивацију 
одлагање рударске раскривке и неактивних флотацијских јаловишта. 
Пројекат није реализован те је потребно поновно одређивање носиоца 

пројекта, одговорних за његову реализацију, извору и износу средстава. 
Отвара се нови рудник “Чукару Пеки” са новим одлагалиштама рударске 
раскривке и флотацијским јаловиштима који ће бити извор прашине и 

угрожавати досад неугрожене подручја или још више повећати загађење 
ваздуха на загађеним просторима. Прашина ће настајати и претоваром 
концентрата који ће се извозити. Нови извор загађења ваздуха је транспорт 

раскривке са површинског копа “Велики Кривељ” до новог рудника кроз град. 
Урађене су Стратешка процена утицаја217 на животну средину приликом 

                                                           
216 Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције топионице бакра и изградње нове 

фабрике сумпорне киселине на катастарској парцели КП 4400/48 КО Бор2, Технолошко металуршки факултет, 

Универзитета у Београд, Београд, 2013 
217  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног план посебне намене 
експлоатације минералних сировина на локалитету рудника “Чукару Пеки” у општини Бор, Институт за 

урбанизам и атхитектуру републике СРбије, Београд, 2019. године 



 58 

израда Просторног пла посебне намене218 и Процена утицаја219 за нови 
рудник којим је исказана емисија прашине и потреба заштите ваздуха 

намећу потребу уградње нових решења у будућем Плану. 
Serbia ZiJin Bor cooper doo припремио је план развоја рударства на основу 
којег се приступило почетним фазама израде просторног плана посебне 

намене. За сада су доступни документи о приступу финализацији 
просторног плана 220  и програмски задатак за израду плана пресељења 
Кривеља221. Овим документима се третира и питање квалитета ваздуха те и 

то треба размотрити у новом Плану. 
 
7.2.1.3. Неопходно је доношење новог Плана квалитета ваздуха. 

Закон о квалитету ваздуха у члану 31 222 . Отврђује обавезу да се за 
агломеације у којима је ваздух треће категорије донсе План квалитета 
ваздуха. Ако су граничне вредности прекорачене овај план треба да утврди 

одговарајуће мере како би се период прекорачења скрати највише што 
може223. У Бору је, према критеријумима истог члану 21, став 1, тачка 3224.,: 
ваздух треће категорије јер су  прекорачане часовне толерантне вредности 

за сумпордиоксид више од 24 сата годишње а дневне више од 3 дана током 
године225. Ово је основни разлог за доношење новог плана. Следећи разлог 
је Законом је предвиђено да се могу прописати специфичне мере намењене 

заштити остељивих група становништва, посебно деце226. За прописивање 
таквих мера постоји прека потреба јер се на најзагађенијем простору налазе 
обданишта и основне школе. 

Реконструкцијом топионице и изградњом нове фабрике сумпорне киселине 
промењене су микролокације и тачкастих извора загађења, висина и 
емитера и количене и састав емитованих одпадних гасова. Урађена је 

процена дисперзије сумпордиоксида, прашине и азотних оксида у животној 
средини 227 . Те податке треба угеадити у план уз обраду података о 
миниторинга за време пре инвестиционих радова у металургији, за време 

извођења инвестиционих радова и након пуштања у рад нових погона.  
 
7.2.2. Оргнаизацине и кадровке мере 

                                                           
218 Просторни план посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника “Чукару Пеки” 

у општини Бор, Институт за урбанизам и атхитектуру републике СРбије, Београд, 2019. године  
219  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: Извођење рударских радова у оквиру 

експлоатације чвстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки, “ДВОПЕР”, Београд, 2020. године 
220 Просторни план подручја посебне намене борско - мајданпечког рударског басена, Приступ финализацији 

просторног плана, Радна Верзија, Институт за урбанизам и атхитектуру републике СРбије, Београд, 2020. 

Ггдине,  
221 Просторни план подручја посебне намене борско - мајданпечког рударског басена,Програмски задатак за 
израду програма пресељења насеља Кривељ, Радни предлог, Институт за урбанизам и атхитектуру републике 

СРбије, Београд, јануар 2020. године, 
222 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 31. 
223 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 32 
224 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 21 
225 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 11/10, 75/10, 63/13 
226 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 32, став 4 
227 Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције топионице бакра и изградње нове 
фабрике сумпорне киселине на катастарској парцели КП 4400/48 КО Бор2, Технолошко металуршки факултет, 

Универзитета у Београд, Београд, 2013 



 59 

 

Нови правци развоја, развој демократских односа, децентрализација, 

придруживање Европској Унији и стање животне средине захтевају 
организациони јачање локалне самоправе да би могла да задовољи потребе 
грађана и штити њихова основна људска права. 
 
7.2.2.1. “Зелена столица” У складу са Архуском конвенцијом228 о учешћу 

јавности у доношењу одлука  о животној средини потребно је изменити 

Статут и омогућити успостављање “Зелене столице” у Скупштини Града. 
Потребнон је омогућити представницима еколошких организацијама да 
учествују у њеном, раду, буду правовремено информисани о свим 

акртуелним питањима заштите животне средине (самим тим и заштите 
ваздуха), износе своје ставове и предлоге и на тај начин учествују у 
доношењу одлука. Стаут треба изменити и циљу јачања капацитета 

извршних органа и органа градске управе за бављење пословима заштите 
ваздуха. 
 
7.2.2.2. Именовање Заменика градоначелника за заштиту животне 
средине. Потребно је систематизовати и именовати Заменика 

градоначелника за заштиту животне средине који би се бавио остваривањем 

одредби Закона о потврђивању конвенција о доступности информација, 
учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту животне 
средине и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја229, 

старао се о успостављању сарадње са међународним, националним 
органима власти и агенцијама, јавним предузећима и установама, 
привредним, научно - стручним, образовним, здравственим, привредним и 

другим организацијама у локалној зајеници, месним заједницама, 
невладиним организацијам, плановима и програмима, укључивањем 
јавности у доношењу одлука, организовањем јавних презентација и 

расправа и других послова, предлагао Градоначелнику доношења одлука о 
заштити ваздуха идр. 
 
 7.2.2.3. Именовање члана Градског Већа за заштиту животне средине 

У нареном периоду биће значајне активности предвиђене планским 
документима заштите животне средине, просторног планирања и развоја 

које треба пратити и координирати. Зато је потребно у извршном органу 
Града именовати стручно лице које ће успешно водитит све те активности и 
о њиховој реализацији извештавати органе и организације као и 

заинтересовану јавност. 
 
7.2.2.4. Формирање тима за праћење реализације ЛЕАП-а. Неопходно је 

формирање више стручних тимова за праћење активности на реализацији 

                                                           
228 Закон о потврђивању конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву 

на правну заштиту животне средине 
229 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Сл. Гласник РС бр. 120/2004, 54/2007, 
104/2009, 36/2010 
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активности које су предвиђене ЛЕАП-ом. Разлог томе што ће бити већи број 
органа локлане заједнице, јавних предузећа и установа, привредних субјекта 

који ће бити носиоци или одговорни за реализацију програма. Ти тимови 
могу пружити стручну и организациону помоћ ради усглашавања и успешну 
реализацију активности. Тимови би се састојали из представника локалне 

управе, стручних организација, јавних предузећа и установа и невладиних 
организација. То би било у складу са “Кодексом добре праксе за грађанско 
учешће у процесу доношења одлука” 230  и препорукама документа 

“Институционални механизми сарадње владе и цивилног друштва: Упоредна 
искуства и препоруке за Србију”231. 
 
7.2.2.5. Јачање функције мониторинг тима. Предлози Мониторинг тима 

упућени Градоначелнику, Већу и Слупштини морају бити разматрани а 
предложене образложене мере треба прихватити, донети одговорајуће 

одлуке и пратити њихову реализацију. Ако се то не реализује рад 
Мониторинг тима биће само формалан без икаквог утицаја на остварење 
основног циља “побољшање квалитета ваздуха”.  

Потребно је проширити делатонст тима на праћење мониторинга квалитета 
воде (пијаће, одпадне, површинске и подземне), земљишта, буке. 
Потребно је обезбедити одговарајућа фнансијска средства за рад тима, 

објављивање резултата мониторнга (издавање посебног периодичног 
билтена са резлтатима миниторинга и препорукама), организвање јавних 
трибина илсл. и стручно усавршавање чланова. 

 
7.2.2.6. Јачање капацитета канцеларије за животну средину. Повећати 

број запослених који ће се бавитит заштитом животне средине у складу са 

повећаним обимом посла. Стручно ојачати службу младим стручњацима 
специјалистима за поједние области. Омогућити стално стручно 
усваршавање запослених. 

Канцеларија треба да прерасте у виши ниво организације и за свој рад да 
одговара директно Начелнику градске управе. 
Успоставити функционалнију и ефикаснију сарадња са са осталим 

сектроима у Градској управи. 
 
7.3. Улога јавних предузећа и установа 

 
7.3.1. Државна јавна предузећа 
 

Јавна предузећа и установе су активни учесници у активности заштите 
животне средине. Посебну потешкоћи представља органицација на 
локалном и националном нивоу јавних предузећа која имају велики утицај на 

квалитет животне средине. То се посебно односи на водопривредна, 
електропривредна и предузеће које газдује шумама.  Сада ова предузећа 

                                                           
230 Conference of INGOs of the council of Europa: CONF/PLE(2009)CODE1, 2009. 
231 Голубовић д. И Анђелковић Б.: Институционални механизми сарадње владе и цивилног друштва: Упоредна 

искуства и препоруке за Србију 
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немају готово ниакаве обавезе према локалној самоуправи и делују 
самостално, понекад и супротно постављеним циљевима локалне заједнице. 

Потребно је редовно информисање локалних органа о плановима и 
програмима ових предузећа, активностима, утицајима и плановима на нивоу 
локалне заједнице.  

Изузртно је значајна улога ЈП “Србија шуме” у очувању квалитета ваздуха, 
како због газдовања постојећим шумама тако и за подизање сона саситрне 
заштите поред загађивача, одржавању заштитних шума и подизању нових 

шума на просторима која се деградирана или оштећена киселим кишама и 
загађеним ваздухом као и ремедијацију и рекултивацију напуштених 
рударских копова, одлагалишта и јаловишта. 

 
7.3.2. Локална јавна предузећа 
 

7.3.2.1. ЈКП Топлана:Топлана је значајан загађивач ваздуха у току грејна 

сезоне. Локалним еколошким планом било је предвиђено низ инвестиционих 
и санационих активности у циљу смањења емисије из овог погона. Нажалост, 

ти задаци нису релизовани. У наредном периоду треба посветити пуно 
пажње набавци квалитетних угљева, редовном одржавању топловодне 
мреже, повећању енергетске ефикасности у стамбеним и јавним објектима. 

Ово предузеће мора имати посебан реферат који ће се стручно и одговорно 
бавити пословима заштите живтоне средине и радити на увођењу система 
управљања ИСО14001. 

 
7.3.3.2. ЈКАП “3. Октобар”:Преузеће обавља послове чишћења и прања 

улица као и услужне такве послове у преедузећима. Оваква делатност је од 

велике важности за реализацију задатака спречавања ресузпензије 
прашине. И у овом предузећу потребно је ојачати функцију заштите животне 
средине. 

 
7.3.3.3. Образовне установ:Образовање је основ за подизање еколошке 

свести младих. Предшколска установа је за свој дан одабрала Дан планете 

земље и обележава га различитим манифестацијама. Потребно је подржати 
њихово редовно еколошко васпитање и ову манифестацију. Неопходна је 
помоћ у дефинисању програма пригодном овом узрасту, материјалну, 

организациону и кадросвску помоћ 
Основно образовање је праћено организовњем еколошких секција и 
различитим облицима васпитања, релизацијом смотри и такмичења. 

Традидиционално оргнизацију ових програма организују школе и невладине 
организације. Велики значај имају манифестације  “Тимочки Научни 
Торнадо” и “Ноћ истраживача” чији значај превазишао оквире локалне 

заједнице и имају регионални и међународни значаја. Значајан део ових 
менифестације бави се квалитетом ваздуха, биомониторинга и заштитом. 
Образовне и научне институцје ангажују своје ресурсе да би се ове 

манифестације успешно организовале. Манифестације се, углавном, 
организју захваљујући ентузијазму појединаца. Локална заједница је 
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подржала ове програме али је потребна знатно већа материјална и 
организациона помоћ. 

Средње школе су организовале образовање за заштиту животне средине и 
рециклажу. Садржај ових програма је посвећен и заштити ваздуха, уз 
стручне посете и праксу предузећима загађивачима ваздуха. Нажалосз, 

привреда није показала потребно интересовање за запошљавање 
техничара заштите животне средине. Локална заједница треба да помогне 
школама у промоцији ових занимања а загађивачима да укаже на потребу 

њиховог радног ангажовања. 
Тенички факултет образује инжењере технологије за заштиту животне 
средине. Велики број њихових семинарских и дипломских радова посвећен 

је заштити ваздуха и мониторингу, као и технологијама смањења емисије 
отпадних гасова. Потребна је јавна промоција напора ових младих 
стручњака, њихових радова, као и потреба за њиховим упошљавањем на 

пословима за која су образована. 
 
7.3.3.4. Научне институције: Друштво младих истраживача, Институт за 

бакара и Технички факултет су са Заводом за заштиту здравља “Тимок” 
Зајечар су покренули иницијативу и успешно организју научно - стручни скуп 
“Наша еколошка истина”. Скуп је постао традиционалан, прерастао у 

међународну манифестацију размене знања и искуства, Технички факултет 
постао носилац организације уз спонзорство министарства, локалне 
заједнице и рударско - металуршког комплекса у Бору.  

Сваке године у посебној сесији разматрају се питања заштите ваздуха, нових 
научних сазнања и примене савремених технологија. Потребно је 
реафирмисати почетне циљеве скупа, пружити већу организациону помоћ и 

промовисати његов допринос развојеу еколшке мисли у Србији.   
Институт рударства и металургије више деценија обавља мониторинг 
квалитета ваздуха. Заједно са техничким факултетом обавља научно - 

истраживачки рад о технологијама заштите ваздуха у рударству и 
металургији, узроцима и последицама загађења, сачињени и релизовани 
бројни пројекти и програми. Ове инстутуције су најбољи познаваци прилика 

у Бору и оклини, поседују документацију и знање за решавање проблема. 
Нажалост, у новије време локална самоуправа расписује тендери за израду 
докумената о квалитету и заштити ваздуха а критеријуми су економски 

параметри а не референце понуђача. Послове добијају они који дају најнижу 
цену. То се показало као погређан приступ јер добијамо документа лошег 
квалитета који су готово неприменљиви у локалној заједници. Локална 

самоуправа, приликом израде програма и пројеката о заштити ваздуха, на 
првом месту вреднује референце и досадашњи рад научно стручних 
институција које поседују највише информације, знања и искуства из 

локалне заједнице. 
 
7.3.3.5. Здравствене институције: Здравсвене институције нису добиле 

право место у решавању еколошких проблема, па ни у области заштите 
ваздуха. Углавном, од њих се очукују статистички подаци о последеицама по 



 63 

здравље људи загађеног ваздуха. Заборавља се на њихову превентивну 
улогу у очувању здравља популације. 

Здравствене институције морају се ангажовати на мониторингу, превентивнм 
прегледима деце, одраслих и осетљивих група, изради упутстава за 
поступање грађана приликом загађења ваздуха, изради програма 

преветивних мера и мера рехабилитације оболелих од обољења која су 
настала због загађеног ваздуха, као и на научном изучавању последица по 
здравље људи. За ту сврху треба ојачати службе превентивне медицине 

организационо, кадровски и материјлно. Последње изучавање утицаја 
животне средине на здравље људи обављено је крајем седамдесетих и 
почетком осамдесетих година прошлог века232. 

 
7.3.3.6. Информтивне институције: Локална заједница је поседовала 

инстутуцију штампе, радија, телевизије и филма која је дала значајан 

допринос информисању и развоју еколошке свести кроз штампане медије, 
редовне информативне програме, специјалне емисије и снимањем 
документарних филмова о квалитету ваздуха. Гашењем локалних 

штампаних медија, власничком трансформацијом и гашењем електронских 
медија престало је праворемено и објективном информисање. Локална 
заједница мора да стимулише постојеће локалне штампане и електронске 

медије да редовно извештавају о квалитету ваздуха и проналази нове 
начине и методе информисања јавности. 
 
7.4. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋ (ЗАГАЂИВАЧИ) 
 

Привредна предузећа, велики загађивачи, морају поштовати законске 

прописе и показати своју друштвену одговорност према локалној заједници.  
Приликом нових инвестиција мора се сачинити процена утицаја на животну 
средину, документи учинити доступним јавности, презентовати их на начин 

да свима буду јасни, водити отворени дијалог, прихватити предлоге 
заинтересованих који воде до боље заштите животне средине и ваздуха. 
Сви објекти морају бити технички примљени и прибавити дозволу за рад, а 

не да до бескраја траје њихов пробни рад. Објекти, за које је законом 
предвиђено, морају прибавити интегрисану дозволу у постпуку у коме је 
предвиђено учешће јавности. СЕВЕСО постројења морају редово 

сачињавати извештаје о безбедности и о томе обавештавати јавност и 
сачинити планове и програме спречавања акцидената, деловања у сличају 
таквих догађаја и санације последица. Ти програми морају бити доступни 

локалној заједници како би она сачинила програме заштите становништва 
од технолошких несрећа. У складу са Закном о заштити ваздуха и 
подзаконским актима загађивачи су обавезни да преузимају мере заштите 

ваздуха и да о томе  редовно достављају информације локалној заједници 
о:  
- постројења мора да прпјектује, гради и/или производи, опрема, користи и 

                                                           
232 Пројеката “Животна среина и зрдавље људи Региона Тимочке ккрајине”, Регипналана самоуправна 

интересна заједница  



 64 

одржава тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој 
од граничних вредности емисије, 

- уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује спровођење прписаних 
мера заштите или до поремећаја технолошког процеса, због чега долази до 
прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан да квар или 

проемећај отклони, односно прилагоди рад насталој ситуацији или обустави 
технолошки процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у 
најкраћем року, 

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађајућих маерија у 
ваздуху оператер је дужан, када то уочи или по налогу надлежног 
инспектора, да предузме технолошко - техничке мере или да обустави техн 

олошки процес, као би се концентрације загађујућих материја свеле на 
прописане граничне вредности, 
- обезбеде техничке мере за спречавање или смањивање емисије у ваздух,  

- планирају трошкове заштите ваздуха од загађивања у оквиру 
инвесриционих и производних трошкова,  
- прате утицај своје делатности на квалитет ваздуха,  

- донсу план за смањење емисије из стационарних извора у циљу 
предузимања мера за смањење загађења ваздуха, примене одређених 
техничко - технолошких решења и планирања трошкова смањења емисије, 

- план за смањење емисије из стационарних извора на подручју на коме је 
утврђена тећа категорија квалитета ваздуха, 
- податке о стационарном извору загађења и свакој његовој промени 

(реконструкцији) обавезан је да достави Министарству и локалној заједници,  
- обезбеди редовни мониторинг емисије и да о томе води евиденцију, 
- обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за одређене 

материје и/или изворе загађивања, 
- обезбеди контрона мерења емисије преко овлашћеног правног лица ако 
мерења обавља самостално, 

- обезбеди прписана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног 
лица, два пута годишње, уколико не врши континуирана мерења, 
- обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног инспекцијског 

органа, самостално или преко овлашећеног лица, 
- води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, 
резултатима, учесталости мерења и достави података у форми извештаја 

Министарству и локалној самоуправи, 
- води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу 
сагоревања и спаљивања, 

- води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисија 
загађујућих материја, као и емрних уређаја за мерење емисије, 
- дужан је да о свом трошку спроведе мере за смањење емисија загађујућих 

матеија утврђених планом за своје стационарне изворе загађивања ваздуха.  
 
7.5. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

 

Организације цивилног друштва које се баве заштитом животне средине 



 65 

(еколошке невладине организације) треба да информисањем, образовањем 
и јавним заступањем подстичу и помажу ефикасну употребу ресурса у 

складу са принципима одрживог развоја. У складу са таквим опредељењм 
важна област њиховог деловања је и квалитет ваздуха и његова заштита од 
загађења. Циљ њихвог деловања је подстицање активног учешћа свих 

субјеката у креирању и спровођењу јавних политика очувања квалитета 
ваздуха кроз информативно - едукативне кампање и едукативне јавне 
догађаје. Ради остварења овог циља оне треба да покрећу и оснажују 

стварање подстицајног политичког и правног оквира у креирању и 
спровођењу јавних политика које за предмет имају доношење стратегија, 
закона, подзаконских акта, планова и програма које директно или 

индиректно за предмет имају заштиту ваздуха на свим нивоима - од 
локалног до националног. 
Да би остварили ове циљеве организације цивилног друштва треба да: 

- ојачају своје капацитете стимулисањем стручњака да се активно укључе у 
њихов рад, формирањем мултидисциплинарних тимова, формирањем 
заједничких тела невладиних, стручних, струковних и других организација 

цивилног друштва, заинтерсованих месних заједница и појединаца ради 
заједничког наступа по појединим питањима, 
- формирају мрежу организација цивилног друштва у локалној заједници као 

и региону и на националном нивоу и да буду отворене за све који прихватају 
принципе заштите и побољшања квалитета ваздуха. Пример такве мреже је 
“Зелена листа”233, 

- перманентно организују образовне активности о законским могућностима и 
правима на информисање и учешће јавности у доношењу одлука, 
- редовно обавештавају јавност путем штампаних и електронским медијим, 

својих сајтова и друштвених мрежа о квлитету ваздуха и свим плановима, 
програмима, активностима заједнице за побољшљње квалитета ваздуха,  
- организују различите активности ради промоције заузетих  ставова о 

потреби примене мера заштите животне средине и ваздуха у току израде 
стратешких процена утицаја и процена утицаја просторних и урбанистичких 
планов, инвестициних радова, функционисања пројекта и након њиховог 

престанка рада, 
- јавно заговарање за доношење одлука у складу са предлозима             
јавности, 

- Заступају грађане и организације цивилног друштва у мирном решавању 
спорова. 
  

 
 
 

 
 

                                                           
233 Стратешки план “Зелене листе” 


