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Извор информаација: Месечни извештаји о испитивању квалитета амбијеталног ваздух Института за рударство и 
металургију Бор 
 

Просечне дневне концентрације сумпордиоксида прекорачиле су граничну 
вредност имисије у свим месецима на мерном месту Југопетрол. 
Просечне дневне концентрације прекорачене су у августу у Градском парку а 
у априлу су биле на граници. 
Измерене вредности имисије сумпордиоксида указују да је главни извор 
загађења металургија бакра, јер су најниже вредности забележене у 
фабруару и марту када је, по сопштењу ЗиЈин-а, обављан ремонт Топионице 
и у септембру јер је заустављен рад ових погона 15. септембра. 
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Дозвољено је да концентрације сумпордиоксида прекораче граничну 
вредност 3 пута током године. За девет месеци гранична вредност имисије је 
прекорачена: на мерном месту Југопетрол 151 дан, код Факултета 46 дана, у 
Грдском парку 61 дан а код Института 11 дана. 
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Дозвољено је да концентрације честица прашине ПМ10  премаше граничну 
вредност 35 пута годишње. У периоду јануар - септембар (9 месеци) ове 
концентрације су на мерном месту Југопетрол прекорачене 72 дана, у 
Градском парку 9 дана код Института 11 дана а у Кривељу 15 дана. 
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Дозвољено је да концентрације олова у честицама прашине прекораче 
граничну вредност 3 дана током године. Концентрације олова биле су изнад 
дозвољене границе, у току 9 месеци, изнад дозвољених вредности 95 дана 
код Југопетрола а по два дана у Градском парку и код Института за 
рударство и металургију. 
 



Приказане су максималне дневне концентрације арсена и кадмија на 
најугроженијем мерном месту - Југопетрол. Циљ оваквог приказа је да се 
укаже на значај проблема и потребу предузимања хитних мера.   
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Дозвољена просечна дневна концентрација арсена у току једне године је 6 
нанограма по метру кубном. Дозвољена просечна дневна концентрација 
кадмијума у току једне године је 5 нанограма по метру кубном. На графику су 
дате максималне дневне концентрације током месеца. 
 
Концентрације загађујућих материја у ваздуху можете пратити на сајту: 
http://www.amskv.sepa.gov.rs/ а извештаје о недељним и месечним 
прекорачењима: http://www.sepa.gov.rs/download/akcidenti/vazduh, и месечних: 
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=2019&id=208&akcija=showAll. 

Месечне извештје о мониторингу квалитета ваздуха можете погледати на 
сајту Града Бора: https://bor.rs/ekologija/. 
 
Билтен издаје Друштво младих истраживача из Бора и он је део пројекта 
“Јавна политика и пракса заштите ваздуха”. 
Контакт адресе:е-маил kancelarija@mibor.rs, сајт: mibor.rs,  
фејсбук:  BOR Јавна политика и пракса у заштити ваздуха 
https://www.facebook.com/Borjppzv2020/,  
Групе: БОР-Друштво младих истраживача: 
 https://www.facebook.com/groups/2491254894471092/ 
Б-О-Р за животну средину:  
https://www.facebook.com/groups/2075181599293808/ 
 
Штампа:  
 
Ова публикација је настала у оквиру пројекта Београдске отворене школе 
„Зелени инкубатор“,  који се спроводи уз финансијску подршку Европске 
уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих 
Еберт. Ставови и мишљења аутора изнети у овој публикацији не 
представљају званичне ставове Европске уније, Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом, Фондације Фридрих Еберт ни Београдске отворене 
школе, и за њих је искључиво одговоран аутор.  

http://www.amskv.sepa.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/download/akcidenti/vazduh,
mailto:kancelarija@mibor.rs#inbox/_blank
https://www.facebook.com/Borjppzv2020/#inbox/_blank

