
ПРЕДЛОГ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА 

ИЗГРАДЊА НОВЕ ТОПЛАНЕ ТО1 на КП 3228 КО Бор 1, у улици 
Цара Лазара у Бору 

  
Поводом огласа Градске управе у Бору, Одељења за привреду и друштвене 
делатности, Канцеларије за заштиту животне средине, бр. 501-123/20-II -02, 
објављено дана 24.09.2020. год. дајемо следећи 
 

ПРЕДЛОГ 
Наложити инвеститору да сачини студију о процени утицаја на животну 
средину предметног пројекта у складу са Законом о процени утицаја (Сл. 
Гласник РС бр. 135/2004) у пуном обиму и садржају у свему према 
Правилнику о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 69/2005) 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Листом пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, тачка “3. Производња енергије” предвиђено је да се може затражити 
израда предметне студије за “парне котлове, у постројењима за сагоревање 
свих врста горива” снаге Oд 1 до 50MW. 
Ово постројење ће се градити у улици Новог градског центра преко пута 
вишеспратних зграда у делу најгушће насељеног дела града који ће бити 
угрожен отпадним гасовима. 
У саставу топлане биће складишта за чврста горива и гас, који су лако 
запаљиве материје а гас и експлозивна, што предатавља опасност од 
пожара и експлозија који се може пренети на вишеспратне зграде за 
становање на другој страни улице. 
Радом ће настајати чврст отпад (пепео) који може да угрози насеље. 
До објекта ће се достављати горива, репрометеријал и резервни делови, 
одвозити пепео и други отпад градским улицама и појачани саобраћај ће 
оптерети животну средину насеља. 
Изградњом објекта настаје прашина и отпадни гасови од рада грађевинских 
машина а приликом изградње и рада објеката ствараће се бука која ће 
утицати на квалитет живота становника. 
Студија је обавезна јер се објекат гради у Агломерацији Бор у којој је ваздух 
3. Категорије због синергетског дејства постојећих и овог новог извора 
загађења ваздуха. 
Из наведених разлога предлажемо обавезну израду Студије о процени 
утицаја. 
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