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ŠTA JE SVE PRETHODILO 
„EKOLOŠKOJ ISTINI?“

Put od ideje o naučno stručnom skupu koji objededinjuje ljude da učine šta 

mogu za svoj život i zdravlje, da bi ih sačuvali i unapredili - BIO JE DUG I 

ZANIMLJIV.  

OD MEDICINSKE EKOLOGIJE DO „EKOLOŠKE ISTINE“



INTENZIVNI RAZVOJ RUDARSTVA, INDUSTRIJE I 
SAOBRAĆAJA, 60-IH GODINA XX VEKA, NEGATIVNO SE 

ODRAZIO NA ŽIVOTNU SREDINU. 
• Devastirano je i zagađeno zemljište, zagađeni su vazduh i vodotoci, 

uništena je priroda…
• U okviru programa „obnove zemlje i socijalističke izgradnje, rudnici i 

industrija povećavaju proizvodnju iz godine u godinu. 
• Proizvodnja i kapital, bakar i zlato postaju važniji od života.
• Atmosfera u Boru i Zaječaru je sve zagađenija industrijskim gasovima. 
• Timok je kolektor otpadnih voda iz industrije i kanalizacija gradova u 

svome slivu – bez života! 
• Kompromitovani su uslovi snabdevanja zdravom vodom za piće, hranom, 

stanovanje.
• Znatno je prpomenjen kvalitet života 



• Zbog izgradnje HE „ĐERDAP I“ čitava naselja i zemljište, na desnoj obali 
Dunava, od Dobre do Kladova, su poplavljeni. 

• Uništeni su ekosistemi i kulturni obrasci života i tradicinalni način 
proizvodnje materijalnih dobara... 

• Starije generacije sele se na pojate u kojima je bilo moguće baviti se 
stočarstvom i polj. proizvoidnjom i živeti na tradicionalni način. 

• Mlade generacije su morale da se prviknu na novi način života u novim 
naseljima i kućama i bavljenje turizmom.



HIGIJENA DOBIJA ATRIBUTE MEDICINSKE 
EKOLOGIJE. 

Industrija i rudarstvo negativno utiču na zdravstveno stanje industrijskih 
radnika. Nameće se potreba njihove zaštite zdravlja. 
U Zaječaru se 1953. godine formira Higijenski zavod sa higijenom rada, koja 
kasnije postaje služba za medicinu rada u zdravstvenim radnim 
organizacijama. 
Izučavaju se uslovi rada u industrijskim pogonima i preduzimaju mere zaštite 
zdravlja radnika (sistematski pregledi, lečenja, rehabiliticija, klimatski 
oporavci i dr.). 
Ubrzo higijena postaje medicinska grana koja obavlja nadzor nad životnom 
sredinom u nseljima i van njih. 



HUMANA EKOLOGIJA

Sve češće se koristi termin humana ekologija najčešće 
kada se radi o ekološkim analizama i aktivnostima koje 
idu na ruku vodećim političkim elitama i savremenim 
ekonomijama i njihovim institucijama. 
Na svaki način, izražava se težnja da se održi po okolinu 
štetni poredak – homo tehnikusa.  



NEGODOVANJE I NEZADOVOLJSTVO 
STANOVNIŠTVA

• Pomenute promene i događaji izazivali su negodovanje kod stanovništva. 
Promene kvaliteta života u smislu pogoršanja stvaraju nezadovoljstvo kod stanovništva i želju 
da se kvalitet poboljša ili vrati na stanje kakvo je postojalo pre zagađenja životne sredine

• Ekološki incidenti, pobune i mitinzi

• Pobune seljaka: u okolini Bora 1935., Ispod Rtnja 1939. I u okolini Vine

• Ekološki mitinzi u Zaječaru i Boru početkom 90-ih 



PRVI EKOLOŠKI PROTEST U EVROPI
• Архивска грађа о Борском округу

• Еколошки покрети данас неретко истичу ,,Влашку бунуˮ, пионирску у светским мерилима, отуд прозвану и ,,Прва еколошка 
бунаˮ. Неретко је спомињана и на страници Упознајте Борски округ. Од Ђурђевдана до јуна 1935. мештани Кривеља, Брестовца, 
Оштреља, Слатине, Метовнице, Бора и других насеља бранили су усеве од загађења, по цену сукоба и људске жртве.

• Француско друштво Борских рудника и народ били су супарници, привреда и природа такође. Познат део вековне потраге за 
балансом између просперитета и загађења, коме је претходио дужи увод.

• Годину дана раније Раде Драинац је понесен тиме посетио Бор. Новинар и песник, по коме су именоване школа у Београду и 
библиотека у Прокупљу, написао је потом, према истраживању историчара Милоша Петровића, два опширна и забринута текста 
о Борском руднику. Навевши у првом, између осталог:

• ,,Биле су у једно време протурене алармантне вести о Борском руднику како дим из рудникових ливница пустоши усеве 
земљорадницима у пречнику од 30 километара. Поводом тога била је чак дошла и једна депутација од тринаесторице сељака из 
села Слатине, недалеко од Борског рудника, која је код меродавних у Београду уложила протест и тражила заштиту. То је био 
повод да се кренем на пут и да направим једну анкету у Борском руднику, како би јавност знала тачно у чему је ствар.

• Познато је да је Борски рудник један од најбогатијих у земљи и да је његово богатство у погледу бакарне руде чувено у целом 
свету. Акције овог рудника се котирају готово на свим светским берзама, а те акције у ове дане кризе, када је и цена бакру 
знатно пала, држе се на завидној висини, што потврђује добар профит од пласираног капитала...

• Дим је у почетку, док нису били подигнути високи димњаци, клизио по земљи и није се могао резорбирати ни на даљини од 
петнаестак километара. Постепено овај дим је уништавао воћке, жито, једном речју усеве и поврће...

• Онај који није видео ово грандиозно предузеће и његове топионице, тај не може себи створити слику о облацима дима који дању 
и ноћу сукљају из десетине огромних димњака...

• Требало би правично заштити ове сељаке из околине Бора, добре и радне људе, којима је земља све и сва и којима треба 
осигурати насушни хлеб...

• Ја рекох, а ви чините...ˮ

• Дневни лист ,,Правдаˮ, 29.4.1934.





PROTEST 19.9.2020 U 
BORU



EKOLOŠKE KONFERENCIJE

•Eho ekoloških konferencija u Stokholmu 1972. i Riu 
1992. godine
 

•1972, akcenat na zagađenju, katastri zagađivača, 
plaćanje skupih taksa za štetu koju nanose zagađivači – 
bez većeg uspeha
 

•1992. Akcenat na biodiverzitetu. Prvi uspesi u 
poboljšanju tehnologija i smanjivanju zagađivanja 
okoline



POJEDINCI I INSTITUCIJE U 
ORGANIZOVANJU „EKOLOŠKE ISTINE“

Zajednica za nauku i istraživački projekt zaštite čovekove okoline u Timočkoj 
krajini.

Bilo je potrebno zauzdati razuzdane tehnologije, bahatost političkih elita 
stvaranjem strategija zasnovanih na nauci u domenu zaštite prirode 

Zavod za zaštitu „Timok“ u Zaječaru predložio je novu filozofiju u ekologiji na 
području Timočke krajine kroz rad ekološkog foruma “Ekološka istina”. 



U PROLEĆE 1994. GOD, ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA IZ ZAJEČARA, DRUŠTVO 
MLADIH ISTRAŽIVAČA I RUDARSKO TOPIONIČARSKI BASEN BOR ORGANIZUJU:

Naučno – stručni skup – „naša ekološka istina“ o:
Prirodnim vrednostima, multidisciplinarnog karaktera u čijem radu učestvuju 
inženjeri, lekari, biolozi, geografi, prostorni planeri, ekonomisti, pravnici, 
pedagozi.

Istovremeno organizuju se i „Dani preventivne medicine Timočke krajine“ -  
preventivna medicina je medicinska ekologija.

Pored pomenutih vrlo široko su u organizaciji i radu skupa učestvovale 
mnoge stručne, zdravstvene, privredne i nevladine organizacije. 
Od 1995. na samom početku, organizator skupa je Tehnički fakultet u Boru 
koji je i sada glavni nosilac aktivnosti vezanih za skup (ECOTER). 
„Eološka istina“ je održavana, uzastopno svih  26 godina svoga postojanja. 
Skup je održan i juna meseca 1999. godine posle poslednjeg rata Nato 
pakta i Jugoslavije.









ZBORNICI RADOVA NA SAJTU DMI I TEHNIČKOG 
FAKULTETA



2021 GODINE, SE NE ORGANIZUJE KONFERENCIJA.



OSNOVNE KARAKTERISTIKE SKUPA

• Naučnost i stručnost

• Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost

• Aktuelnost i prilagodljivost potrebama i vremenu,

• Afirmacija istraživačkog rada mladih,

 

• Saradnja i jačanje kapaciteta lokalne zajednice

• Javnost (korišćenjem medija i ekološkim vaspitanjem 

u školi i dr).



LEAP 
(LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN)

Na početku novog vremena, 2000. godine sačinjen je LEAP. 

Na njemu je njviše radio Toplica Marjanović. 

Urađen je po direktivama države za ekološke planove, ali nije zbog političke 

i ekonomske krize zaživeo. 

Nastupilo je vreme dekompozicije i raspadanja političkog sistema i 

dezorganizacije u društvu.  



DR PETAR PAUNOVIĆ, DRAGAN RANĐELOVIĆ I 
TOPLICA MARJANOVIĆ NA RAJAČKIM PIMNICAMA 

2021. GOD.
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