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ДОКУМЕНТИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

• Стратегија одрживог развоја 

• Локални еколошки акциони план

• План квалитета ваздуха агломерације  

Бор

• План мониторинга и мониторинг мреже

• Меморандум о сарадњи са Агенцијом за 

заштиту животне средине

• Решење о формирању мониторинг тима



СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗА  

ПЕРИОД 2011 - 2021

Стратегија локалног одрживог развоја

ваздух посматра као важан фактор за

будући разовј. 

Не прописује неке нове циљеве, задатке 

и активности већ само преноси податке 

из докумената који су специфични за 

животну средину.



ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ

АКЦИОНИ ПЛАН (2013)
Цињеви ЛЕАП-а за заштиту ваздуха

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 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.



ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА         

АГЛОМЕРАЦИЈЕ БОР

• Мере за смањење емисије сумпордиоксида

• Мере за смањење загађења суспендованим   

честицама

• Смањивање или спречавање ресуспензије

честица

• Измештање извора емисија прашине изван

насељених места

• Образовање и еколошка свест

• Мониторинг квалитета ваздуха и формирање 

базе података



САРАДЊА СУБЈЕКАТА 

ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА

• Сарадња са Агенцијом за заштиту          

животне средине

• Сарадња са невладиним еколошким      

организацијама



МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ     

ОПШТИНЕ И СЕПА

Предмет сарадње: 

1. Прикупљање података у циљу размене 
информација, стручне анализе и            
спровођење мера у области заштите    
животне средине.

2. Агенција ће пружати саветодавну         
помоћ у циљу спровођења мера ЗЖС

3. Град ће редовно достављати агенцији 
све податке о стању ЖС



РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ МОНИТОРИНГ 

ТИМА

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.



ПРЕДЛОГ НАРЕДНИХ                 

АКТИВНОСТИ

• Мере локалне политике и планирања

• Организационе и кадровске мере

• Јачање улоге националних и локалних   

јавних предузећа и институција

• Јачање одговорности привредних          

предузећа



МЕРЕ ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПЛАНИРАЊА

• Донети нову стратегију (одрживог)         

развоја

• Сачинити нови акциони план заштите   

животне средине,

• Сачинити нови План квалигтета ваздуха

• Сачинити КАП

• Иновирати одлуку о мониторингу



ОРГАНИЗАЦИОНЕ И                    

КАДРОВСКЕ МЕРЕ
• Увести институт "зелене столице" у                  

скупштини града,

• Именовати заменика градоначелника за           
заштиту животне средине,

• Именовати члана градског већа за заштиту   
животне средине,

• Формирати одбор за заштиту животне                
средине,

• Јачање функције мониторинг тима,

• Јачање капацитета Канцеларије за заштиту  
животне средине 



ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

• Национална јавна предузећа: Србија    

шуме, Електроисток, предузеће за         

путеве,

• Локлана јавна предузећа: Топлана, ЈКП 

3. октобар, Јавно стамбено предузеће, 



ОДГОВОРНОСТ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА

• Реализација обавеза из Закона о 

заштити ваздуха о: пројектовању и 

изградњи, спровођењу мера током рада                  

технолошког процеса, мониторинга,       

заустављања процеса приликом             

акцидената, санације последица,            

информисања и сарадња са локалном   

управом и грађанима.



УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА                

ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

• Организације цивилног друштва које се баве 

заштитом животне средине треба да 

информисањем, образовањем и јавним 

тупањем подстичу и помажу ефикасну употребу 

ресурса у складу са принципима одрживог развоја.

• 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. 



СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ            

И АКТИВНОСТИ
• Ојачати своје капацитете стимулисањем стручњака 

да се активно укључе у њихов рад, 

• Формирају мрежу организација цивилног друштва

• Перманентно организују образовне активности

• Редовно обавештавају јавност

• Јавно заговарају доношење одлука

• Заступају грађане и организације цивилног друштва у 
мирном решавању спорова,

• Активно учествују у доношењу одлука локалних и 
националних органа власти.


