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1. Увод 

Агломерација Бор дефинисана је Уредбом o одређивању зона и 
агломерација ("Сл. гласник РС", бр. 58/2011 и 98/2012) као једнa oд 8 
агломерација у Републици Србији. Агломерација Бор обухвата 
целокупан простор града Бора.  

Град Бор се налази на југоистоку Републике Србије, у северној 
Карпатској зони, на просечној надморској висини од 378 метара. У 
близини су границе са Бугарском и Румунијом. Положај који заузима 
карактерише Бор као долинско-планинско насеље јер је окружено 
планинама: на северу Велики Крш, на северозападу Црни Врх и на 
истоку Дели Јован а на западу Јужни Кучај. Јужну границу омеђије река 
Црни Тимок. Град Бор је седиште Борског округа који, осим Бора, чине 
општине Кладово, Мајданпек и Неготин. Град Бор граничи се са 
општином Зајечар на истоку, са општином Неготин на североистоку, са 
општином Мајданпек на северу, са општинама Жагубица и Деспотовац 
на западу и са општином Бољевац на југу.  

Град Бор налази се на простору површине око 856 km2 са густином 
насељености од 58.4 становника по km2 
(http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf). Велики део 
становништва општине живи у урбаним насељима у граду Бор, док 
остало становништво живи у руралним зонама у 12 сеоских месних 
заједница.  

 

1.1.Рударске активности на подручју града Бора 

Најзначајнији део новије историје града Бора повезан је са 
налазиштима руде бакра и других метала. Поред експлоатације 
налазишта бакарне руде, металуршке прераде и производње блистер и 
електролитичког бакра и пратећих метала изграђени су бројни 
прерађивачки капацитети у граду, а на њима је базирана индустријска 
производња и у другим местима Републике Србије. 

Агломерација Бор је већ више од једног века позната по 
откопавању и преради руде бакра и племенитих метала. Почетком 
прошлог века, 1903. године откривено је лежиште руде бакра. У почетку 
је то била подземна експлоатација, касније су ископавања вршена на 
још 3 површинска копа у околини Бора. Компанија под именом 

Француско друштво борских рудника, концесија Свети Ђорђе, 
започела је експлоатацију бакра 1904. године. Између 1904 и 1929. 
године, руда која се откопавала у Борском руднику садржала је 15-20% 
бакра, тако да је директно транспортована у погоне за металуршку 
прераду. Прво пилот постројење за припрему концентрата је почело са 
радом 1929. године, са капацитетом прераде од 25-30 тона на дан. 
После другог светског рата, рудник је национализован и у том периоду 
долази до интензивне реконструкције опреме и постројења.  

http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf


 

Током 1951. године формирано је ново предузеће под именом 
Рударско - топионичарски басен Бор – РТБ Бор.   

У периоду 1960-1970. године, РТБ Бор је прошао кроз две развојне 
фазе и достигао производњу више од 150000 тона катодног бакра 
годишње. 
(http://bor.rs/wp-content/uploads/2018/08/AQP-BOR-februar2013.pdf).  

У последњих десетак година врше се интензивна геолошка 
истраживања  у Републици Србији које спроводе иностране компаније. 
У рударско-топионичарском басену Бор дошло је до власничке 
трансформације током 2018. год. Стратешки партнер је постао ZiJin, 
једна од водећих светских рударских компанија у производњи бакра и 
племенитих метала. Формирана је нова компанија Serbia ZiJin Bor 
Copper doo, са уделом ZiJin-а од 63% и Републике Србије са 37% 
капитала.  

Управљање компанијом обавља менаџмент ZiJin-а.  
Нова компанија је покренула низ пројеката повећања рударске и 

металуршке производње. У току су радови на проширењу копова у 
Великом Кривељу, Церову, и Мајданпеку и Јами у Бору. Радови се 
одвијају и на реконструкцији и повећању капацитета за флотацијску 
концентрацију руде бакра у Мајданпеку, Великом Кривељу и Бору и 
прошрењу флотацијског јаловишта у Кривељу.  

Проширују се капацитети топионице и граде нова фабрика 
сумпорне киселине и нова електролиза. 

ZiJin је постао власник налазишта Чукару Пеки у непосредној 
близини Бора, и одпочела је интензивна изградња рударских и 
флотацијских објеката, као и припрема нових депонија флотацијске 
јаловине. 

Сви ови пројекти су праћени изградњом нових инфраструктурних 
објеката. 

Осим за објекте рудника Чукару Пеки за друге објекте не постоји 
урађена или усвојена законом прописана Студија о процени утицаја на 
животну средину. 

Агломерација Бор се налази пред новим развојним циклусом који 
ће се неминовно одразити, и довести до промена, у животној средини. 
Из тог разлога, морају се предузети све законом предвиђене мере на 
нивоу државе и локалне заједнице да би развој био у складу са 
опредељењима одрживог развоја, и како не би дошло до угрожавања 
капацитета животне средине са негативним последицама по здравље 
људи и квалитет живота. 

Индустријске активности у Бору, посебно оне које су везане за РТБ 
Бор изазвале су низ негативних утицаја на животну средину у региону 
(укључујући утицај на ваздух, воду и земљиште) и изазвале озбиљну 
забринутост у вези ефеката до којих оне доводе по здравље људи и 
стање биљног и животињског света у агломерацији Бор. Чињеница да је 
главни загађивач уједно и главни послодавац у агломерацији наглашава 



 

потребу да се економски и еколошки проблеми решавају уз уважавање 
ширег економског и друштвеног контекста и интереса. 

Рударске активности оставиле су снажан печат на околни пејзаж, 
кога карактеришу велики површински копови (укупне површине од преко 
1800 хектара). 

Због рударских радова током прошлог века, топографија терена је 
значајно промењена. Микроклиматске промене последица су промена 
морфологије терена што се највише огледа у промени руже ветрова. 
Због подизања високих рударских одлагалишта (високих планира) 
дошло је до промене правца ветрова и повећања периода без ветра 
(тишине). Ово је условило пораст загађења ваздуха у Бору јер је 
природно проветравање смањено.  

Загађење ваздуха у урбаној средини града Бора настаје током 
рударских радова и различитих металуршких активности које се одвијају 
у топионици бакра у Бору.  

Поред тога, енергетска постројења (Енергана РТБ Бор и Топлана 
Бор) су такође значајан извор загађења ваздуха у Бору. 

Руда бакра која се данас откопава у рудницима на подручју 
агломерације Бор садржи 4-5 пута мање бакра (око 0.43%) у односу на 
период од пре 50 година. У том смислу, при процесу флотацијског 
обогаћивања руде бакра, за добијање 1 t концентрата издваја се 50-60 t 
флотацијске јаловине, тј. за производњу 1 t бакра потребно је ископати 
300-400 t руде. 

Бакар се у топионици у Бору до 2015. године добијао по класичном 
пирометалуршком поступку који обухвата следеће процесе: пржење 
концентрата у флуосолид реакторима, топљења прженца у пламеним 
пећима, конвертовање бакренца и пламена рафинација блистер бакра. 
Руда која се топи у топионици бакра у Бору је типа халкопирит-пирит са 
повећаним садржајем арсена, који се налази у облику енаргита 
(Cu3AsS4) и тенантита (Cu6 [Cu4 (Fe, Zn) 2] As4S13).  

Оксидација, печење и топљење таквих минералних форми доводи 
до повећања оксида тешких метала и SO2 који у одређеним количинама 
контаминирају животну средину. Застарела технологија за производњу 
бакра (класична пирометалургија са пламеном пећи и коришћење SO2 
гаса у производњи H2SO4 са степеном искоришћења <60%) била је 
главни извор загађења околине великих подручја око топионице (ваздух, 
вода и земљиште). Гасови процеса пржења и конвертовања су се 
прерађивали у фабрикама сумпорне киселине са једноструком 
катализом, док су одпадни гасови пламене пећи са око 1% 
сумпордиоксида испуштали у атмосферу. 

У старој топионици (која је радила до 2015. године) концентрат 
бакра се  мешао са топитељима (кварц и кречњак). Таква шаржа се 
прво пржи, ради одстрањивања сумпора. Просечан хемијски састав 
припремљене шарже је: 20% Cu, 33% S, 25-27% Fe, 16% SiO2, 2% Al2O3, 
0.5% CaO, 0.5 % MgO и остатак од 1-3%.  



 

У остатак од 1-3% убраја се низ елемената, најчешће су то 
пратиоци руде бакра: As, Pb, Zn, Cd, Ni, Hg, Sb, Se, Bi, Te, Ag, Au, Pt, Pd, 
Rh, Cr, Mn, Mo, Ge, Ga, Ba, Be, Tl, Ti, B и други. Њихов садржај је 
променљив, неки елементи су заступљени у концентрацији од неколико 
ppm-a, или пак делова ppm-a, док се садржај других може кретати и до 
неколико процената (нпр. Zn i Pb). У просеку, садржај As, Pb, Zn и Cd у 
домаћим концентратима који се прерађују у топионици у Бору, креће се у 
опсегу од 0.7 do 2%, а укупан садржај елемената присутних у траговима 
креће се од 0.3-1%. (Marinković,1992). 

Током свих технолошких фаза процеса производње бакра 
ослобађају се знатне количине гасова (SO2, NOx, CO, CO2, HCl и други), 
као и суспендованих честица које садрже токсичне метале. Током рада 
старе борске топионице, дневно се преко непрерађених отпадних 
гасова у атмосферу испуштало 400-700 t SO2, као и 3-4 t дима, прашине 
и испарљивих материја (Dimitrijevic et al., 2009). 

Количина штетних материја које неповратно одлазе из димњака у 
атмосферу зависи од много фактора, као што су: избор технолошког 
поступка прераде руде бакра, састав улазне сировине, температура и 
време трајања процеса, тип и количина процесних гасова и слично. 
Заједничко готово свим технолошким поступцима који се примењују при 
преради руде бакра је да се од токсичних материја највише издвајају As, 
Pb, Zn, Bi i Sb (Jovanović, 2001). 

Просечан садржај арсена у концентрату бакра који се прерађује у 
топионици у Бору креће се између 0.05 i 0.15%. Нешто виши садржај 
арсена садржи борски концентрат, 0.5-0.8%. Пре самог процеса 
топљења, углавном се меша више врста концентрата и топитеља (кварц 
и кречњак) тако да финални садржај арсена у насталој шаржи не буде 
већи од 0.5%. Имајући у виду да је у стару борску топионицу дневно на 
прераду допремано 1500 до 1800 t концентрата овај садржај арсена је и 
те како значајан (Marinković,1992). 

Да би смањили емисију отпадних гасова, предузимане су 
организационе и друге мере. Донет је План смањења емисије отпадних 
гасова из топионице који је предвиђао смањење прераде, заустављање 
поједних агрегата, повећање вуче гасова у фабрици сумпорне киселине 
и заустављање производње топионице у случају високих концентрација 
сумпордиоксида у граду и околини. Планом су дефинисана права и 
обавезе одговорних лица која руководе процесом производње за 
примену плана. Сачињена је студија дисперзије гасова зависно од 
капацитета рада топионице и метеоролшких услова. Добијана је 
прогноза концентрација сумпордиоксида у граду и околини на сваки сат 
у току наредна три дана. На основу те прогнозе рађени су програми 
производње, застоја и ремонта зависно од метеоролошких услова како 
би се смањило загађење ваздуха сумпордиоксидом. 

Сачињено је упутство о квалитету увозних концентрата који смеју да 
се прерађују у топионици. Упутством је дефинисан максимални садржај 



 

арсеа и поједних тешких метала. Одговорна лица у топионици могли су 
само да приме концентрате ако је садржај тих елемената испод прописаног 
максимума. Тиме се постигло да су концентрације олова, цинка, кадмијума, 
никла, живе и других тешких метала у животној средини увек биле у 
граничним вредностима имисије.  

Влада Србије уложила је значајне напоре да се обезбеди робни 
кредит из иностранства за реконструкцију топионице бакра и фабрику 
сумпорне киселине у Бору и финансијски је помогла реализацију 
пројекта.  
     Циљеви пројекта су били заштита животне средине и повећање 
енергетске ефикасности. Замењено је гориво у процесу топљења. 
Уместо угља користе се мазут и кисеоник који подстичу сагоравање 
сумпора који постаје главни енергент за топљење шарже.  

 Пројектом је промењен технолошки процес у топионици. Уместо 
процеса пржења и топљења у пламеној пећи примењен је процес 
сушења шарже и топљења у флеш пећи. Сада се отпадни гасови који 
настају процесом топљења и конвертовања одводе у новоизграђену 
фабрику сумпорне киселине са двоструком катализом. Према пројекту и 
студији о процени утицаја на животну средину искоришћење 
сумпордиоксида је повећано на 98,5%, односно у атмосферу треба да 
испушта максимално 1,5% овог гаса који настаје процесом топљења.  

Значајне количине енергената (угаљ, кокс, мазут, дрво) трошили 
су се при пирометалуршком процесу пржења и топљења сулфидних 
концентрата бакра у пламеној пећи. Сада је угаљ избачен из употребе. 
Додатно, за транспорт руде и јаловине троши се значајна количина 
течног горива. Током фазе откопавања руде, троше се значајне 
количине експлозива који ослобђају азотне оксиде прилоком експлозије.  

Рударским ископавањима се деградира околина откопавањем 
великих површина и дубина при чему се само мали проценат ископина 
руда користи  у металуршкој преради. Сав тај неискоришћени, заостали 
материјал, представља јаловину (раскривку) која се одлаже на великим 
површинама стварајући нова брда која су извор емисија суспендованих 
честица.  

 У Бору је напуштен површински коп на ободу града. Јаловина са 
површинског копа Велики Кривељ тракама се допрема и депонује и 
притом се ослобађа велика количина прашине која угрожава 
металуршке објекте, насеље Брезоник и град.   

 Флотацијска јаловишта су велики извор прашине. У Бору постоје 
стара флотацијкса јаловишта и јаловиште рудног тела “Х” које је у 
експлатацији. Стара флотацијска јаловишта су изузета из власништва 
Рударско топионичарског басена Бор и представљају власништво 
државе. За њихову рекултивацију држави је одобрен кредит Светске 
банке. Урађени су пројекти али рекултивација и ремедијација по тим 
пројектима је изостала. Пошто је истекао рок пројекта држава је морала 
да врати неутрошена средства а јаловишта су остала стални извор 



 

прашине, без било каквих мера заштите угроженог станвиштва. 
 Флотацијска јаловина из флотације Велики Кривељ одлаже се у 

јаловиште у долини Кривељске реке узводно од села Оштрељ. Ово 
јаловиште чине два поља од којих је једно у експлоатацији док је друго 
напуштено и представља извор прашине чијом је повременом високом 
концентрацијом угрожено село. 

Шљака и пепео из топлане и енергане садрже низ штетних 
материја (Ba, As, Mn, Pb, Cu, Ni, V, Ti, Co) који се у процесу сагоревања 
угља ту сконцентришу (Stevanović, 2013). У последње време они се 
одлажу на неуређеној и необезбеђеној, новоформираној депонији, без 
било какве документације, на ивици напуштеног копа у Бору на самом 
ободу града. 

 Прашину на површинским коповима подиже механизација 
(бушилице, багери) својим радом као и транспортна средства. Велике 
количине прашине настају приликом сваког минирања. Ту се могу 
придодати прашине и продукти сагоревања горива који су настали 
током експлоатације, транспорта и прераде руда бакра. 

Количина и хемијски састав респирабилних честица у 
урбано-индустријској зони града Бора зависи од много фактора, пре 
свега од количине и састава сировина које се прерађују у рударско - 
металуршком комплексу, радног режима фабрике H2SO4, уграђене 
технологије и опреме, стања у којем се уграђена опрема налази, 
исправности рада уређаја за отпрашивање, метеоролошких услова и др. 
(Dimitrijevic et al., 2009). 

На основу података из референци датих у Плану квалитета 
ваздуха за агломерацију Бор 
(http://bor.rs/wp-content/uploads/2018/08/AQP-BOR-februar2013.pdf), 
области које су под утицајем загађеног ваздуха обухватају трећину 
површине агломерације Бор (298 km2). 

Студија о процени утицаја на животну средину реконструкције 
топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине прећена је 
одговарајаћум техничком документацијом која садржи и студију о 
дисперзији сумпордиоксида, азотних оксида и прашине, пре, прилоком 
релизације пројекта и током експлатације реконструисаних и 
новоизграђених постројења. Истовремено је захтевано да се по 
пуштању у рад постројења изради нова студија дисперзије која би 
прецизније прикзала потенцијалне концентрације и просторе могућих 
повећаних концентрација. Таква студија до данас није урађена иако она 
предстваља услов добијања интегрисане дозволе. 

Циљ ове анализе је да се представи квалитет ваздуха у граду Бору 
у периоду 2010 - 2020. год., при чему ће бити анализиране 
концентрације сумпор-диоксида и концентрације TSP, PM10 као и 
садржај As, Pb, Cd и Ni у PM10. 



 

1.2. Подаци о насељености и процена броја становника 
који су изложени загађењу 

Град Бор се састоји од централног насеља и седишта општине - 
градског насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје, 
Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и 
Метовница. Континуирана миграција радника током деценија у 
прошлом веку довела је до постепене трансформације Бор села у град 
са урбаним насељима у близини РТБ Бор (градски центар је на 
растојању мањем од једног километара од Јаме и Топионице). 

Према попису из 2011. године, у општини Бор живи 50159 
становника (у укупној популацији Србије учествује са 0.7%, а Борског 
округа са 38.1%). Просечна годишња стопа пада становништва је 2.21%. 
Пад производње и опште лоше стање привреде општине и окружења 
знатно је утицало је на смањење стопе наталитета и повећање стопе 
миграције.  

(http://bor.rs/wp-content/uploads/2018/08/AQP-BOR-februar2013.pdf).  

1.3. Климатске карактеристике 

Општина Бор одликује се континенталном климом. Захваљујући 
свом положају који је широко отворен према Влашкој низији веома је 
изражен утицај источне климе, тако да је карактеристика климе у 
општини често различита од оне која преовлађује у централној Србији. 
Планине Црни Врх и Честобродица представљају посебну специфичну 
климатску баријеру. Клима Бора је умерено до средње континентална, 
са прелазом у благу планинску у вишим планинским зонама. Одлика ове 
климе су топла и сунчана лета и хладне зиме са доста снега. Годишња 
доба се јасно препознају, при чему јесен некада може да буде топлија 
од пролећа, са више сунчаних дана и са мање падавина. Лета 
карактеришу стабилне временске прилике, са дугим сунчаним и краћим 
кишним периодима. У зимском периоду, временске прилике 
карактеришу ниске температуре и интензивне снежне падавине.  

Метеоролошки подаци на територији општине Бор континуирано 
се сакупљају на метеоролошкој станици на планини Црни Врх. Такође, 
постоје аутоматске метеоролошке станице на мерним местима за 
мониторинг квалитета ваздуха на локацијама Парк, Институт и Кривељ. 

 

2. Мрежа мониторинга квалитета ваздуха у граду Бору 

Систематски мониторинг квалитета ваздуха на територији града 
Бора врши се од 1976. године. Од 2003. године почиње увођење 
аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у граду Бору. У почетку, на 
два мерна места, Парк (2003) и Југопетрол (2003), а касније и на 
мерним местима Брезоник (2007), Институт (2009), Кривељ и Слатина.  

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (СЕПА) је 



 

прве станице за аутоматски надзор квалитета ваздуха поставила крајем 
2006. године у Смедереву и Бору. Закључком Владе Републике Србије 
од 30.08.2008. Агенција за заштиту животне средине одређена је за 
одговорно извршење послова успостављања и оперативног 
функционисања система за аутоматски надзор квалитета ваздуха у 
Републици Србији. У табели 1 приказани су основни подаци о 
аутоматским мерним станицама за мониторинг квалитета ваздуха у 
граду Бору. 

 
Табела 1. АМС за мониторинг квалитета ваздуха на територији 

града Бора 
 

Код 
Име / 

Организација 

Географске 
координате 
(latitude/N/E) 

Тип 

Мерења 

Загађујуће 
материје 

Метеороло
шки 

параметри 

АМС 
Бор - Парк/ 

СЕПА 
4404’33.61’’N 

2205’58.22’’E 
У/И 

PM10, PM2,5, 
SO2 

t, RH, p, wd, 
ws 

АМС 
Бор - Институт/ 

СЕПА 
4403’35.72’’N 

2206’05.16’’E 
У/И 

SO2, NO, 
NO2, NOx, 
CO, O3, 

t, RH, p,wd, 
ws 

АМС 
Бор - Брезоник /  

СЕПА 
4405’52.96’’N 

2205’30.25’’E 
У/И SO2 - 

АМС 
Бор - Кривељ/ 

ZiJin 
4408’16’’N 

2205’35’’E 
Р/И SO2 

t, RH, p, wd, 
ws 

АМС 
Бор - Слатина/ 

ZiJin 
4402’24’’N 

2209’46’’E 
Р/И SO2 - 

 
*У/И – Урбана/Индустријска, Р/И – Рурална/Индустријска 

На територији агломерације Бор постоје и мерна места за 
мониторинг квалитета ваздуха која нису аутоматска. На слици 1 дат је 
приказ локација мерних места за мониторинг квалитета ваздуха на мапи 
агломерације Бор. 



 

 

Слика 1. Локације мерних места за узорковање квалитета ваздуха на 
територији града Бора 

2.1. Мерна места 

2.1.1. Бор - Парк (TP) 
Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха Бор - Парк 

постављена је у градском парку, низ ветар у односу на топионицу бакра, 
када дувају ветрови из правца исток-југоисток. Локација је одабрана 
тако да би се пратило аерозагађење из топионице за време 
преовлађујућих ветрова из праваца исток-југоисток. Станица је 
постављена на око 650 m западно од топионице бакра. Такође, добар 
део урбаних зона града Бора директно је изложено аерозагађењу из 
топионице бакра када дувају ветрови из правца истока. На овој 
локацији, често је приметан велики утицај аерозагађења - иритација и 
печење у очима и грлу, као и укус сумпор диоксида у устима. Ова 
станица је такође опремљена и аутоматском метеоролошком станицом. 
Станица је окарактерисана као урбана/индустријска, у градској зони која 
се карактерише као стамбена и пословна. Циљ мерења је да се утврдe 
репрезентативне концентрације загађивача за урбану средину. Систем 
аутоматског мерења је функцији од 01.05.2009. године.  

 
2.1.2. Бор - Институт (IN) 

Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха 
Бор-Институт постављена је у близини Института за рударство и 
металургију Бор, низ ветар у односу на топионицу бакра када дувају 



 

ветрови из праваца север-североисток. Станица се налази на око 2 km 
југозападно од топионице бакра. Урбане зоне у близини директно су 
изложене утицају аерозагађења из топионице бакра када дувају ветрови 
са североистока. Станица је у близини Института за рударство и 
металургију Бор (на растојању мањем од 100 m), тако да отпадни гасови 
из лабораторија Института могу да утичу на повећање концентрације 
азотних оксида и формирању приземног озона. 

Станица је окарактерисана као урбана/индустријска, у градској 
зони која се карактерише као стамбена и пословна. Циљ мерења је да 
се утврдe репрезентативне концентрације загађивача за урбану 
средину. Систем аутоматског мерења је у функцији од 01.01.2010. 
године. 

 
2.1.3. Бор - Југопетрол (JP) 

Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха 
Бор-Југопетрол постављена је низ ветар у односу на топионицу бакра 
када дувају ветрови из праваца север-северозапад. Станица се налази 
на око 2 km југоисточно од топионице бакра. У близини овог мерном 
места (1 km североисточно) је градска депонија. У близини се налази 
неколико мањих насеља (Слатинско насеље, Оштрељ, Слатина).  

Станица је окарактерисана као урбана/индустријска, у градској 
зони која се карактерише као стамбена и пословна. Циљ мерења је да 
се утврдe репрезентативне концентрације загађивача за урбану 
средину. Систем аутоматског мерења је у функцији од 01.05.2009. 
године 

 

2.1.4.Бор - Брезоник (BR) 
Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха 

Бор-Брезоник постављена је низ ветар у односу на топионицу бакра 
када дувају ветрови из праваца југ-југоисток. Мерна станица се налази у 
центру насеља Брезоник, на око 2 km северозападно од топионице 
бакра. У близини овог мерном места је стари површински коп са 
депонијама јаловине.  

Станица је окарактерисана као урбана/индустријска, у градској 
зони која се карактерише као стамбена и пословна. Циљ мерења је да 
се утврдe репрезентативне концентрације загађивача за урбану 
средину. Систем аутоматског мерења је у функцији (са повременим 
мањим прекидима) од 01.07.2007. године. 

 

2.1.5. Бор - Кривељ (KR) 
Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха Бор - 

Кривељ постављена је низ ветар у односу на топионицу бакра када 
дувају ветрови из праваца југ. Мерна станица се налази у насељу 
Кривељ-Бањица, на око 6.5 km северно од топионице бакра. У близини 
овог мерног места је површински коп Велики Кривељ. Станица је 



 

окарактерисана као рурална/индустријска. Циљ мерења је да се утврдe 
репрезентативне концентрације загађивача за руралну средину. Систем 
аутоматског мерења је у функцији од 02.07.2015. године. 

 
2.1.6. Бор - Слатина (SL) 

Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха Бор - 
Слатина постављена је низ ветар у односу на топионицу бакра када 
дувају ветрови из праваца северозапад. Мерна станица се налази у 
насељу Слатина, на око 6 km југоисточно од топионице бакра. Станица 
је окарактерисана као рурална /индустријска. Циљ мерења је да се 
утврдe репрезентативне концентрације загађивача за руралну средину. 
Систем аутоматског мерења је у функцији (са повременим мањим 
прекидима) од 09.05.2016. године. 

 
2.1.7. Бор - Технички факултет (TF) 

Мерно место се налази на тераси рударске зграде Техничког 
факултета у Бору. Ово мерно место је лоцирано низ ветар у односу на 
топионицу бакра када дувају ветрови из праваца исток-југоисток. 
Удаљено је око 1 km северозападно од топионице бакра. Мерно место 
је окарактерисано као урбано/индустријско. Циљ мерења је да се 
утврдe репрезентативне концентрације загађивача за урбану средину. 

3. Анализа концентрација сумпордиоксида и суспендованих 
честица фракције PM10  на територији агломерације Бор у 

периоду 2010-2020.год. 

3.1. Сумпордиоксид 

Сумпордиоксид (SO2) на собној температури је безбојни гас 
карактеристичног оштрог мириса, који јако надражује очи и дисајне 
органе. Оксиди сумпора (SOx) настају при сагоревању горива које 
садржи сумпор, као што је угаљ или нафта, при издвајању деривата 
нафте и пржењу сулфидних руда. Сумпор-диоксид је полутант који 
представља индикатор присутности оксида сумпора у ваздуху. 

Утицај на људско здравље: Краткотрајно излагање дејству 
сумпордиоксида добро је проучено. Умерене активности које изискују 
дисање на уста, као што је брзи ход, довољне су да сумпор-диоксид 
изазове последице штетне по здравље. Главна последица, чак и при 
кратком излагању, је сужење дисајних путева (познато под називом 
''бронхоконстрикција''). Ово може проузроковати гушење, напетост у 
грудима и кратак дах. Симптоми се повећавају са повећањем 
концентрације сумпор-диоксида и/или повећањем брзине дисања. По 
престанку изложености сумпор-диоксиду, функција плућа се враћа у 
нормалу у року од једног сата. При веома високим концентрацијама, 



 

сумпордиоксид може проузроковати гушење, напетост у грудима и 
скраћеност даха чак и код здравих особа које немају астму.  
Tабела 2. Граничне вредности за сумпордиоксид према Уредби о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник 
РС", бр, 11/2010, 75/2010 и 63/2013), концентрације дате у µg/m3.  

Загађивач 
Период 

усредњавања 
Гранична 
вредност 

Несме бити 
прекорачен 

више од X пута 
у каленадрској 

години 

Гранична 
вредност+граница 

толеранције 

Рок за 
достизање 
граничне 

вредности 

Доња 
граница 

оцењивања 

Горња 
граница 

оцењивања 

Граничне вредности – Заштита здравља људи 

Сумпор 
диоксид 
(SO2) 

1 сат 350 24 500 1.1.2016 - - 

1 дан 125 3 - 1.1.2016 50 75 

Календарска 
година 

50 - - 1.1.2016 - - 

Граничне вредности – Заштита вегетације 

Сумпор 
диоксид 
(SO2) 

Календарска 
година и 
зимски 
период 

20 - - - 8 12 

 
Резултати испитивања показују да, код особа које болују од астме, 

излагање дејству сумпор-диоксида при концентрацијама 1144 µg/m3, већ 
после једног минута, доводи до напетости у грудима, гушења и осећаја 
кратког даха. Дуже излагање само увећава поменуте ефекте. Дим и 
суспендоване честице се у већини случајева јављају са појавом 
сумпордиоксида те је прилично тешко проценити ризик по здравље само 
за сумпордиоксид. Резултати испитивања на бази средњих вредности 
концентрација сумпор-диоксида у периоду од 24 часа показују да се код 
осетљивих особа јављају тегобе при концентрацијама сумпордиоксида 
од 250 µg/m3 када су присутне и суспендоване честице. Резултати неких 
истраживања показују да дуготрајно излагање концентрацијама 
сумпор-диоксида од 100 µg/m3 уз присуство финих честица значајно 
доприноси увећавању броја респираториних инфекција и болести 
плућа. 
 

Утицај на вегетацију: Постоје докази да ниске концентрације 
сумопордиоксида испољавају негативан ефекат на раст и разноврсност 
биљака и житарица. Изгледа да присуство краткотрајних високих 
концентрација изазива мање шетне последице од дуготрајног излагања 
средње високим концентрацијама. Сумпор-диоксид и азотни оксиди су 
главни прекурсори киселих киша, које изазивају ацидификацију тла, 
језера и река, убрзавају корозију зграда и споменика и смањујју 
видљивост. Сумпор-диоксид је такође главни прекурсор финих честица 
чађи, које представљају значајну претњу по здравље људи. 
 



 

Порекло: Преко 65% SO2 који се емитује у атмосферу настаје у 
постројењима за производњу електричне енергије, посебно оним које 
користе угаљ као гориво. Остали извори су индустријска постројења за 
прераду метала или постројења која у циљу производње топлоте 
сагоревају нафту или угаљ.  

У Табели 2 приказане су граничне вредности за сумпордиоксид 
према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха, концентрације сумпордиоксида у агломерацији Бор и 
Републици Србији. 

 

3.2. Суспендоване честице 

У ширем смислу речи, атмосферски аеросоли представљају смешу 
чврстих и течних честица присутних у ваздуху, честица углавном мањих 
од 100 микрона. Неке од тих честица су довољно велике да се могу 
видети голим оком док је друге могуће детектовати само под 
електронским микроскопом. Ове највеће се не задржавају суспендоване 
у атмосфери дуго времена, већ се таложе за свега неколико сати. 
Подела атмосферских аеросола извршена је на основу њихових 
пречника на: честице лебдеће прашине (d > 40 µm), укупне 
суспендоване честице TSP (d < 40 µm), респирабилне честице PM10 (d < 
10 µm), фине честице PM2.5 (d < 2.5 µm) и ултрафине честице или 
наночестице PM0.1 (d < 0.1 µm) (Chow and Watson, 1998; Donaldson et al., 
2001). Од нарочитог  интереса су све честице које су опасне по здравље 
људи, које могу да продру у дисајне органе, тј. честице пречника мањег 
од 10 µm.  

Утицај на људско здравље: Установљена је веза између 
концентрација честица чађи и преране смртности. Такође, сматра се да 
суспендоване честице могу бити узрок и значајно допринети повећању 
броја интервенција хитне службе, повећаном броју асматичних напада, 
смањивању функције плућа и читавом низу других респираторних 
проблема. Честично загађење може повећати осетљивост на 
респираторне инфекције и може појачати постојеће респираторне 
болести као што су астма или хронични бронхитис. Најризичније групе 
су старије особе, људи са хроничним срчаним и респироторним 
болестима и деца. Здравствена студија спроведена у SAD (Dockery i 
Pope, 1994) показала је да повећање концентрације PM10 za 10 µg/m3 
проузрокује повећање дневне стопе смртности за приближно 1%. Друга 
студија такође спроведена u SAD (Schwartz et al., 1996) показује сличан 
резултат за PM2.5. Наиме, повећање концентрације PM2.5  за 10 µg/m3 
води ка повећању дневне стопе смртности за приближно 1.5%. Фине 
честице (PM2.5), са становишта здравственог ризика, много су опасније 
од респирабилних честица (PM10). PM10 се доводе у везу са 



 

здравственим проблемима као што су асматични напади, респираторне 
и кардиоваскуларне болести (Brook et al., 2010; Anderson et al., 2012). 
Честице фракције PM2.5 продиру дубље у плућа, и могу проузроковати 
знатно озбиљније здравствене проблеме у односу на фракцију грубих 
честица (PM10-2.5) (Owen et al., 1992). 

Порекло: Честице пречника мањег од 2.5 микрометра називају се фине 
честице.У изворе ових честица спадају моторна возила, електране, дрво 
за огрев у домаћинствима, шумски пожари, сагоревања у пољопривреди 
и неки индустријски процеси. Честице пречника између 2.5 и 10 

микрометара називају се грубим честицама. У изворе грубих честица 
спадају операције дробљења и брушења, као и прашина коју производи 
саобраћај моторних возила. Честице мање од 10 микрометара могу 
проузроковати или повећати број здравствених проблема у вези болести 
срца и плућа. Ови ефекти се јављају како при краткорочним излагањима 
(обично од 1 до 24 сата), тако и при дугорочним излагањима. Осетљиве 
групе на честично загађење су старије особе и деца, као и особе са 
срчаним или плућним болестима.  

Tабела 3. Граничне вредности за суспендоване честице према Уредби 
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник 
РС", бр, 11/2010, 75/2010 и 63/2013), концентрације дате у µg/m3. 
  

Загађивач 
Период 

усредњавања 
Гранична 
вредност 

Несме бити 
прекорачен 

више од X пута 
у каленадрској 

години 

Гранична 
вредност+граница 

толеранције 

Рок за 
достизање 
граничне 

вредности 

Доња 
граница 

оцењивања 

Горња 
граница 

оцењивања 

Граничне вредности – Заштита здравља људи 

Суспендоване 
честице 
(PM10) 

1 дан 50 35 75 1.1.2016 25 35 

Календарска 
година 

40 - 48 1.1.2016 20 28 

Суспендоване 
честице 
(PM2.5) 

Календарска 
година 

25 - 30 1.1.2019 12.5 17.5 

Чађ 

1 дан 50 - 75 1.1.2012 - - 

Календарска 
година 

50 - 75 1.1.2012 - - 

Циљне вредности – Заштита здравља људи 

Суспендоване 
честице 
(PM2.5) 

Календарска 
година 

25 - 30 1.1.2019 12.5 17.5 

 
Честице се могу емитовати из природних и антропогених извора. У 

природне изворе емисије спадају вулканске активности и хемијске 
реакције у атмосфери. Антропогени извори честица присутних у ваздуху 



 

су: сагоревање фосилних горива, индустријски процеси, саобраћај, 
сагоревање отпада и др. Сагоревање фосилних горива и индустрија из 
којих се емитују честице у ваздуху чине 1/3 антропогених извора. 
Честице емитоване при процесу сагоревања су пречника реда величине 

0.1-1 m, честице прашине ношене ветром имају пречник реда величине 

око 0.6 m, честице настале фотохемијским реакцијама у атмосфери и 
честице ношене ветром са водених површина су величине пречника око 

0.4 m и 0.6 m респективно. Негативно дејство честица по здравље 
зависи од више фактора: од порекла, хемијског састава, места 
деловања, величине, облика, биолошких особина и сл.  

Хемијски састав честица које потичу из индустријских процеса је 
разноврстан и зависи од конкретног технолошког процеса. 
Концентрације честица у урбаним срединама се прате због њиховог 
утицаја на интезитет сунчевог зрачења које доспева до Земље, због 
утицаја на климу и видљивост, због њиховог деструктивног дејства на 
органске и неорганске материјале и због токсичног и фитотоксичног 
дејства.  

У урбаним срединама се врши и праћење концентрације честица 
чађи. Чађ представља честице угљеника натопљене катраном (тером) 
које настају у процесу непотпуног сагоревања горивних материја којe су 
на бази угљеника. Хемијски сатав честица чађи чине материје органског 
и неорганског порекла.  

Материје органског порекла као што су: бензопирен, бензантрацен, 
пирен, флуорантен, ксилен и др. имају канцерогено дејство. Поред 
материја органског порекла (катрана), честице чађи садрже и 
неорганске киселине од којих је сумпорна киселина највише заступљена. 

Пречник честице чађи је реда величине око 0.1 m. Због својих 
димензија, честице чађи имају малу брзину таложења. При одређеним 
условима, ситне честице се спајају и образују честице величине око 5 

m.  
У урбаним срединама, годишња концентрација честица чађи је 

висока. Често су ове концентрације изнад 100 g/m3. Главни извор чађи 
урбаних средина су неисправне котларнице у којима се не врши потпуно 
сагоревање горива. Мањи извор честица чађи су возила која као 
погонско гориво користе нафту. Концентрација честица чађи је 
променљива током године. Највеће концентрације се региструју у току 
грејне сезоне.  

У табели 3 приказане су граничне вредности за суспендоване 
честице према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха. 

Метеоролошки параметри, као што су температура, влажност 
ваздуха, брзина и правац ветра, као и присуство или одсуство извора 
загађења у близини, у великој мери утичу на састав и количину 
загађења суспендованим честицама. 



 

Атмосферски аеросоли у урбаној средини могу бити различити по 
облику, морфологији и структури. Честице моге бити округле (нпр. 
пепео), у облику кристала (нпр. морска со), влакана (нпр. азбест), а и 
неправилног облика (нпр. аеросоли земљине коре).  

Врло често, познавање елементарног састава суспендованих 
честица (PM) није довољно за идентификацију самог извора, већ је 
потребна додатна, морфолошка карактеризација.  

Честице чађи настају као производ непотпуног сагоревања 
угљоводоника, сферног су облика, пречника 30-60 nm, шупље у средини 
услед гасова који су се ослободили током процеса сагоревања. 
Углавном се састоје од угљеника, али се ту могу наћи и други хемијски 
елементи (S, Si, Fe, Ni и др.) 

Честице минералних материја изгледају као фрагменти стена са 
оштрим или глатким угловима, њихов елементарни састав углавном 
чине Al, Si, O, K, Na, Ca i Mg.  

Биогене честице формирају живи организми (биљке). Углавном се 
састоје од угљеника, имају глатке површине и видљиву симетрију 
елемената.  

Честице соли су, у ствари, честице NaCl, које уколико потичу из 
мора кристалишу кубично, а уколико је у питању антропогено порекло 
(со са путева) морфолошки су хетерогеније.  

Металне честице су антропогеног порекла, могу да буду оштрих 
ивица, а такође и заобљене. Густина им је већа у односу на другу врсту 
честица. Малих су димензија, најчешће идентификовани метали у овим 
честицама су Fe, Al, Zn, Ti i Mn (Varrica et al., 2013). 

Величина честица је одређена у току процеса њиховог настајања. 
Најкрупније су оне честице које настају при механичким процесима, 
честице веће од 2 µm у пречнику (морска со, континентална прашина и 
биоаеросоли). Нуклеационе честице су оне које настају директно у 
процесима сагоревања, величина им је испод 0.08 µm. Коагулацијом 
ултрафиних честица, кондензацијом испарљивих врста, као и услед 
реакција гасне фазе и респирабилних честица настају тзв. 
акумулационе честице (елементарни угљеник, органске материје, 
сулфати, капљице сумпорне киселине, NH4NO3 i dr.), величине између 
0.08 µm i 2 µm (Chow and Watson, 1998). Величина честица представља 
кључни фактор који утиче на здравље људи и на смањење видљивости. 
Честице величине 0.1-0.15 µm су управо оне које проузрокују смањену 
видљивост. Главне компоненте ових честица су елементарни угљеник и 
секундарни сулфати и нитрати. 

Фракција PM2.5 настаје углавном од производа непотпуног 
сагоревања, са собом носи сулфате и нитрате, елементарни угљеник, 
полиароматичне угљоводонике (PAH-ove), токсичне и канцерогене 
метале (Chow et al., 1994).  

Одређена маса PM2.5 има већи утицај на здравље у односу на исту 
масу фракције грубих честица (PM10-2.5), што због већег броја честица, а 



 

самим тим, и веће површине за коју се везују токсичне материје (Whithy 
et al., 1975). Број честица игра значајнију улогу од саме масе тих 
честица када су у питању алергени који се за њих вежу и активирају 
алергијску реакцију (Reichhardt et al., 1995).  

Концентрација компонената у респирабилним честицама је 
различита, реда величине од ng/m3 до µg/m3. Састав у великој мери 
зависи од локације на којој је извршено узорковање, времена 
узорковања, метеоролошких параметара, као и расподеле величина 
респирабилних честица (Chow et al., 1994).  

Процењено је да око 3/4 масе атмосферских аеросола потиче из 
антропогених извора. Поред тога, респирабилне честице могу бити 
секундарно формиране током транспорта из гасова као што су SO2, NOx, 
NH3 и других органских испарвљивих супстанци (Watson et al. 1989). 
Такве честице су сулфати, сумпорна киселина, нитрати и нека органска 
једињења.  
 

4. Анализа концентрација сумпордиоксида на територији 
агломерације Бор у периоду 2010-2020. год. 

У овом документу приказана је анализа средње дневних 
концентрација SO2 у урбано-индустријском (Парк,  Институт, ТФ Бор и  
Брезоник) и приградском подручју (Југопетрол, Слатина и Кривељ) 
града Бора у периоду од 2010. до 2020. године. Извршено је поређење 
средње дневних концентрација SO2 у периоду 2010-2015. година, када 
је стара технологија топљења бакра у топионици била у примени, са 
периодом 2016-2020. год., када је у топионици била у примени нова 
технлологија топљења бакра. 

4.1. Опрема и процедуре за узорковање сумпордиоксида 

Аутоматско узорковање и анализа концентрација 
сумпор-диоксида вршена је помоћу:  SO2 Анализатор - УВ 
флуоресценција MODEL 100E, Teledyne Advanced Pollution 
Instrumentation, Произвођач инструмента: EAS Envimet Analytical 
Systems Ges.m.b.h., Austria. Метода усклађена са EN 14212: Квалитет 
амбијенталног ваздуха - Стандардна метода за мерење концентрације 
сумпор-диоксида ултравиолетном флуоресценцијом. 

Резултати су у реалном времену доступни на веб сајту СЕПА 
(http://www.sepa.gov.rs/) у виду усредњених сатних вредности 
концентрација SO2. 

Мануелно узорковање сумпордиоксида врши се апсорпцијом 
загађивача из познате запремине ваздуха у одговарајућем раствору за 
апсорпцију, помоћу уређаја AT-801X-PE. Узорци су сакупљани 
свакодневно (9:00 - 9:00). Метода испитивања сумпор-диоксида била је 



 

SRPS ISO 4220:1997 - Одређивање индекса киселих гасовитих 
загађивача у ваздуху (титриметрија).  Граница детекције за ову технику 
била је мања од 0.01 ppm (30 µg/m3). 

 

4.2. Средње годишње и средње дневне концентрације 
сумпордиоксида у агломерацији Бор у периоду 2010-2020. 

год. 

У табели 4. приказане су средње годишње концентрације SO2 у 
агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. На основу података из ове 
табеле може се закључити да су концентрације SO2 у периоду рада 
старе топионице (2010-2015) на свим мерним местима биле изнад 
дозвољене годишње границе. Исто тако, на свим мерним местима, у 
периоду (2010-2015), дневни лимит од 125 µg/m3 прекорачен је више од 
3 дана годишње.  

У периоду рада нове топионице (2016-2020) на мерним местима 
Институт, Брезоник и Слатина, није било прекорачења граничне 
вредности за средње годишње концентрације SO2, док су на мерним 
месту Технички факултет, Градски парк и Југопетрол детектована  
прекорачења граничне вредности за средње годишње концентрације 
SO2.  

На мерном месту TF концентрације SO2 у просеку су за 70% ниже 
у периоду 2016-2020. год. у поређењу са концентрацијама SO2 у 
периоду 2010-2015. год. Слично томе, концентрације SO2 на мерним 
местима TP, IN, JP, BR, и SL у просеку су за 76%, 60%, 33%, 78% и 68% 
ниже у периоду 2016-2020. год., у поређењу са концентрацијама SO2 

измереним у периоду 2010-2015. год.  
Овакво смањење концентрација SO2 директна је последица нове 

технологије топљења бакра и бољег третмана отпадних гасова у 
топионици бакра. На жалост, и даље се на мерном месту Југопетрол у 
периоду рада нове топионице детектују концентрације SO2 изнад 
граничних вредности за средње дневне концентрације у просеку и више 
од 100 дана годишње. Разлога за овакво стање има више: 

  

• Основни разлог за појаву високих концентрација SO2 у 
агломерацији Бор је чињеница да све емисије SO2 у топионици 
бакра нису обухваћене адекватним системима за третман 
отпадних гасова. Ради се пре свега о отпадним гасовима који се 
стварају у процесу конвертовања (конвертори), а који због свог 
састава и количине нису погодни за третман у Фабрици сумпорне 
киселине, тако да део тих гасова одлази у атмосферу без 
адекватног третмана.  

• Отпадни гасови са високим садржајем сумпордиоксида настају  
приликом пуштања у рад флеш пећи и њеног заустављања. Они 



 

не могу да се користе у фабрици сумпорне киселине већ се 
испуштају у атмосферу преко такозваног бај-пас димњака који се 
налази на коти нижој од оближњих градских четврти. Високе 
концентрације сумпордиосида у времену таквог рада настају у 
индустријским погонима и граду. 

• Фугитивни гасови који настају приликом испуштања, транспорта 
и шаржирања растопа испуштају се преко ниског димњака иако 
је пројектом предвиђено да се испуштају преко једног од два 
постојећа димњака старе топионице. 

• Лонци за хлађење шљаке лоцирани су на простору близу града 
где то пројектом није предвиђњно. Пројектом је предвиђено да се 
за њих обезбеди простор иза металуршко - хемиских погона, 
поред флотацијског јаловишта рудног тела “Х”. За ову локацију 
није урађена студија о процени утицаја на животну средину. 

• Уграђене хаубе не прихватају све гасови конвертора и оне 
одлазе изнад крова у атмосферу и представљају један 
површински извор емисије. Постоје повремене тешкоће да 
фабрика сумпорне киселине прихвати све гасове који настају 
процесом конверторања. 

• Више нису у примени Програм о смањењу емисије 
сумпордиоксида, Упутство о контеоли увозних концентрата и 
отказан је уговор о метеоролошкој прогнози и прогнози 
дисперзије загађења. 

• Демонтирана је станица за миниторинг сумпордиоксида која је 
била лоцирана у металуршком кругу према граду и служила за 
рану најаву високих концентрација сумпордиоксида и реаговање 
према Плану смањења емисије сумпордиоксида. 

• Неповољни метероролошки услови за уклањање аерозагађења. 
Мерна места Градски парк, Технички факултет и Југопетрол су на 
доминантним правцима ветра у односу на топионицу бакра. То 
значи да када дувају ветрови из праваца север и северозапад на 
мерном месту Југопетрол могу да се детектују концентрације SO2 
које потичу из топионице. Исто тако, када дувају ветрови из 
правца исток на мерним местима Градски парк и Технички 
факултет моду да се детектују концентрације SO2 које потичу из 
топионице. При неповољним метеоролошким условима, када је 
тишина (брзина ветра мања од 1 m/s), или када се јављају 
температурне инверзије, тј. када нема довољно проветравања, 
аерозагађење се уклања само путем процеса дифузије. Иако 
остала мерна места нису на доминантним правцима ветра, или 
су удаљена више километара од извора емисије SO2, у таквим 
случајевима се могу јавити повећане концентрације SO2 на свим 
мерним местима у граду. 

• Начин вођења технолошког процеса у топионици бакра. На 



 

слици 3 приказна је производња катодног бакара у топионици у 
Бору у периоду 2000-2020. год. Оно што се може уочити са ове 
слике је да од 2010. год. производња катодног бакра углавном 
има растући тренд. Разлог томе је већа производња концентрата 
бакра из домаћих рудника, али и већа куповина и прерада 
увозних концентрата. Од доласка стратешког партнера, крајем 
2018. године, производња катодног бакра је скоро достигла 
пројектовани капацитет топионице од 80000 тона катодног бакра 
годишње. То значи, да је, као последица повећане производње, и 
аерозагађење у 2019. и 2020. години веће, што се може видети 
из тебеле 4 и са слике 2. Концентрати који се прерађују у 
топионици треба да буду одговарајућег хемијског састава, тако 
да, ако овај услов није испуњен, долази до повећаних емисија 
SO2. Застоји који се јављају у топионици услед кварова такође су 
разлог за повећане емисије SO2.    

 
Табела 4. Средње годишње концентрације SO2 (µg/m3) у агломерацији 
Бор у периоду 2010-2020. год. (Технички факултет - TF, Градски парк - TP, 
Институт - IN, Југопетрол JP, Брезоник - BR, Слатина- SL, Годишњи 
лимит - LV, Број дана када је детектовано прекорачење дневног лимита 
- ADLV) 

 

Период рада топионице када је коришћена стара технилогија топљења бакра 

Год. 
TF  

SO2 
TF  

ADLV 
TP  
SO2 

TP  
ADLV 

IN 
SO2 

IN  
ADLV 

JP  
SO2 

JP  
ADLV 

BR  
SO2 

BR  
ADLV 

SL  
SO2 

SL  
ADLV 

2010   189.4 34 56.2 60 98.5 77 111.6 74   

2011 250.8 156 199.2 163 74.3 68 284.3 138 59.4 52   

2012 230.5 163 211.7 151 89.6 94 290.6 201 121.9 108   

2013 89.9 95 227.5 172 84.3 74 184.6 195 93.1 95 60.5 20 

2014 343.8 133 321.3 245 127.1 176 273.7 245 100.3 133 141.4 165 

2015 92.2 94 240.8 204 145.8 169 262.9 214 93.3 94 154 112 

LV 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 

Период рада топионице када је коришћена нова технилогија топљења бакра 

Год. 
TF  

SO2 
TF  

ADLV 
TP  
SO2 

TP  
ADLV 

IN 
SO2 

IN  
ADLV 

JP  
SO2 

JP  
ADLV 

BR  
SO2 

BR  
ADLV 

SL  
SO2 

SL  
ADLV 

2016 55.7 17 48.5 19 44.8 3 133.9 119   44.5 10 

2017 49.7 17 43.7 12 43.1 4 132.8 112   40.3 5 

2018 52.1 12 47.0 13 20.0 0 108.1 99 16.4 0 22.4 0 

2019 83.2 47 55.0 41 28.0 8 176.6 140     

2020 77.7 27 75.5 22 35.1 6 288.6 76 26.1 4 45.3 0 

LV 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 

*за 2020. год. резултати се односе на период јануар-септембар 
 
На сликама 4-10 приказане су средње дневне концентрације SO2 

на мерним местима у агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. 



 

И поред увођења нове технологије топљења бакра у топионици у 
Бору јављају се  концентрације SO2 у агломерацији Бор које су изнад 
граничних вредности прописаних за средње сатне, дневне и годишње 
концентрације SO2.  

 

 
Слика 2 - Средње годишње концентрације SO2 у Бору у периоду 

2010-2020.год. 



 

 
Слика 3 - Производња катодног бакра у топионици у Бору у периоду 

2000-2020. год. 
 

 

 
Слика 4 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту 

Југопетрол у периоду 2010-2020. год. 
 



 

 
Слика 5 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту Градски 

парк у периоду 2010-2020. год. 
 

 
Слика 6 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту Институт 

у периоду 2010-2020. год. 
 



 

 
Слика 7 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту Технички 

факултет у периоду 2015-2020. год. 
 

 
Слика 8 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту Брезоник 

у периоду 2010-2020. год. 
 



 

 
 

Слика 9 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту Слатина 
у периоду 2010-2020. год. 

 

 

Слика 10 - Средње дневне концентрације SO2 на мерном месту 
Кривељ-Бањица у току 2020. год. 



 

 

5. Анализа концентрација суспендованих честица фракције 
PM10 на територији агломерације Бор у периоду 2010-2020. 

год. 

 
У овом делу документа приказане су концентрације 

суспендованих честица PM10 и резултати анализе садржаја As и тешких 
метала (Pb, Cd и Ni) у TSP у PM10 у урбано-индустријском (Парк, 
Институт, ТФ Бор и Брезоник) и приградском подручју (Југопетрол, 
Слатина, Кривељ и Оштрељ) града Бора, за период 2010-2020. година. 

Такође, извршено је поређење садржаја As и тешких метала (Pb, 
Cd и Ni) у PM10 у периоду 2010-2015. година, када је стара технологија 
топљења бакра била у примени у топионици, са периодом 2016-2020. 
год., када је у топионици била у примени нова технлологија топљења 
бакра.  

5.1. Опрема и процедуре за узорковање суспендованих 
честица  

У периоду од 2004. до 2013. године, за узорковање укупних 
суспендованих честица (TSP) углавном је коришћен M-TYPE Sаmpler 
(AGL Air Industries, GB) и Sartorius 13400 glass microfiber филтри. Проток 
ваздуха кроз M-TYPE sampler био је 25-30 m3/24h (Serbula et al. 2014).  

Због промена у националном законодавству, према Уредби о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник 
РС", бр, 11/2010, 75/2010 и 63/2013), од 2013. год., мерења 
концентрације TSP су у агломерацији Бор замењена мерењима 
концентрације честица фракције PM10. Иста Уредба прописује годишње 
границе за садржаје Pb, Cd, Ni и As у PM10 од 500, 5, 20, и 6 ng/m3, 
респективно. 

Маса филтра је одређена пре и након узорковања, према поступку 
сагласно стандарду СРПС EN 12341. Пуни филтри, након 
гравиметријских мерења, припремљени су за хемијске анализе према 
поступку из СРПС EN 14902:2008. Концентрације As, Pb, Cd, и Ni су 
одређене применом Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry - 
GF AAS (Perkin Elmer model 1100B) и Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry - ICP MS (Agilent model 7700). Граница детекције за 
одређивање As методом GF AAS била је у опсегу од 0.7 до 2 ng/m3 
(Serbula et al. 2010, 2014). Границе детекције за Pb, Cd, и Ni који су 
одређени  GF AAS методом износиле су 0.7, 0.07, и 7 ng/m3, 
респективно (Serbula et al. 2014).  

Границе детекције за As, Pb, Cd, и Ni који су одређени ICP MS 
методом су 0.1, 0.5, 0.02, и 0.7 ng/m3, респективно. У циљу контроле 



 

квалитета и верификације примењених процедура за микроталасно 
растварање и анализу елемената у траговима, коришћен је 
сертификовани референтни материјал Urban particulate matter Certified 
Reference Material 1648a (National Institute of Standard and Technology, 
MD, USA) (Kovačević et al., 2010). Резултати анализе сертификованог 
референтног материјала су били у опсегу од 80 до 120%  референтних 
концентрација за све мерене елементе.  

У периоду од 2013-2020 за узорковање PM10 коришћени су 
SVEN/LECKEL LVS3 и LIFETEK PMS семплери, протока ваздуха 55 
m3/24h. Узорковање PM10 је вршено на кварцним филтрима Whatman 
QM-A (пречника 47 mm). Током сваког месеца, на сваком мерном месту 
је прикупљено у просеку од 5-7 дневних узорака. 

У циљу контроле квалитета и верификацију примењених 
процедура за микроталасно растварање и анализу елемената у 
траговима, коришћен је сертификовани референтни материјал Fine 
Dust (PM10-LIKE) ERM-CZ120 (Institute for Reference Materials and 
Measurements (IRMM), Белгија). Резултати анализе сертификованог 
референтног материјала су били у опсегу од 80 до 110% референтних 
концентрација за све мерене елементе. 

5.3. Средње годишње концентрације суспендованих честица у 
агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. 

У табели 5. приказане су средње годишње концентрације 
суспендованих честица TSP и PM10 у агломерацији Бор у периоду 
2010-2020. год. На основу података из ове табеле може се закључити да 
су концентрације TSP биле изнад средње годишње граничне вредности 
само у току 2012. године и то на мерним местима Институт и Југопетрол. 
Исто тако, у периоду рада старе топионице (2014-2015) на свим мерним 
местима у Бору није било прекорачења годишње граничне вредности за 
концентрације PM10. 

 У периоду рада нове топионице (2016-2020), на мерним местима 
Градски парк и Институт, дошло је до прекорачења граничне вредности 
за средње годишње концентрације PM10, само у току једне године. За 
разлику од ових мерних места на мерним местима Југопетрол, Технички 
факултет и Слатина детектована су прекорачења граничне вредности 
за средње годишње концентрације PM10 током скоро целог периода 
посматрања.  

У просеку на свим мерним местима дошло је до пораста 
концентрација PM10 у периоду 2016-2020. год. у поређењу са 
концентрацијама PM10 у периоду 2014-2015. год. Средње годишње 
концентрације PM10 у Бору у периоду 2014-2020. године приказане су на 
слици 11. 

Концентрације PM10 на мерним местима TP, IN, JP, ТF, и SL у 
просеку су за 28%, 6%, 34%, 36% и 44% више у периоду 2016-2020. год., 



 

у поређењу са концентрацијама PM10 измереним на тим мерним 
местима у периоду 2014-2015. год. 
 

Табела 5. Средње годишње концентрације суспендованих честица TSP 
и PM10 (µg/m3) у агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. (Технички 
факултет - TF, Градски парк - TP, Институт - IN, Југопетрол - JP, Брезоник 
- BR, Слатина- SL, Кривељ -  KR, Оштрељ - OS, Годишњи лимит - LV) 

 

Период рада топионице када је коришћена стара технилогија топљења бакра 

Год. ТSP_ТP TSP_IN TSP_JP      

2010 42.4 43.8 49.5      

2011 51.2 50.2 57.2      

2012 63.3 73.8 80.1      

2013 55.4 51.1 62.9      

LV 70 70 70      

Год. PM10_ТP PM10_IN PM10_JP PM10_TF PM10_SL    

2014 22.6 38.4 31.0 32.1 27.9    

2015 26.5 30.6 27.7 31.3 30.8    

LV 40 40 40 40 40    

Период рада топионице када је коришћена нова технилогија топљења бакра 

Год. PM10_ТP PM10_IN PM10_JP PM10_TF PM10_SL PM10_KR PM10_ BR PM10_ OS 

2016 31.7 32.2 31.2 41.3 45.1    

2017 31.7 44.6 51.5 42.9 54.7    

2018 40.2 39.9 44.1 63.5 58.2    

2019 30.3 28.5 50.2   31.9   

2020 37.6 38.3 45.0   28.5 29.6 30.4 

LV 40 40 40 40 40 40 40 40 

 средња вредност за 2020. год. дата је за период Јануар-Септембар 

 



 

 
 

Слика 11 - Средње годишње концентрације PM10 у Бору у периоду 
2014-2020. год. 

 
 
Овакво повећање концентрација PM10 могуће је тумачити 

метеоролошким условима током посматрног периода који су погодовали 
ресуспензији суспендованих честица са тла (велики проценат тишине, 
дуги сушни периоди и топлије зиме са мало снежних падавина). Осим 
тога, повећане рударске активности и повећане фугитивне емисије 
суспендованих честица из топионице бакра, услед повећање 
производње, такође су значајно допринеле укупном повећању 
концентрација PM10 у периоду 2016-2020. год.  

5.4. Анализа садржаја As и тешких метала (Pb, Cd и Ni) у 
суспендованим честицама фракције PM10  на територији 

агломерације Бор у периоду 2014-2020. год. 

Арсен 
 

Утицај на здравље људи: Неоргански арсен може изазвати акутне, 
под-акутне или хроничне ефекте (са утицајем на цео организам или са 
локалним утицајем). У условима инхалационе изложености арсену, 
критични ефекат на здравље је изазивање рака плућа. 

Порекло: Арсен се јавља у облику бројних неорганских и органских 
једињења. Антропогени извори производе око три четвртине укупних 



 

емисија арсена у атмосферу. Значајне количине арсена потичу из 
процеса сагоревања горива (мрки угаљ, камени угаљ и тешка уља), 
индустрије гвожђа и челика и производње бакра и цинка. Највећи 
природни извори арсена су: вулканске активности, пожари, процеси 
распадања минерала и активности микроорганизама (у мочварним и 
влажним областима). Арсен се углавном јавља у финим фракцијама 
суспендованих честица (пречника до 2.5 μm), које се могу преносити на 
велике удаљености и као такве могу лако да продру у респираторни 
систем. Скоро сви облици арсена у ваздуху су у виду честица са 
аеродинамичким пречником до 10 μm. 
 
Олово 
 

Утицај на здравље људи: Олово може да оштети бубреге, јетру, 
нервни систем и друге органе. Може изазвати неуролошка оштећења 
као што су ментална блокада, ретардација и поремећај у понашању. Чак 
и у малим дозама, олово може утицати на оштећење нервног система 
фетуса и мале деце, а последица тога је смањени IQ и проблеми са 
учењем. Новија истраживања такође показују да олово утиче на појаву 
високог крвног притиска и срчаних обољења. 

Порекло: У прошлости, највећи извор олова била су моторна 
возила. Од када је оловни бензин повучен из продаје, емисија олова 
смањена је за око 98%. У новије време, највећи извор олова у 
атмосфери потиче од прераде метала. Највеће концентрације олова у 
ваздуху су карактеристичне за подручја у близини топионица црних и 
обојених метала и произвођача батерија. 
 
Кадмијум 
 

Утицај на здравље људи: У условима дуготрајне изложености 
кадмијуму, критични ефекат на здравље је оштећење бубрега. 
Канцерогени ефекат кадмијума потврђен је у експериментима на 
животињама, а код људи је, за сада, тај ефекат делимично потврђен. 

 
Порекло: 90% од укупне емисије кадмијума у атмосферу потиче из 

антропогених извора. Углавном из производње гвожђа и челика, 
металургије обојених метала, од спаљивања отпада и сагоревања 
фосилних горива (мрког угља, каменог угља и тешког лож уља). Емисије 
из саобраћаја су мање значајне. Преосталих 10% од укупне емисије 
кадмијума у атмосферу потиче од природних извора (углавном од 
вулканских активности). Кадмијум који се јавља у финим фракцијама 
суспенованих честица (пречника до 2.5 μm) има изразито негативан 
ефекат на људско здравље. Кадмијум је углавном присутан у 
фракцијама честица до 10 μm, а минимална количина кадмијума се 
налази у честицама пречника изнад 10 μm. 



 

 
Никл 
 

Утицај на здравље људи: Најчешћи ефекат који никл изазива је 
алергијски дерматитис, а потврђено је и његово канцерогено дејство. 

Порекло: Никл је пети најзаступљенији елемент у земљином језгру, 
док је процентуални удео никла у земљиној кори нижи. Три четвртине 
укупних емисија никла потичу од главних антропогених извора 
(сагоревање тешких уља, ископавање руде никла и прерада, 
спаљивање отпада и производња гвожђа и челика). Главни природни 
извори никла су копнена прашина и вулканска активност. Никл се јавља 
у атмосферским аеросолима у виду неколико хемијских једињења која 
се разликују по својој токсичности за људско здравље и екосистеме. 
Око 70% суспендованих честица које садрже никл припадају фракцији 
пречника мањег од 10 μm. Ове честице се могу преносити на велике 
удаљености. Осталих 30 % суспендованих честица које садрже никл 
припадају фракцијама са пречником већим од 10 μm и брзо се таложе у 
близини извора. 

 
 
Tабела 6. Граничне вредности за олово, арсен, кадмијум и никл према 
Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
ваздуха ("Сл. гласник РС", бр, 11/2010, 75/2010 и 63/2013), 
концентрације дате у µg/m3.  
 

 

 

Загађивач 
Период 

усредњавања 
Гранична 
вредност 

Несме бити 
прекорачен 

више од X пута 
у каленадрској 

години 

Гранична 
вредност+граница 

толеранције 

Рок за 
достизање 
граничне 

вредности 

Доња 
граница 

оцењивања 

Горња 
граница 

оцењивања 

Граничне вредности – Заштита здравља људи 

Олово 
(Pb) 

1 дан 1 - 1 1.1.2016 - - 

Календарска 
година 

0.5 - 1 1.1.2016 0.25 0.25 

Циљне вредности  – Заштита здравља људи 

Арсен  
(As) 

Календарска 
година 

0.006 - - - 0.0024 0.0036 

Кадмијум  
(Cd) 

Календарска 
година 

0.005 - - - 0.0020 0.0030 

Никл  
(Ni) 

Календарска 
година 

0.020 - - - 0.0100 0.0140 

 



 

У табели 6 приказане су граничне вредности за олово, арсен, 
кадмијум и никл према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха. 

У табели 7. приказане су средње годишње концентрације As у 
PM10 у агломерацији Бор у периоду 2014-2020. год. На основу података 
из ове табеле може се закључити да су концентрације As биле изнад 
дозвољене средње годишње граничне вредности на свим мерним 
местима током целог периода посматрања.  

У периоду 2016-2020. год. на свим мерним местима у Бору дошло 
је до пораста концентрација As у PM10, у односу на период 2014-2015. 
год. и то у просеку за 69%. Средње годишње концентрације As у PM10 у 
Бору периоду 2014-2020. године приказане су на слици 12. 

Концентрације As у PM10 на мерним местима TP, IN, JP, ТF и SL у 
просеку су за 48%, 76%, 77%, 45% и 79% више у периоду 2016-2020. 
год., у поређењу са концентрацијама As у PM10 детектованим на тим 
мерним местима у периоду 2014-2015. год.  

Прерада концентрата бакра са већим садржајем As у топионици 
основни је разлог за повећање концентрација As у PM10 на свим мерним 
местима у агломерацији Бор у у периоду 2016-2020. год. Осим тога, 
повећане фугитивне емисије суспендованих честица из топионице 
бакра услед повећање производње катодног бакра у топионици такође 
су значајно допринеле укупном повећању концентрација As у PM10 у 
периоду 2016-2020. год.  
 

Табела 7. Средње годишње концентрације As у PM10 (ng/m3) у 
агломерацији Бор у периоду 2014-2020. год. (Технички факултет - TF, 
Градски парк - TP, Институт - IN, Југопетрол - JP, Брезоник - BR, Слатина 
- SL, Кривељ - KR, Оштрељ - OS, Годишњи лимит - LV) 

Период рада топионице када је коришћена стара технилогија топљења бакра 

Год. As_ТP As_IN As_JP As_TF As_SL As_KR As_ BR As_ OS 

2010 5.7 89.8 25.7      

2011 38.0 12.3 26.5      

2012 91.5 45.2 119.3 121.2     

2013 85.6 32.0 105.8 93.3     

2014 37.9 34.1 46.1 63.0 14.6    

2015 60.7 26.4 109.7 66.1 50.2    

LV 6 6 6 6 6 6 6 6 

Период рада топионице када је коришћена нова технилогија топљења бакра 

Год. As_ТP As_IN As_JP As_TF As_SL As_KR As_ BR As_ OS 

2016 70.3 49.9 157.4 67.3 92.6    

2017 106.3 119.5 276.4 187.6 147.4    

2018 116.0 369.2 376.9 95.6 220.1    



 

2019 115.8 31.3 550.0   11.1   

2020 65.6 54.7 341.3   8.3 83.5 31.9 

LV 6 6 6 6 6 6 6 6 
     средња вредност за 2020. год. дата је за период Јануар-Септембар        * вредности добијене анализом 

састава TSP  

 
У табели 8. приказане су средње годишње концентрације Pb у 

PM10 у агломерацији Бор у периоду 2014-2020. год.  
 

 

Табела 8. Средње годишње концентрације Pb у PM10 (ng/m3) у 
агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. (Технички факултет - TF, 
Градски парк - TP, Институт - IN, Југопетрол JP, Брезоник - BR, Слатина - 
SL, Кривељ - KR, Оштрељ - OS, Годишњи лимит - LV) 

Период рада топионице када је коришћена стара технилогија топљења бакра 

Год. Pb_ТP Pb_IN Pb_JP Pb_TF Pb_SL Pb_KR Pb_ BR Pb_ OS 

2010 88 113 100      

2011 90 178 150      

2012 180 437 628 983     

2013 275 938 805 445     

2014 502 289 344 611 115    

2015 207 67 253 159 149    

LV 500 500 500 500 500 500 500 500 

Период рада топионице када је коришћена нова технилогија топљења бакра 

Год. Pb_ТP Pb_IN Pb_JP Pb_TF Pb_SL Pb_KR Pb_ BR Pb_ OS 

2016 129 84 541 155 198    

2017 101 200 678 150 209    

2018 110 199 360 163 115    

2019 176 53 845   17   

2020 163 323 1612   32 259 97 

LV 500 500 500 500 500 500 500 500 

     средња вредност за 2020. год. дата је за период Јануар-Септембар        * вредности добијене анализом 

састава TSP  

 
 



 

 

Слика 12 - Средње годишње концентрације As у PM10 у агломерацији 
Бор у периоду 2014-2020. год. 

 
У периоду 2016-2020. год. само су на мерном месту Југопетрол 

детектоване концетрације Pb у PM10 изнад средње годишње граничне 
вредности. На мерном месту Југопетрол у периоду 2016-2020. год. 
дошло је до пораста концентрација Pb у PM10, у односу на период 
2014-2015. год. у просеку за 63%.  

Такође, на мерном месту Слатина у периоду 2016-2020. год. 
дошло је до пораста концентрација Pb у PM10, у односу на период 
2014-2015. год. у просеку за 24%.  

Насупрот томе, концентрације Pb у PM10 на мерним местима TP, 
IN, и ТF у просеку су за 62%, 7% и 59% више у периоду 2014-2015. год., 
у поређењу са концентрацијама Pb у PM10 детектованим на тим мерним 
местима у периоду 2016-2020. год.  

Прерада концентрата бакра са већим садржајем Pb у топионици 
основни је разлог за повећање концентрација Pb у PM10 на на мерном 
месту Југопетрол у периоду 2016-2020. год.  

Средње годишње концентрације Pb у PM10 у агломерацији Бор у 
периоду 2014-2020. године приказане су на слици 13. 

 



 

 
 

Слика 13 - Средње годишње концентрације Pb у PM10 у агломерацији 
Бор у периоду 2014-2020. год. 

 
У табели 9. приказане су средње годишње концентрације Cd у 

PM10 у агломерацији Бор у периоду 2014-2020. год.  
У периоду 2010-2015. год. на мерном месту Југопетрол 

детектоване су концетрације Cd у PM10 изнад средње годишње границе 
у току целог периода посматрања. У том периоду на свим осталим 
мерним местима у агломерацији Бор такође је повремено долазило је 
до прекорачења средње годишње границе Cd у PM10.  

Такође, и у периоду 2016-2020. год. на мерном месту Југопетрол 
детектоване су концетрације Cd у PM10 изнад средње годишње границе 
у току целог периода посматрања. У том периоду на свим осталим 
мерним местима у агломерацији Бор такође је повремено долазило је 
до прекорачења средње годишње границе Cd у PM10. 

Концентрације Cd у PM10 на мерним местима TP, IN, и JP у просеку 
су за 25%, 16% и 67% више у периоду 2016-2020. год., у поређењу са 
концентрацијама Cd у PM10 детектованим на тим мерним местима у 
периоду 2014-2015. год.  

Насупрот томе концентрације Cd у PM10 на мерним местима TF и 
SL у просеку су за 42% и 1% више у периоду 2015-2020. год., у 
поређењу са концентрацијама Cd у PM10 детектованим на тим мерним 
местима у периоду 2016-2020. год.  

Овакво повећање концентрација Cd у PM10 на мерним местима TP, 
IN, и JP јавља се услед прераде концентрата са већим садржајем Cd у 



 

топионици у периоду 2016-2020. год.  
Средње годишње концентрације Cd у PM10 у Бору периоду 

2014-2020. године приказане су на слици 14. 
 
Табела 9. Средње годишње концентрације Cd у PM10 (ng/m3) у 

агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. (Технички факултет - TF, 
Градски парк - TP, Институт - IN, Југопетрол JP, Брезоник - BR, Слатина- 
SL, Кривељ -KR, Оштрељ- OS, Годишњи лимит - LV) 

     средња вредност за 2020. год. дата је за период Јануар-Септембар        * вредности добијене анализом 

састава TSP  

У табели 10. приказане су средње годишње концентрације Ni у 
PM10 у агломерацији Бор у периоду 2014-2020. год.  

У периоду 2014-2020. год. на свим мерним местима у 
агломерацији Бор није било прекорачења средње годишње границе Ni у 
PM10.   

Концентрације Ni у PM10 на мерним местима TP, IN, JP, TF и SL у 
просеку су за 59%, 48%, 57%, 45% и 40% више у периоду 2016-2020. 
год., у поређењу са концентрацијама Ni у PM10 детектованим на тим 
мерним местима у периоду 2014-2015. год.  

Овакво повећање концентрација Ni у PM10 на мерним местима TP, 
IN, JP, TF и SL могуће је приписати преради увозних концентрата са 
већим садржајем Ni у топионици у периоду 2016-2020. год.  
 

Период рада топионице када је коришћена стара технилогија топљења бакра 

Год. Cd_ТP Cd_IN Cd_JP Cd_TF Cd_SL Cd_KR Cd_ BR Cd_ OS 

2010 7.7 6.3 5.6      

2011 5.4 2.7 6.1      

2012 5.0 2.4 7.6 7.0     

2013 12.2 4.2 8.6 6.0     

2014 4.2 5.7 9.1 10.5 3.0    

2015 4.3 2.0 10.0 3.7 6.3    

LV 5 5 5 5 5 5 5 5 

Период рада топионице када је коришћена нова технилогија топљења бакра 

Год. Cd_ТP Cd_IN Cd_JP Cd_TF Cd_SL Cd_KR Cd_ BR Cd_ OS 

2016 3.7 2.8 12.3 3.8 4.7    

2017 3.1 4.4 18.0 4.4 5.0    

2018 4.8 6.0 19.5 4.1 4.1    

2019 10.6 2.7 44.9   13.9   

2020 6.2 7.1 48.0   0.9 13.0 4.7 

LV 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

 
 

Слика 14 - Средње годишње концентрације Cd у PM10 у агломерацији 
Бор у периоду 2014-2020. год. 

 
Табела 10. Средње годишње концентрације Ni у PM10 (ng/m3) у 
агломерацији Бор у периоду 2010-2020. год. (Технички факултет - TF, 
Градски парк - TP, Институт - IN, Југопетрол JP, Брезоник - BR, Слатина- 
SL, Кривељ -KR, Оштрељ- OS, Годишњи лимит - LV) 

Период рада топионице када је коришћена стара технилогија топљења бакра 

Год. Ni_ТP Ni_IN Ni_JP Ni_TF Ni_SL Ni_KR Ni_ BR Ni_ OS 

2010         

2011         

2012 1.2  1.3      

2013 2.4 1.4 2.4      

2014 3.4 3.4 3.2 4.0 4.0    

2015 4.2 4.0 3.2 2.4 4.7    

LV 20 20 20 20 20 20 20 20 

Период рада топионице када је коришћена нова технилогија топљења бакра 

Год. Ni_ТP Ni_IN Ni_JP Ni_TF Ni_SL Ni_KR Ni_ BR Ni_ OS 

2016 6.7 4.9 3.2 4.1 5.2    

2017 8.0 12.5 8.4 5.7 12.9    

2018 11.2 5.4 7.6 7.8 3.8    

2019 14.8 4.5 9.3   6.9   



 

 

 средња вредност за 2020. год. дата је за период Јануар-Септембар        * вредности добијене анализом 

састава TSP  

 

 
 

Слика 15 - Средње годишње концентрације Ni у PM10 у агломерацији 
Бор у периоду 2014-2020. год. 

 

6. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 

6.1. Осврт на примену Плана квалитета ваздуха за 
агломерацију Бор у периоду од његовог доношења (2013. год.) 
до данас 

 
У Плана квалитата ваздуха за агломерацију Бор (2013), дата је 

листа предожених мера за побољшање квалитата ваздуха, наведене су 
акције/активности које треба предузети за сваку предложену меру, 
временски оквир, као и ко је одговоран за спровођење и контролу 
спровођења наведених мера.  

2020 6.2 8.1 8.8   6.3 17.5 11.4 

LV 20 20 20 20 20 20 20 20 



 

У периоду 2013-2020. год. реализоване су поједине мере и 
активности на побољшању квалитета ваздуха у агломерацији Бор, које 
су дефинисане Планом квалитата ваздуха за агломерацију Бор.  

Анализа реализације сваке од предложених мера дата је у 
поглављу које се односи на документа јавне политике. 
 
 

6.2. Активности које треба предузети у наредном периоду за 
побољшање квалитета ваздуха у агломерацији Бор: 

 

НАЦИОНАЛНИ НИВО: 

• Ратификација протокола о смањењу емисије сумпордиоксида и 
тешких метала, 

• Усвајање измене и допуне Закона о заштити ваздуха којима ће 
бити детаљно подељена одговорност државе и локалних 
заједница, 

• Израда и усвајање Стратегију заштите ваздуха и акциони план 
за њену примену, 

• Доношење уредби о квалитету ваздуха за агломерације у 
периодима које налаже закон, 

• Јачање капацитета инспекцијских органа заштите животне 
средине, 

• Створање услове за имплементацију Архуске конвенције и 
закона који се односе на квалитет ваздуха, 

• Сачинити систем обавештавања јавности у реланом времену 
када концентрације загађујућих материја прелазе нивое 
концентрација који су опасни по здравље људи како је 
предвиђено Законом о заштити ваздуха и оспособити локалне 
заједнице за правовремено обавештавање грађана на 
угроженом подручју или подрућју које може бити угрожено. 

 

ЛОКАЛНИ НИВО: 

• Бор се налази пред новим развојним циклусом и потребом 
израде новог просторног плана којим би се дефинисала намена 
простора за раазвој насеља, рударства, индустрије, енергетике, 
пољопривреде, водопривреде, туризма и инфраструктуре,  

• Јачање капацитета локалне заједнице за заштиту ваздуха на 
свим нивоима од локалних органа власти, привредних 
предузећа, јавних предузећа и установа, стручних, образовних, 
здравствених организација и организација цивилног друштва, 

• Иновирати документа јавне политике, 

• Укључити грађане у доношење одлука и поштовати њихове 



 

оправдане предлоге. 

• Потребно је направити нови План квалитата ваздуха за 
агломерацију Бор у коме би биле садржане нове мере за 
побољшање квалитета ваздуха прилагођене акутелној ситуацији 
(долазак стратешког партнера у РТБ Бор, отварање нових 
рудника у агломерацији Бор, примена нове законске 
регулативе). 

• Потребно је направити и нови локални еколошки акциони план 
за агломерацију Бор и усагласити га са новим Планом квалитета 
ваздуха за агломерацију Бор,  

• Наставити са развојем и применом енергетске инфраструктуре 
која не загађује животну средину.  

• Сачинити студију дисперзије сумпордиоксида и прашине из 
тачкастих и површинских извора, 

• Сачинити и реализовати пројекте смањења примарне емисије 
суспендованих честица из тачкастих и површинских извора,  

• Сачинити и реализовати пројекте смањења и/или спречавање 
ресуспензије честица прашине, 

• Наставити измештање извора емисија прашине изван 
насељених места, 

• Наставити са образовањем и подизањем еколошке свести 
грађана, 

• Наставити са развојем мреже мониторинга квалитета ваздуха у 
агломерацији Бор. 

• Успоставити систем бавештавања јавности у реланом времену 
када концентрације загађујућих материја прелазе нивое 
концентрација који су опасни по здравље људи како је 
предвиђено Законом о заштити ваздух, 

• Сачинити упутство о поступању у случају појаве концентрација 
загађујућих материја у ваздуху, са њим упознати јавност и 
обучитити осетљиве групе за његову примену. 

 

ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА: 

• Строго применити законске обавезе о пројектовању, примени 
технолошко - техничких мера заштите ваздуха и монторинга 
емисија отпадних материја, као и обавештавања јавности о 
свим догађајима који угрожавају или могу угрозити животну 
средину и здравље људи, 

• Прибавити интегрисане дозволе за сва предузећа за које је то 
законска обавеза, 

• Сачинити извештаје о безбедности СЕВЕСО постројења на 
територији агломерације, обезбедити јавни увид, омогућити 
учешће јавности у поступку њиховог усвајања и извештаје о 



 

усвајању учинити јавним, 

• Припремити и применити планове заштите ваздуха и са њима 
упознати јавност, 

• Обезбедити финансијска средства за примену пројектованих и 
планираних мера заштите ваздуха, 

• Редовно информисати државне органе, локлану управу и 
јавност у складу са законом. 

• Потребно је све изворе емисије SO2 и суспендованих честица у 
топионици бакра   обухватити одговарајућим системима за 
третман отпадних гасова, 

• Потребно је донети Акциони план за смањење загађења ваздуха 
услед емисија отпадних гасова из топионице у Бору, којим би се 
дефинисао рад топионице бакра у Бору у случају неповољних 
метеоролошких услова, а који би био одобрен од стране 
надлежних Министарства Републике Србије, 

• Потребна је стриктна примена и поштовање тако одобреног 
Акционог плана за смањење загађења ваздуха услед емисија 
отпадних гасова из топионице у Бору, 

• Потребно је поштовати дефинисани хемијски састава 
концентрата бакра који може бити прерађиван у топионици како 
је то предвиђено пројектом и студијом о процени утицаја на 
животну средину и донети правилник којим ће се утврдити права 
и одговорност свих учесника у процесима уговарања, набавке и 
прераде концентрата (уколико за концентрате погодне за 
топљење у новој топионици у Бору већ не постоји такав пропис) 
и стриктно поштовати најбоље еколошке стандарде при 
преради домаћих и страних концентрата у топионици бакра у 
Бору, 

• Потребно је урадити пројектну документацију и реализовати 
пројекте за третман отпадних гасова из топионице како би се из 
њих одстранили канцерогени елементи (арсен, кадмијум, олово, 
жива) пре емитовања у атмосеру,  

• Сачинити студију процене утицаја на животну средину затеченог 
стања за све објекте и процесе за које она не постоји и 
предузети мере за смањење емисије загађујућих материја 
према плановима који су студијом дефинисани, 

• Наставити са развојем и применом енергетске инфраструктуре 
која не загађује животну средину.  

• Наставити смањење примарне емисије суспендованих честица 
из тачкастих и површинских извора,  

• Наставити смањивање или спречавање ресуспензије честица, 

• Наставити измештање извора емисија прашине изван 
насељених места, 
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ДОКУМЕНТИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ О ЗАШТИТИ 
ВАЗДУХА ГРАДА БОРА И ЊИХОВА ПРИМЕНА 

У ПРАКСИ 
 



 

1. УВОД 
 

Улога, права и обавезе локалне заједнице за заштиту ваздуха 
дефинисане су Уставом, законима и подзаконским актима. 

 
1.1. 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.1 Овом одредбом је гарантовано право на 
квалитет вездуха који омогућује здрав живот као и одговорност за 
његову заштиту.  

 
1.2 Закон о заштити животне средине 
Закон о заштити животне средине ближе разрађује остварење 

овог права као и права и одговорност субјеката заштите животне 
средине. 

Субјекти заштите животне средине су Република, аутономна 
покрајина, општина односно град, предузећа, друга домаћа и страна 
правна лица и предузетници који обављају привредне и друге 
далатности које угрожавају или загађују животну средину, научне и 
стручне институције и друге јавне службе, грађани, групе грађана, 
њихова удружења, професионалне или друге организације.2 

У остваривању система заштите животне средине субјекти су 
одговорни за сваку активност којом мењају или могу променити стање 
животне средине, односно за не предузмање мера заштите.3  

Удружења грађана у области заштите животне средине припремају, 
пропагирају и реализује своје програме заштите, штите своја права и 
интересе, предлажу активности и мере заштите, учествују у процесу 
доношења одлука, доприносе или непосредно раде на информисању о 
животној средини.4 Субјекти заштите животне средине дужни су да 
међусобно срађују, обезбеђују координацију и усклађивање у процесу 
доношења и спровођења одлука.5 

Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског 
праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха 

 
1 Устав Републике Србије, Службени гласник РС бр.98/2006 
2 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, члан 4, 
3  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, члан 5, 
4 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, члан 7, 
5 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, члан 8, 



 

загађујућим материјама испод прописаних граничних вреднсоти и 
предузимањем техничко - технолошких и других потребних мера за 
смањење емисије, праћањем утицаја загађеног ваздуха на здравље 
људи и животну средину.6 

Са аспекта овог пројекта посебно су значајне одредбе о 
информисању и учешћу јавности. Чланом 78.7 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 818 одређује у којим случајевима је то могуће: 
- приликом доношења одлука о стратешкој процени утицаја 

планова 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, 
урбанистичких и других планова, као и у процесу доношења одлуке о 
процени утицаја пројеката на животну средину. Ови процеси су 
детаљније разрађени Законом о  планирању и изградњи 9  као и 
Законом о процени утицаја10 и Правилником о поступку јавног увида, 
презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну 
средину11. Учешће јавности о одлучивању о пуштању у рад нових, 
односно постојећих постројења спроводи се у току издавање дозволе за 
интегрисано спречавање и контролу загађивања12.  

 
1.3. Закон о заштити ваздуха 
Закон о заштити ваздуха13 је lex - specialis који уређује управљање 

 
6 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, члан 24, 
7 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, члан 78 
8 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, члан 81 
9 Закон о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС бр. 72/2009,81/2009,642010 и одлукама УС 
10 Закон о процени утицаја,Сл. гласник Рс бр. 135/2004 и 36/2009  
11 Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени 

утицаја на животну средину, Сл. Гласник РС бр. 69/2005  
12 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Сл. гласник Рс бр. 

135/2004 и 25/2015 
13 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013 



 

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. 

У зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, 
односно када загађење ваздуха превазилази предузете мера заштите, 
односно када је угрожен капацитет животне средине, или постоји стално 
загађење ваздуха на одрђеном простору, надлежни орган локалне 
заједнице дужан је да донесе план квалитета ваздуха са циљем да се 
постигну граничне вредности имисије.14  

Уколико постоји опасност да ниво загађујућих материја у ваздуху 
прекораче једну или више концентрација опасних по здравље људи 
локална заједница је обавезна да донесе Краткорочни акциони план. 
План се може донети и ако постоји опасност да се прекорачи гранична 
вредност једне или више загађујућих материја.15  

На подручју у коме је утврђена трећа категорија квалитета ваздуха 
орган надлежан за послове заштите животне средине, налаже 
оператеру да сачини план смањења емисије из стационарних извора 
загађења ваздуха и одреди рок за израду тог плана.16   
 
 

2. АКТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

2.1. Стратегија одрживог развоја 
Стратегија локалног одрживог развоја ваздух посматра као важан 

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

 
2.2. Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) 
 
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. 

 За потребе ЛЕАП-а сачињен је анкета17 којом је обухваћено 2% 
грађана. Њихова оцена стања животне средине, приоритетне 
активности и други ставови о животној средини били су опредељујући 
при одређивању циљева и активности. Грађани су оценили да је 
највећи проблем загађење ваздуха а приоритетна активност изградња 

 
14 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013, члн 31, 
15 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013, члн 33, 
16 Закон о заштити ваздуха, Слижбени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013, члн 39, 
17 Марјановић Т., Ранђеловић Д.: Пројектне основе учешћа јавносзи у доношењу локланих 

еколошких акционих планова, Друштво младих истраживача, Бор, 2002 



 

нове топинице и фабрике сумпорне киселине. План је представљен на 
Европској монистарској конференцији о животној средини у Кијеву. 

  
Након 10 године његове успешне примене, која је донела 

побољшање стања животне средине захваљујући материјалној, 
стручној, организационој помоћи међународних институција и државних 
органа и организација Србије, стекли су се услови за доношење новог 
плана, што је учињено 2013. Године. 

 
Цињеви ЛЕАП-а за заштиту ваздуха18 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 пројеката 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 ваздуха. 
 

Сваки од циљева праћен је задацима, активностима, носиоцима 
активности и роковима. Највише пажње је посвећено првом циљу, тј. 
Активностима за смањење емисије сумпордиоксида и арсена.  
Предвиђене активности, рокови и реализација приказани су у табели 1. 
 
Табела 1. Активности ради остваривање циља “Побољшање квалитета 
ваздуха смањењем емисије сумпордиоксида и арсена из металуршких 
постројења”19 
: 

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 

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

 
18 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 
19 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 



 

параметара  хемијске објекте. 
Није испштована одредба 
Студије о процени утицаја на 
животну средину по завршетку 
реконструкције топионице и 
изгрдање нове фабрике 
сумпорне киселине да се 
изради ново моделирање 
дисперзије сумпордиоксида, 
азотних оксида и прашине. 

Редовни надзор надлежних 
инспекциских органа 

Стални 
задатак 

У тренутку израде ЛЕАП-а у 
Борском управном округу било 
су 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 његову 
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 за све 
анализе концентрата Подаци, 
који су били доступни 
јавности,  достављани су 
Републичком инспектору 
заштите животне средине. 
Није познато да ли такво 
упутство постоји од 
преузимања управљања 
компанијом од стране 
менџмента већинског 
стратешког партнера. 
Републички инспектор у Бору 
не поседује такве извештаје. 

Замена реактора и пламене 
пећи са новом флеш пећи са 
најбоље расположивим 
технологијама 

Јул 
2014.г 

Пројекат је завршен марта 
2015., али је одмах дошло до 
пожара чије су последице 
отклоњене априла и објекти 



 

пречишћавања отпадних 
гасова 

почели са пробним радом. 
Још увек није обављен 
технички пријем и за 
новоизграђене објекте није 
испоштована законска 
обавеза обавештавања и 
учешћа јавности у поступку 
прибављања интегрисане 
дозволе. 
У Уговору о стратешком 
партнерству20 на страни 1154, 
под редним бројем 61 списка 
дозвола и одбрења стоји да је 
издата ИИПЦ дозвола за 
комплекс топионце. 

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 два 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. 

 
Други циљ је био смањење емисије прашине из рударства.  У 

време израде ЛЕАП документа (2013. г.) у току је био пројекат заштите 
животне средине који је финансиран кредитом 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 за 
рударство и металургију Бор. 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. 

 
20 Уговор о стратешком партнерству закљученом између Републике Србије, Рударско 

топионичарског басена Бор и ZiJin mining grop co., ltd, 17. септембар 2018.гоцине 



 

Предвиђене активности за смањење прашине са рударских 
објеката и радова и њихова реализација приказана је у табели 2. 

 
Табела 2. Активности ради остварења циља “Побољшање квалитета 
ваздуха смањењем емисије прашине из рударства”21 
 

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. Првобитно је 
било предвиђено да ниво 
флотацијског јаловишта буде у 
висини ивице 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 
Велики Кривељ 

2014.г 

Активност није реализована, мерења 
локалног мониторинга на мерном 
месту Кривељ показују да је 
концентрација PM10 на овом 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 постоје 
жалбе мештана Брезоника на 
повремени рад и емисију прашине. 

 
Трећи циљ ЛЕАП везан за побољшање квалитета ваздуха био је 

смањење емисије из енергетских објеката. Циљ је имао следеће 

 
21 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 



 

задатке: повећање 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. 
 
Табела 3. Активности ради остварења циља “Побољшање квалитета 
ваздуха” смањењем емисије из енергетских објеката22 
 
 

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 изградње нових 
објеката ради добијања 
“енергетског пасоша”. 

Реализација пројекта мреже 
снабдевања гасом борске 

 Одустајање од програма 
“Јужни ток” овај пројекат није 

 
22 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 



 

општине са гасовода Јужни 
ток 

реализован.  Промена 
енергената у Топлани и 
индустријским погонима, која 
је била предвиђена као 
активност није рализована.  

 
Велика емисија прашине из рударских и металуршких објеката 

наметнула је потребу за постављањем циља: “Смањивање или 
спречавање ресуспензије суспендованих честица” у оквиру кога су 
предвиђене активности на редовном чишћењу саобраћајница и 
измештање складишта расутог материјала23. 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. 

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. 

 
2.3. План квалитета ваздуха за агломерацију Бор 
Бор је први град у Србији који је сачинио План квалитета ваздуха 

 
23 Локални еколошки акциони плана општине Бор, Технички факултет Бор, 2013 



 

за агломерацију24  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  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 нивоа25.  

У том периоду радила је стара топионица 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 “Заграђе”, Ливница бакра и 
бакарних легура и Златара, емитери из Јаме, односно објекти на чијим 
је изворима Институт обављао мерења емисије. Дати су подаци о 
емисијама сукпордиоксида, азотних оксида и честица за 2005., 2006., 
2007., 2008., и 2010. годину.  Укупна емисија приказана је t/god у 
табели26: 
Табела 4. Годишње емисије из стационарних извора 
 

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 

 
Дати су подаци и процене за дифузне изворе загађења а то су 

извори од индивидуалног грејања и процењени дифизни извори из 
привреде27: 
 
Табела 5. Годишња емисија из дифузних извора у t/god 

 
24 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор, Институт за рударство и металургију, 2012 
25 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.17 
26 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.58 
27 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.61 



 

 

 NOx CO HC SO2 Прашина 

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

 
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, багери, радне и грађевинске машине Процена је дата за: 
аутобусе, камионе и путничка возила:  
 
Табела 6. Годишња емисија из мобилних извора28 
 

  SOx NOx Прашина Pb CO HC Benzo(a) piren 

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

 

  
График 1. Извори емисије сумпордиоксида    График 2. Извори 
емисије прашине 
 

Према резултатима мерења и процене 93,6% емисије 
сумпордиоксида  потиче из стационарних извора, 6,3% из дифузних 
извора и 0,1% из мобилних извора29. Сличан је процентуални износ и за 
емисије прашине: 86% стационарни извори, 11% дифузни извори и 3%  
стационарни извори30. Потпуно је другачији је удео извора у емисији 
азотних оксида: 73% мобилни извори, 16% стационарни извори и 11% 
дифузни извори31. 

Мере предвиђене овим програмом подељене су на дугорочне, 
средњорочне и краткорочне32.  

Дугорочне мере су дефинисане као активности који се 
континуирано спроводе а њихов циљ је очувања задовољавајућих 
услова (вредности полутаната испод прописаних граница емисије или 

 
28 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.61 
29 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.62, грфик 35 
30 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр.63, график 37 
31 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 62, график 36 
32 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 69, табела 8 



 

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 простору.33 
 
Мере за смањење емисије сумпордиоксида у Програму су 
следеће34: 
• 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:   

➢ Реконструкцију котловских постројења и вреловодне мреаже у 
ЈКП Топлана Бор и РЈ Енергана ТИР Бор; 

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

➢ Увођење еколошки прихватљивих технологија и горива за 
централно грејање; 

➢ Гасификација урбаних области;  
➢ 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 мера35:   
• Смањење примарне емисије суспендованих честица из тачкастих и 
површинских извора:  

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

 
33 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 69 и 70 
34 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 71 
35 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 72 



 

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

➢ Реконструкцију котловских постројења и вреловодне мреже 
у ЈКП Топлана Бор и РЈ Енергана ТИР Бор; 

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

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

  
• Смањивање или спречавање ресуспензије честица36:  

➢ Чишћење путних површина (редовно чишћење коловоза, 
правилно чишћење путева и тротоара након зимске сезоне); 

➢ 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);  

➢ 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 места37:  

➢ 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);   

➢ Подршка развоју јавног превоза (проширење мреже 
градског и приградског превоза);  

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

 

 
36 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 72  
37 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 72 



 

 • Образовање и еколошка свест38:  
➢ Подршка уштеди енергије у домаћинствима (реализација 

потенцијалних уштеда електричне енергије у 
домаћинствима и сектору услуга);  

➢ Едукација и подизање свести становништва (подизање 
јавне свести о еколошком начину грејања, образовање и 
подизање свести грађана 

➢ о значају квалитета ваздуха по здравље људи).  
 
• Мониторинг квалитета ваздуха и формирање базе података39:  

➢ Оптимизација мреже мониторинга квалитета ваздуха;   
➢ Формирање базе података о ефектима загађења ваздуха на 

здравље људи.  
 
 

3. ПЛАНОВИ МОНИТОРИНГА И МОНИТОРИНГ МРЕЖЕ 
 

3.1.1. Основе програма 
Поред, напред приказаног, националног програма мониторинга 

квалитета ваздуха у агломерацији Бор, локална заједница је 
успоставила локалну мониторинг мрежу по посебном програму, који је 
усвојила локална скупштина. Пре усвајања, сагласност је дало 
Министарство заштите животне средине. 

Нови предлог Програма за 2020/2021 годину 40  сачинила је 
Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе и доставила 
Министарству на сагласност. Министарство је у августу дало сагласност 
а у току је поступак усвајања у градској скупштини. Ипак, иако није још 
усвојен, мониторинг са обавља по овом програму. 

 Град Бор је формирао локалну мрежу мерних места која покрива 
оне делове територије агломерације 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 захтеве 
квалитета ваздуха. 

Програмом се одређује број, тип и распоред мерних места/мерних 
станица на територјији агломерације Бора. Овим програмом се одређују 
врсте загађујућих материја чије се концентрације прате, обим и 
учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији 
града Бора. 

 
38 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 73 
39 План квалитета ваздуха за агломерацију Бор,, стр. 73 
40 Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Бора за 2020/2021 годину 

(Предлог) 



 

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности 
резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и 
интерпретацију резултата врши овлашћено правно лице која је 
акредитовано 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 Законом о заштити 
ваздуха .  

Добијени резултати мониторинга у виду месечног извештаја о 
квалитету ваздуха на територији агломерације Бор се јавно објављују у 
локалним медијима и на веб 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 
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. 

 
3.2.2. Мерна места и загађујуће материје које се мере 
 
Мерно место Југопетрол - налази се у правцу доминантног 

северозападног 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 полиароматичних 
угљоводоника - PAH-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. 

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 незазагађено 
подручје. 

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 
значајно јер се на њему прати и утицај Енергане и Градске топлане на 
стање квалитета ваздуха у зимском периоду. 

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.  

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 објеката и постројења  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. 

 
Табела 7. Локација, тип мерних места и врсте загађујућих материја које 
се прате на територији агломерација Бор 
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Мерно место Брезоник - ово је ново мерно место у оквиру 
локалне мреже  на којем ће се пратити концентрација суспендованих 
честица PM10 и PM2.5. 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. 

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 два 
мерна места налазе у селу Оштрељ и Кривељ која су директно 
лоцирана у правцу доминатног кретања ветра (северозападни и 
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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.  

Испитивање укупних таложних материја се врши на количину  
нерастворне материје, сагоривих материја, пепела и количине укупних 
таложних материја. Анализа течне фазе: вредност pH, концентрације 
SО4

+2 јона и укупне растворене материје. Метода мерења: аналитичка 
гравиметријска метода. Анализа чврсте фазе на садржај: 
нерастворених материја, количина сагоривих материја, количина 
пепела, као и садржај укупних таложних материја.  
 

3.2.3. Динамика мерења  
 

Табела 8. Динамика мерења у локалном систему мониторинга  
 

Загађујуће материје Динамика мерења 

SO2  Фиксно континуално 
(365 дана ) 

PM10   са анализом тешких метала: 
Pb,Cd,Ni, Аs 

Фиксно континуално  
мерење током 12 
месеци 

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

Индикативна фиксна 
мерења 
12 пута годишње - 
једном месечно току 
године 

 
3.2.4. 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 доставља Агенцији 
за заштиту животне средине у форми коју пропише 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 управе41. 

Основни проблем је обавештавање о концентрацијама опасним по 
здравље људи у тренутку када дође до таквих догађаја. На просторима 

 
41 bor.rs/notices/dnevni-izvestaj-o-kvalitetu-vazduha 



 

центра града  долази до прекорачења концентрација сумпордиоксида 
и прашине а ту се налазе обданишта, образовне институцје (4 основне 
школе, факултет), болница, важне административне установе, а то је 
трговински и пословни центар. На улазу у град, где је мерно место 
“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 становништво предузело одговарајуће мере 
заштите. То је оно што до сада није реализовано и то је приоритетни 
задатак за предстојећи период. 

 
3.2.5. 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” 42  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. 

3.2.6. Сарадња Града Бора, привреде, месних заједница и 
невладиних организација 

Град Бор је формирао тимове за сарадњу представника сеоских 
месних заједница Брестовца, Метовнице, Слатине, Оштреља и 
Кривеља и представника рударских компанија “ЗиЈин”-а и “Раките”. На 
састанцима ових тимова размењују се информације о рударским 
активностима, утицају на животну средину, програмима и просторним и 
урбанистичким плановима 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 

 
42 Протокол о сарадњи у области заштите животне средине, бр.353-01-23/2019-1, од  20. 08. 
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Градоначелником Бора и представнцима органа градске 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 учествовати представници 
невладиних оргнизација. 

Нажалост, та сарадња је престала почетком 2020-године а 
Мониторинг тим није добио не један одговор од оснивача на 
иницијативе које је покренуо. 

 

4. 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 информисања 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 за 
рударство и металургију), Техничким факилтетом Бор и РТБ 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” 43 . 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 (2020. г.) планирано 
је обележавање 30 значајних еколошких дана44. 

 
43 www.eco.tfbor.bg.ac.rs 
44 Програм еколошких дана бора 2020 



 

Сарадња са UNEP-ом и UNDP-ом је успоставњена 2000. године. 
Друштво младих истраживача, на предлог ових организација, покренуло 
је иницијативу за израду Локалног еколошког акционог плана45 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 GRID 
Arendal, Норвешка), информативно (отварање странице на сајту 
UNDP-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 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 46 . Програм је 
представљен на Шестој европској министарској конференцији у Кијеву 
на којој су, као 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 UNDP 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 средства 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. UNDP 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 Бор), 
медицинских установа (Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар, 
Медицински центар Бор), и невладинe организације (ДМИ Бор).  

 
45 Т. Марјановић, М. Трумић, Љ. Марковић: Локални еколошки акциони план Бора 
46 Т. Марјановић, Д. Ранђеловић, Љ. Марковић: Учешће јавности у доношењу одлука 



 

Релизација ЛЕПА је захтевала успостављање сарадње са 
државним органима. Успешно је успостављена са Министарством, 
Агенцијом 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”47. 

Након дужег периода који је настао због честих промена локалне 
власти поново је успостављена сарадња Града Бора и локалних 
невладних организација. Формиран је “Мониторинг тим” чија је 
структура задржана од раније. Овог пута тим броји 8 чланова од којих је 
троје из невладиних организација.  

Тим је формиран новембра 2019. године Одлуком 48 
Градоначелника Бора 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 компанији ZiJin. Нажалост, није добијена ни јадна повратна 
информација о судбини тих иницијатива, чак ни од оснивача. Престали 
су контакти од стране локалних органа власти са НВО. 
 

5. НАРЕДНЕ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
(ПРЕПОРУКЕ И ПРЕДЛОЗИ) 

 
Локална заједнице нема законска овлашћења да самостално 

решава проблеме загађености ваздуха нити капацитете да то успешно 
уради. Неопходна је сарадња свих субјеката заштите животне средине: 

 
47 Т. Марјановић и др.: Регионални еколошки акциони план Борског округа 
48 Одлука о формирању мониторинг тима 



 

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 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. 

Влада Републике Србије, на предлог Министарства 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 да постане део јединствене 
политике и планског приступа решавању проблема загађености ваздуха 
на целој територији Републике Србије.  

 
5.1. Мере на националном нивоу 
Мониторинг тим за квалитет ваздуха већ је покренуо неке 

иницијативе према државним органима и агенцијама49: 
5.1.1.Упућен је захтев Агенцији за заштиту животне средине да 

приликом израде месечних извештаја 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 државних аутоматских мерних 

 
49  Записник са првог састанка Тима за мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на 

територији града Бора, 29.11.2019. 



 

станица и показали слику правог стања. Месечни извештаји о 
прекорачењима које сада ради Агенција су непотпуни и често приказују 
да је стање квалитета ваздуха боље од реалног. Синтетичке месечне 
извештаје са резултатима контроле у државној и локланој мрежи 
мониторинга сада ради Институт за рударство и металургију Бор и 
доставља Агенцији, уместо обрнуто. 

5.1.2. 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 Републике Србије категорије ваздуха у зонама и 
агломерацијама.  

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 квалитет 
ваздуха је треће категорије а Уредбом50 за 2017. годину је прве. Таква 
оцена није била у складу са ствараним стањем. На пример, према 
синтетичком Годишњем извештају 51   Института рударства и 

металургије: “прекорачена је гранична (50 µg/m3) и толерантна (50 µg/m3) 

вредност сумпор диоксида, за период усредњавања - календарска 
година, обзиром да је средња годишња вредност концентрације сумпор 

диоксида, у 2017. години, износила 76 µg/m3. Прекорачена је дневна 

гранична вредност за PМ10 (50 µg/m3) обзиром да је средња годишња 

вредност концентрације суспендованих честица PМ10, у 2017. години, 

износила (54.0 ± 4.3) µg/m3 у 59 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 Агенције. 

Извештај о квалитетеу ваздуха у Републици Србији за 2019. 

 
50 Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 

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

Институт рударства и металургије, 23.05.2018. 



 

Годину Агенција је објавила почетком септембра месеца иако је била у 
обавези да то учини до краја фенраура месеца. Позитивно у том 
извештају је то да је Агенција уврстила и мерења из мреже локалног 
мониторинга. У закључцима се даје оцена: “ Обрађени резултати 
мерења из државне и локалних мрежа станица за квалитет ваздуха 
указују да су постојала прекорачења граничне и толерантних вредности 
што је утицало на званичну оцену стања квалитета ваздуха у 2019. 
години, која гласи: У агломерацијама Београд, Ниш, Нови Сад, Бор, 
Панчево, Смедерево, Косјерић и Ужице ваздух је био прекомерно 
загађен... Садржај тешких метала арсена, кадмијума и никла у 
суспендованим честицама PM10 прекорачио је циљне вредности у 
Бору. ”52  

Детаљније податке о концентрацијама арсена и тешких метала 
даје годишњи извештај локалног мониторинга53: “У односу на годишњу 
циљану вредност (6 ng/m3), прекорачење арснеа је евидентно на свих 5 
мерних места: Градски парк (19,3 пута већа вредност), Институт (5,2 
пута већа вредност), Југопетрол (91,7 пута већа вредност), Технички 
факултет (2,4 пута већа вредност) и Кривељ (1,9 пута већа вредност)... 

У односу на годишњу циљану вредност (0,5µg/m3), прекорачење олова 

је евидентно на мерном месту Југопетрол (1,7 пута већа вредност)...У 
односу на годишњу циљану вредност (5 ng/m3), прекорачење кадмијума 
је евидентно на мерним местима: Градски парк(2,1 пута већа вредност), 
и Југопетрол (8,9 пута већа вредност.” 

5.1.3.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. 
Подаци из Извештаја су јасан показатељ да Влада Републике Србије 
треба да донесе нову Уредбу о утврђивању листе категорија квалитета 
ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 
2019. години. Нажалост, закаснели извештај Агенције за заштиту 
животне средине, избори, промена и формирање нове владе, довешће, 
највероватније, да таква уредба неће бити донета и изостати планиране 
мере за санацију прекомерног загађења ваздуха, јер неће бити 
средстава у буџету за те намене, који ће бити усвојен пре доношења 
уредбе и утврђивања наопходних мера. 

5.1.4. Упућен је предлог Влади Републике Србије о потреби 
детаљног дефинисања начина и рокова обавештавања јавности 
када су прекорачене концентрације загађујућих материја у ваздуху 

 
52 Годишњи извештај о стању кавалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године, Агенција за 

заштиту животне средине, Београд, 2020, 
53 Извештај о испитаивању бр. 34985-20, Испитивање квалитета амбијенталног ваздуха у Бору 

(годишњи извештај за 2019.год), Институт за рударство и металургију Бор, 2020.година 



 

опасне по здравље.  
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. Потребно је сачинити мере 
за заштиту грађана 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. 

5.1.5. Обавезе Републике Србије по Уговору о стратешком 
партнерству са ZiJin maining group co., ltd 

Уговором о стратешком партнерству поглавље “2.5. Обавезе 
поводом загађења животне средине” дефинисано је: ”Уговорне стране 
се саглашавају и потврђују да ће, одмах након Датума потписивања 
Уговора бити формирана заједничка радне група представника РС, 
Друштва и Стратешког паррнера. Додатно, та заједничка радна група ће 
имновати независног експерта да припреми дуе дилигнце анализу и 
студију о животној средини ( у даљем тексту Студија о животној 
средини) у циљу одређивања тачног обима загђења животне средине и 
развијања акционог плана који би побољшљо тренутну ситуацију у вези 
са животном средином.”54  У тачки 7.5. Истог Уговора прописане су 
обавезе Републике Сербије: “РС ће помоћи друштву да припреми 
Еколошки акциони план (у наставку ЕАП) и да обезбеди дозволу од 
Министарства заштите животне средине за имплементацију ЕАП и 
осигурати, улажући све напоре и ако је то у складу са Важећим 
прописима, да током прелазног еколошког периода, Друштво не буде 
санкционисано или новчано кажњено због неусклађености са 
стандардима заштите животне средине у складу са Важећим 
прописима.”55  

 
5.2. Мере локалне заједнице 
Локална заједница може да предузме читав низ регулативних, 

органицаионих, образовних, здравствених превентивних мera, 
успостави сарадњу свих заинтересованих страна и омогући им учешће 
у доношењу одлука као и да редовно обавља мониторинг квалитета 
ваздуха. 

 
5.2.1. Мере локалне политике и палнирања 

 
54 Уговор о стратешком партнерству, Књига 1, страна 21, Београд, 2018., 
55 Уговор о стратешком партнерству, Књига 1, страна 50, Београд, 2018. 



 

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

Промена власничких односа РТБ-а Бор, долазак стратешког 
партнера, геолошка истраживања у околини, отварање нових рудника, 
изградања малих хидроелектрана и ветропаркова, планови развоја 
туризма и пољопривреде указују на потребу израде нове стратегије 
развоја. 

Стратегијом предвидети циљеве и активности којима треба 
спречити настанак нових загађења и побољшати квалитет ваздуха како 
не би постао ограничавајући фактор развоја, а посебно туризма и 
пољопривреде. 

5.2.1.2. 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 предвиљен је проценом утицаја56 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, оно је постало 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 

 
56 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 



 

политике Бора и Мајданпека којим је било предвиђено улагање преко 
30 милона долара за рекултивацију одлагалишта 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 утицаја 57  на животну средину 
приликом израда Просторног плана посебне намене 58  и Процена 
утицаја59 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 60  и програмски задатак за израду 
плана пресељења Кривеља61. Овим документима се третира и питање 
квалитета ваздуха те и то треба размотрити у новом Плану. 

5.2.1.3. Неопходно је доношење новог Плана квалитета 
ваздуха за агломерацију Бор. 

Закон о квалитету ваздуха у члану 3162. утврђује обавезу да се за 
агломеације у којима је ваздух треће категорије доносе План квалитета 
ваздуха. Ако су граничне вредности прекорачене овај план треба да 
утврди одговарајуће мере како би се период прекорачења скратио 
највише што може63. У Бору је, према критеријумима истог члану 21, 

 
57 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 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 
59 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 
60 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,  
61 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, 
62 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 31. 
63 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 32 



 

став 1, тачка 364.,: ваздух треће категорије јер су  прекорачане часовне 
толерантне вредности за сумпордиоксид више од 24 сата годишње а 
дневне више од 3 дана током године65. Садржај тешких метала арсена, 
кадмијума и никла у суспендованим честицама PM10 прекорачио је 
циљне вредности. Ово су основни разлози за доношење новог плана. 
Следећи разлог је тај да је Законом  предвиђено да се могу прописати 
специфичне мере намењене заштити остељивих група становништва, 
посебно деце66. За прописивање таквих мера постоји прека потреба јер 
се на најзагађенијем простору налазе обданишта и основне школе, 
факултет и болница. 

Реконструкцијом топионице и изградњом нове фабрике сумпорне 
киселине промењене су микролокације тачкастих извора загађења, 
висина емитера и количине и састав емитованих отпадних гасова. 
Урађена је процена дисперзије сумпордиоксида, прашине и азотних 
оксида у животној средини67. Те податке треба уградити у план уз 
обраду података мониторинга из периода инвестиционих радова у 
металургији, за време извођења инвестиционих радова, и након 
пуштања у рад нових металуршких погона.  

5.2.2. Оргнаизацине и кадровке мере 
Нови правци развоја, развој демократских односа, 

децентрализација, придруживање Европској Унији и стање животне 
средине захтевају организационо јачање локалне самоуправе да би 
могла да задовољи потребе грађана и штити њихова основна људска 
права. 

5.2.2.1. “Зелена столица”  
У складу са Архуском конвенцијом 68  о учешћу јавности у 

доношењу одлука  о животној средини потребно је изменити Статут 
града и омогућити успостављање “Зелене столице” у Скупштини Града 
Бора. Потребно 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. Статут треба изменити и циљу 
јачања капацитета извршних органа и органа градске управе за 
бављење пословима заштите ваздуха. 

5.2.2.2. Именовање Заменика градоначелника за заштиту 

 
64 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 21 
65 Уредба о условима мониторинга и захтевима квалитета ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 11/10, 

75/10, 63/13 
66 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС бр. 36/2009, 10/2013, чл. 32, став 4 
67 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 
68 Закон о потврђивању конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу 

одлука и праву на правну заштиту животне средине 



 

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 значаја69, 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 организацијама, плановима 
и програмима, укључивањем јавности у доношењу одлука, 
организовањем јавних презентација и расправа и других послова, 
предлагао Градоначелнику Бора доношења одлука о заштити ваздуха и 
др. 

 5.2.2.3. Именовање члана Градског Већа за заштиту животне 
средине 

У наредном периоду предвиђене су значајне активности на изради 
планских докумената заштите животне средине, просторног планирања 
и развоја које треба пратити и координирати. Зато је потребно у 
извршном органу Града Бора именовати стручно лице које ће успешно 
водити све те активности и о њиховој реализацији извештавати органе и 
организације као и заинтересовану јавност. 

5.2.2.4. Формирање тима за праћење реализације ЛЕАП-а.  
Неопходно је формирање више стручних тимова за праћење 

активности на реализацији циљева и задатака који су предвиђени 
ЛЕАП-ом. Разлог томе је 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 од 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” 70  и 
препорукама документа “Институционални механизми сарадње владе и 
цивилног друштва: Упоредна искуства и препоруке за Србију”71. 

5.2.2.5. 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 
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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 делатоност тима на праћење мониторинга 
квалитета воде (пијаће, отпадне, површинске и подземне), земљишта, 
буке. 

Потребно је обезбедити одговарајућа финансијска средства за рад 
тима, објављивање резултата мониторнга (издавање посебног 
периодичног билтена са резлтатима мониторинга и препорукама), 
организвање јавних трибина и  стручно усавршавање чланова. 

5.2.2.6. Јачање капацитета канцеларије за животну средину.  
Повећати број запослених који ће се бавити заштитом животне 

средине у складу са повећаним обимом посла. Стручно ојачати службу 
младим стручњацима специјалистима за поједине 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 секторима у Градској управи. 
 
5.3. Улога јавних предузећа и установа 
5.3.1. Државна јавна предузећа 
 

Јавна предузећа и установе су активни учесници у пословима 
заштите животне средине. Посебну потешкоћу представља 
организација 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 немају готово никаве 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 
зона санитрне 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. 

 
5.3.2. Локална јавна предузећа 
 
5.3.2.1. ЈКП Топлана: Топлана је значајан загађивач ваздуха у току 

грејне сезоне. Локалним еколошким планом био је предвиђен низ 
инвестиционих и санационих активности у циљу смањења емисије из 
овог погона. Нажалост, ти задаци нису релизовани. У наредном периоду 



 

треба посветити пуну пажњу набавци квалитетних угљева, редовном 
одржавању топловодне мреже, повећању енергетске ефикасности у 
стамбеним и јавним објектима. Ово предузеће мора имати посебног 
референта који ће се стручно и одговорно бавити пословима заштите 
животне средине и радити на увођењу система управљања ИСО14001.  

5.3.3.2. ЈКАП “3. Октобар”: Предузеће обавља послове чишћења 
и прања улица као и услужне такве послове у предузећима. Оваква 
делатност је од велике важности за реализацију задатака спречавања 
ресузпензије прашине. И у овом предузећу потребно је ојачати функцију 
заштите животне средине.  

5.3.3.3. Образовне установе: 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. Традиционално ове програме реализују школе и 
невладине организације. Велики значај имају манифестације  “Тимочки 
Научни Торнадо” и “Ноћ истраживача” чији је значај превазишао оквире 
локалне заједнице и имају регионални и међународни значај. Значајан 
део ових менифестација бави се квалитетом ваздуха, биомониторинга и 
заштитом животне средине. Образовне и научне институцје ангажују 
своје ресурсе да би се ове манифестације успешно организовале. 
Манифестације се, углавном, организују захваљујући ентузијазму 
појединаца. Локална заједница је 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 у предузећима загађивачима ваздуха. 
Нажалост, 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 Бор 
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 образовани. На одсеку за припрему минералних 
сировина школују се будући стручњаци за рециклажу и поред тога и за 
санацију рударских јаловишта. 

5.3.3.4. Научне институције: Друштво младих истраживача, 
Институт за рударство и металургију Бор и Технички факултет Бор су са 



 

Заводом за заштиту здравља “Тимок” Зајечар покренули иницијативу и 
успешно организују научно - стручни скуп “Наша еколошка истина”. Скуп 
је постао традиционалан, прерастао у међународну манифестацију 
размене знања и искуства, Технички факултет Бор је 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 развоју еколшке мисли у Републици Србији. Институт за 
рударство и металургију Бор више деценија обавља мониторинг 
квалитета ваздуха. Заједно са Техничким факултетом у Бору обавља 
научно - истраживачки рад о технологијама заштите ваздуха у 
рударству и металургији, узроцима и последицама загађења, израђује и 
релизује бројне пројекте и програме. Ове инстутуције су најбољи 
познаваци прилика у Бору и оклини, поседују документацију и знање за 
решавање еколошких проблема. Нажалост, у новије време локална 
самоуправа расписује тендере 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 погрешан приступ јер добијамо документе лошег квалитета, који су 
готово неприменљиви у локалној заједници. Локална самоуправа, 
приликом израде програма и пројеката о заштити ваздуха, на првом 
месту треба да вреднује референце и досадашњи рад научно стручних 
институција које поседују највише информација, знање и искуство у 
вези еколошких проблема локалне заједнице. 

5.3.3.5. 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 
последицама утицаја загађеног ваздуха по здравље људи. 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 у Бору и Тимочкој 
карајини на здравље људи обављено је крајем седамдесетих и 
почетком осамдесетих година прошлог века72. 

5.3.3.6. Институције за јавно информисање: Локална заједница је 

 
72 Пројекат “Животна средина и зрдавље људи Региона Тимочке ккрајине”, Регипналана 

самоуправна интересна заједница  



 

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 објективно 
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. 

 
5.4. Привредна предузећа (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 са 
прибављеном дозволом за рад, а не да у недоглед траје њихов пробни 
рад. Објекти, за које је то законом предвиђено, морају да поседују 
интегрисану дозволу у постпуку у коме је предвиђено учешће јавности.  

СEВECO постројења морају редоНво 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 Закoном о заштити ваздуха и подзаконским актима 
загађивачи су обавезни да преузимају мере заштите ваздуха и да о 
томе редовно достављају информације локалној заједници и то:  

• постројења мора да пројектују, граде и/или производе, опрему 
користе и одржавају тако да не испушта загађујуће материје у 
ваздух у количини већој од граничних вредности емисије, 

• уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује спровођење 
прописаних мера заштите или до поремећаја технолошког 
процеса, због чега долази до прекорачења граничних вредности 
емисије, оператер је дужан да квар или поремећај 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 
материја у ваздуху оператер је дужан, када то уочи или по налогу 



 

надлежног инспектора, да предузме технолошко - техничке мере 
или да обустави технолошки 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 
инвестиционих и производних трошкова,  

• прате утицај своје делатности на квалитет ваздуха,  

• донесу план за смањење емисије из стационарних извора у 
циљу предузимања мера за смањење загађења ваздуха, 
примене одређене техничко - технолошких решења и планирају 
трошкова смањења емисије, 

• сачине план за смањење емисије из стационарних извора на 
подручју на коме је утврђена трећа категорија квалитета ваздуха, 

• обавезни су да доставе податке о стационарном извору 
загађења и свакој његовој промени (реконструкцији) 
Министарству и локалној заједници, 

• обезбеде редовни мониторинг емисије и да о томе води 
евиденцију, 

• обезбеде континуална мерења емисије када је то прописано за 
одређене материје и/или изворе загађивања, 

• обезбеде контролна мерења емисије преко овлашћеног правног 
лица ако мерења обавља самостално, 

• обезбеде прописана повремена мерења емисије, преко 
овлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врши 
континуирана мерења, 

• обезбеде праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног 
инспекцијског органа, самостално или преко овлашећеног лица, 

• воде евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним 
местима, резултатима, учесталости мерења и достави података 
у форми извештаја Министарству и локалној самоуправи, 

• воде евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у 
процесу сагоревања и спаљивања, 

• воде евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање 
емисија загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење 
емисије, 

• дужни су да о свом трошку спроведе мере за смањење емисија 
загађујућих материја утврђених планом за своје стационарне 
изворе загађивања ваздуха. 

 
5.5. Улога организација цивилног друштва 
Организације цивилног друштва које се баве заштитом животне 

средине (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 опредељењем важна област њиховог деловања је и квалитет 
ваздуха и његова заштита од загађења. Циљ њиховог 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”, 

• перманентно организују образовне активности о законским 
могућностима и правима на информисање и учешће јавности у 
доношењу одлука, 

• редовно обавештавају јавност путем штампаних и електронских 
медијума, својих интернет сајтова и друштвених мрежа о 
квалитету ваздуха и свим плановима, програмима, 
активностима заједнице за побољшање 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 планова, инвестициних 
радова, функционисања пројекта и након њиховог престанка 
рада, 

• јавно заговарају доношење одлука у складу са предлозима             
јавности, 

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

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

 



 

 
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.  

 

 


