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ЗАЈЕДНО ДО ЧИСТОГ ВАЗДУХА
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
ГДЕ НАЋИ НОВАЦ ЗА РЕШАВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА БОРА И
ОКОЛИНЕ

Више од сто година рударства у Бору довело је до загађења и деградације
животне средине. Ваздух у Агломерација Бор је јако загађен по извештају
Републичке агенције за заштиту животне средине. Свакодневно су присутне
концентрације арсена и кадмијума које су више десетина па и стотине пута
веће од дозвољених, а повремено те границе премашују и олово и никл.
Кривељска и Борска река су отворени колектори отпадних вода без живог
света. Њихова приобаља су засута флотацијском јаловином а најплодније
земљиште у долинама ових река је неупотребљиво за пољопривредну
производњу као и преко две хиљаде хектара у долини Великог Тимока.
Милиони кубних метара рударске раскривке створиле су нова брда од Бора до
Мајданпека. Напуштена и активна флотацијска јаловишта су извори прашине
које ветар разноси на удаљености од десетина километара. Ширење
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површинских копова угрожава опстанак читавих села око Бора.
Отварање новог рудника, јужно од града, у близини три села угрожава нови
простор, ограничава или онемогућује традиционалне привредне делатности,
нарушава квалитет живота и доводи до све веће забринутости мештана.
Прича о “зеленом рударству”, без навођења стандарда за такве руднике, је
само празно обећање. Геолошка истраживања свуда на територији Тимочке
крајине остављају за собом нова одлагалишта рударског отпада и напуштене
депоније.
Овакво стање захтева хитно решавање нагомиланих еколошких проблема да
би становништво остало да живи на овим просторима. Неопходно је донети
стратегије, акционе планове и обезбедити новчана средства. Одакле?
- Држава убире надокнаде за коришћење природних добара, од рударске
ренте, надокнаде за коришћење шума до надокнада за загађење животне
средине. Од тих средства мора се формирати јединствени фонда из кога би се
финансирали програми санације контаминираних простора, санирали извори
загађења, ублажавале последице и предузимале превентивне мере заштите
здравља становништва и животне средине. Формирање таквог фонда је
најављено за Подриње, где тек може доћи до еколошких последица
отварањем будућих рудника, а за санирање евидентних еколошких последица
рударења на овим просторима држава мора да обезбеди средства и стриктно
спроводи важеће законе заштите животне средине - каже Драган Ранђеловић
председник Друштва младих истраживача из Бора.
Тимочка крајина је вековима посматрана као извор сировина чија
експлоатација је доприносила развоју наше и других држава, а становници
одлазили у печалбу широм света. Време је да добробит те експлоатације
осете и становници Бора, а не да се Нацртом просторног плана Републике
Србије планира смањење броја становника Борског подручја за готово
половину до 2035. године.
Формирање посебног еколошког фонда за решавање еколошких проблема
Борског подручја је цивилизацијска потреба и неопходност.
Друштво младих истраживача Бор
Програм подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој
заједница „Снажно зелено“ спроводи Београдска отворена школа (БОШ) у сарадњи са
Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине, у оквиру
трогодишњег пројекта „Зелени инкубатор - развој компетентног цивилног друштва за
подршку примене правних тековина Европске уније у области животне средине“.
Пројекат се изводи уз подршку Европске уније, Фондације Фридрих Еберт и
Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.
d 2000. do da as, vro s a U i a do irala

viš od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sr dstva su orišć a za odrš u razvo a, valit ta života i r ormi u sl d ćim s rama: civil a zaštita, zaštita od o lava i omoć
o lavl im odruč ima, obrazova , ov za ost, zaštita o oli , zdravstv a zaštita i zaštita otrošača, ultura, vladavi a rava,
lo al i razvo , oslovi i rivr d i rast, av a admi istraci a, migraci , u ravl a
av im sr dstvima, civil o društvo i mediji, socijalna
i luzi a, omladi a i s ort. U odrš a im l m tira a roz sarad u sa Vladom Republike Srbije.
vro s a U i a

do irala Srbi i viš razvo ih sr dstava

go svi drugi i t r acio al i do atori za d o.
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