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1. УВОД 

„Животна средина је скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за 

живот;-природне вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, 

земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет.“1 

У 20.веку човечанство је процветало на културном, научном, економском, 

технолошком и техничком нивоу. Човек је без контроле црпио бројне ресурсе 

не обазирајући се на последице које може изазвати. Половином 20.века 

научници су увидели проблеме са којима ће се човечанство сусретати у 

будућности, нарочито проблем људских активности на „здравље“ планете 

Земље. Они су дали себи задатак да заштите животну средину и да спрече 

доминацију економије над екологијом.  

„Светска здравствена организација идентификује пет главних предуслова за 

здраву животну средину:  

 Чист ваздух  

 Довољна количина квалитетне воде 

 Безбедна и нутриционо избалансирана исхрана  

 Безбедна и мирна насеља 

 Стабилни екосистеми''2 

„Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите 

животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз 

учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе 

подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље 

људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и 

културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе 

мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити 

имајући у виду изводљивост тих пројеката“3.
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Међународне конвенције о заштити животне средине су све важније у 

глобализованој економији. У Европи у последњих неколико деценија  се јавио 

пораст броја међународних споразума о животној средини. „Концепт заштите 

животне средине се у Европи први пут помиње на Конференцији Уједињених 

Нација о животној средини у Стокхолму, 1972.године, („Декларација о 

човековој средини“), када је формиран Програм Уједињених Нација за 

животну средину. Недуго потом, донета је „Конвенција о заштити 

миграторних врста дивљих животиња“, Бон, 1979.; „Конвенција о заштити 

европске дивљачи и природних станишта“, Берн, 1979.; „Бечка Конвенција о 

заштити озонског омотача“, Беч, 1985., „Декларација о очувању флоре, фауне 

и њихових станишта“ коју је 1988. године усвојила Еконимска комисија за 

Европу.“4 Конференција Уједињених Нација о животној средини такође 

позната и као Самит у Риу  одржана је у Рио де Жанеиру од 3. до 14. јуна 1992. 

године. На овој конференцији потврђена је забринутост за питање глобалног 

загревања и губитка биолошке разноврсности. С обзиром да је прошло 20 

година између Стокхолмске конференције о човековој животној средини из 

1972. године и Конференције Уједињених Нација о животној средини и развоју 

из 1992. године, у том периоду је дошло до јачања човекове свести о загађењу 

животне средине као последице човекове активности како на локалном тако и 

на глобалном нивоу. Такође, дошло је до повећања броја међународних 

правних инструмената који се баве питањем заштите животне средине. Наша 

земља је потписник бројних међународних конвенција из области заштите 

животне средине. 

1.1. Одрживи развој 

„Свака генерација мора да реши своје задатке и не сме да их остави 

следећим генерацијама – ово је основна замисао одрживог развоја и она 

укључује и глобалну перспективу“4 

Концепт одрживог развоја обухвата побољшање квалитета живота задашње 

генерације, водећи рачуна да буде природних ресурса и за будуће генерације. 

Високо развијене земље примењују одрживи развој и на тај начин усклађују
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економске и социјалне потребе својих грађана а истовремено чувајући 

животну средину. Услед великих природних катастрофа које погађају Земљу, 

о проблему одрживог развоја је доста дискутовано у свету чему сведоче 

различита документа од примарног значаја. Један од таквих докумената 

представља Извештај о заједничкој будућности из 1987. године. 

Прва дефиниција одрживог развоја је дата у Извештају о заједничкој 

будућности. Касније је та дефиниција мало модификована али је у суштини 

иста и гласи: “Одрживи развој јесте развој који задовољава потребе 

садашњице, а не доводи у питање способност будућих генерација да задовоље 

властите потребе.“ Национална стратегија одрживог развоја Србије 

представља одрживи развој као свеобухватан процес који обједињује 

економске, социјалне и еколошке принципе једног савременог друштва на 

свим нивоима. У битне циљеве одрживог развоја спадају отварање нових 

радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и 

друштвене неједнакости маргинализованих група, подстицање запоследности 

младих лица и лица  са инвалидитетом као и других ризичних група“5 

„Циљ Стратегије је да уравнотежи три кључна фактора: одрживи развој 

економије, одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и заштиту 

животне средине уз рационално располагање природним ресурсима. Циљ 

стратегије је спајање три стуба у целину што је и приказано на графику 1.“6 

График 1: Циљ стратегије одрживог развоја 

 

Извор: www.sepa.gov.rs 
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Предмет овог рада представља животна средина на коју својим радом утиче 

предузеће РТБ Бор и загађује је. С обзиром да се ово предузеће налази на 

територији општина Бор и Мајданпек приказане су физичко-географске и 

друштвено географске карактеристике ових општина. 

Циљ овог рада је да се уради процена стања животне средине од рада РТБ Бор 

као и процена штета нанетих животној средини од некадашњих радова као и 

мере санације. Први део рада садржи податке о животној средини, 

конвенцијама за заштиту животне средине као и основне податке о одрживом 

развоју. Затим, основне податке о предузећу РТБ Бор као и његов историјат, 

географски положај, физичко-географске и друштвено-географске 

карактеристике. Други део рада садржи податке о квалитету ваздуха, воде, 

земљишта и проблем отпада као и утицај овог предузећа на здравље 

становништва. Акценат је стаљен и на развијање еколошке свести грађана у 

циљу заштите и унапређења животне средине. 

Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. 

Изучавање је представљало комбинацију квантитативних метода (статистика 

и интернет анализе) и квалитативних метода (писани документи, анализа, 

синтеза). У фази дефинисања теоријског оквира рада коришћен је 

библиографско - спекулативни, а приликом интерпретације резултата 

коришћен је дескриптивни метод.

2. ИСТОРИЈАТ РТБ БОР 

У пределу Бора и Мајданпека пронађени су једни од најстаријих трагова 

рударства у Европи који датирају од 4500 година пре нове ере. 

Прво геолошко истраживање руде бакра у Бору извршено је 1897.године. у 

области Тилва Рош. Савремено рударство у Бору почело је открићем богатих 

резерви руде бакра на брду Чока Дулкан 1902.године. Рударска производња је 

почела 1903.године, подземном експлоатацијом. 

Ђорђе Вајферт је први власник борског рудника бакра. Био је један од највећих 

индустријалаца у Југославији и гувернер Српске народне банке. Он је 

обезбедио прилив француског капитала и основао предузеће под називом 

„Француско друштво борских рудинка, концесија Свети Ђорђе“. Ово 
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предузеће, чије је седиште било у Паризу, почело је са радом 1. јуна 

1904.године.  

Слика 1: Споменик Ђорђе Вајферту у Бору 

 

Извор: www.mc.kcbor.net 

Све до 1951.године се у Бору задржао француски капитал. У време II Светског 

рата, контролу над рудницима бакра насилно преузимају Немци. Након 

ослобођења, рудник постаје државно власништво. Рудник Бор је 4.августа 

1961.године преименован у Рударско-топионичарки басен Бор и као такав је 

пословао до 30.јула 1981.године када се реорганизовао у СОУР РТБ Бор. 

Каснијом реорганизацијом РТБ Бор се преименовао у РТБ Групу. Године 1999. 

компанија је наставила да послује преко мреже неколико предузећа која 

сачињавају РТБ Бор Групу. 

3. РТБ БОР ГРУПА 

РТБ Бор је рударски и топионичарки комплекс који се налази у граду Бору 

у Источној Србији. Једини је домаћи произвођач бакра и племенитих метала и 

познат је у свету по висококвалитетном катодном бакру. Основан је 

1951.године удруживањем рудника Бор, Мајданпек и Нересница. Десет година 

касније образовано је предузеће РТБ Бор Група које је обухватало руднике 

Ртањ и Боговину и фабрику фосфата у Прахову. Данашњи РТБ Бор се састоји 

од следећих делова: 

 РББ-Рудници бакра Бор 

 РБМ-Рудник бакра Мајданпек 

http://www.mc.kcbor.net/
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 ТИР-Топионица и рафинација Бор 

Такође, РТБ Бор обухвата и Институт за бакар у Бору који врши геолошку 

анализу Борских резерви и хемијску анализу Борске руде. 

Рудници бакра Бор обухватају Борске руднике (подземни рудник јама и 

отворени коп) и постројење за флотацију, руднике Велики Кривељ и 

постројење за флотацију и рудник у Церову. 

Рудник бакра Мајданпек обухвата два рудника са отвореним копом (северни и 

јужни ревир), дробиличног постројење, флотације и два јаловишта (Шашки 

поток и Ваља фундата). 

Топионица и рафинација Бор- обухвата топионицу, електролизу, фабрику 

сумпорне киселине, ливницу бакра и бакарних легура, фабрику бакарне жице, 

фабрику соли метала и фабрику арматура. 

Институт за бакар Бор - РТБ Бор је 1962.године донео одлуку о оснивању 

Института за бакар као самосталне организационе целине у оквиру РТБ-Бор. 

Овај Институт је одговоран за геолошку анализу борских резерви и хемијску  

анализу борске руде и произведеног бакра. Институт од самог почетка 

представља кадровски и технички опремљену научно-истраживачку 

институцију. Године 1963.уписан је у Регистар научних установа Југославије. 

Oдлуком Владе Србије из 2007.године, Институт мења назив у Институт за 

рударство и металургију Бор. Од 29. октобра 2007. године, Институт је 

акредитован као истраживачко-развојни институт у области техничко-

технолошких наука - металургија и рударство, за обављање научно-

истраживачке делатности. 

Данас је „РТБ Бор Група“, као једини домаћи произвођач бакра и племенитих 

метала, најзначајнија карика у бакарном ланцу Србије и компанија која је у 

свету позната по висококвалитетном катодном бакру.  
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График 2: Организациона шема РТБ Бор 

 

Извор: www.rtb.rs 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtb.rs/
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4. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ РТБ БОР 

 

Слика 2: локација РТБ комплекса на карти Србије 

 

Извор: www.381info.com

 

4.1. Географски положај Рудника бакра Бор 

Рудници бакра Бор се налазе у општини Бор, на око 160 km од Београда и 

20 km од Зајечара. 

Рудник бакра Бор лоциран је на североисточном ободу града и то тако да 

површински коп и старо борско флотацијско јаловиште чине границу урбане 

и индустријске зоне. Борски комплекс се налази на надморској висини од 400-

600 m на брежуљкастом и брдовитом подручју. Борски рудник са отвореним 

копом је дубок око 300 m, а широк преко 1 km. Коп се данас користи за 

складиштење јаловине која се допрема из рудника Велики Кривељ заједно са 

шљаком из топионицe. 
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Слика 3: Локација борског рудника 

 

Извор:www.rtb.rs 

Површински коп Велики Кривељ се налази у атару истоименог села, тачније 1 

km југоисточно од села Велики Кривељ и 8 km северно од Бора. 

Слика 4: Локација рудника Кривељ 

 

Извор:www.rtb.rs 

Рудник Церово се налази 14 km северозападно од Бора. Отворени коп се налази 

између реке Церово на истоку и Ваља Маре на југозападу. 

Слика 5: Локација рудника Церово 

 

Извор:www.rtb.rs

www.rtb.rs
www.rtb.rs
www.rtb.rs
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4.2. Географски положај Рудника бакра Мајданпек 

 

Рудник бакра Мајданпек се налази у општини Мајданпек, уз Бугарску и 

Румунску границу, на око 210 km од Београда и 40 km североисточно од Бора. 

Један је од најстаријих рудника у Србији. Рудник се састоји од два површинска 

копа: Северни ревир (који се налази западно од града) и Јужни ревир (јужно 

од града) као и флотације бакра Мајданпек. Рудник се налази на претежно 

брдовитом подручју на надморској висини од 400-600 m. У оквиру рудника 

највећи ресурс представља бакар, а у мањим количинама и руде сребра и злата.  

Слика 6: Површински коп Јужни ревир  

 

Извор: Марина Паунковић, 2013 
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5. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

У физичко географске одлике спадају: геологија, геоморфолошка обележја, 

климатске карактеристике, хидрографске карактеристике, педолошка 

обележја, флора и фауна. 

5.1. Геотектонске карактеристике 

Планине, долине и котлине у овом подручју су створене током дуге 

геолошке историје. Северно од бора у долини Црне и Поречке реке геолози су 

открили стене које су, на основу пронађених остатака фосила, класификоване 

као најстарије у Србији. Ова област је у прошлости била испод мора, језера и 

мочвара. Током тог периода, формирале су се седиментне стене, које су биле 

накнадно хидротермално измењене услед притиска и топлоте због померања 

Земљине коре, и магматске и еруптивне стене које су богате бакром, сребром, 

платином, златом и другим металима.  

Лежишта РТБ Бора припадају западном појасу Карпатских планина. Рудне 

наслаге су распоређене у Тимочком еруптивном масиву Источне Србије се 

простире од Мајданпека на северу до села Бучје код Књажевца на југу. Борска 

металогена зона представља коридор у оквиру Тимочког масива, који је 50 km 

дугачак и 5 km широк, који се простире од Бора до Мајданпека. 

Слика 7: Геолошка карта Тимочке еруптивне области 

 

Извор: www.rtb.rs 

http://www.rtb.rs/
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Бакар Бора, Великог Кривеља и Мајданпека припадају порфирном типу бакра 

(златне наслаге Тимочко магматског комплекса из горње креде Карпатско 

балканског металогеног подручја које припада тетијанском евроазијском 

металогеном појасу). 

Главни борски расед, који се пружа 30 km у правцу северозапада од борског 

рудника, одваја андезите од конглометарата, док у правцу истока расед 

Кривељ одваја андезите од кречњака.  

Терен у коме је формирано борско лежиште сачињавају следећи стенски 

материјали: разни варијетети бакроносних руда, андезити, андезитски, 

дацитски и дацито-андезитски пирокластити, конгломерати и пешчари, 

квартарни алувијални наноси.У борском рудном подручју све наслаге се везују 

за период горње креде. 

Рудно поље Мајданпек се налази у кредним вулканитима-андезитима, 

гранито-гнајсевима и јурским кречњацима. Геолошку грађу чине кристаласти 

шкриљци, серпентинити, дијабази, гнајсеви, гранити, конгломерати и 

пешчари. 

5.2. Климатске карактеристике 

С обзиром да се РТБ Бор налази на терирорији општина Бор и Мајданпек 

приказаћу климатске карактеристике за обе општине. 

Клима општине Бор је умерено-континентална. Особине ове климе су 

топла и сунчана лета и хладне зиме са доста снега. Јесени су топлије од 

пролећа. Због широке отворености ка Влашкој низији, веома су јаки климатски 

утицаји са истока, па је време у Бору и његовој околини често веома различито 

од времена у централној Србији. 

Температура ваздуха – Средња годишња температура ваздуха у Бору за период 

од 2000. до 2011. године је 7°C. Најхладнији месец је јануар (-4°C), а 

најтоплији август (17,7°C).  

У табели број 1 можемо видети средње месечне и годишње температуре 

ваздуха у Бору за период од 2000 до 2011 године. На основу ње можемо видети 

да је највећа средња годишња температура у овом периоду била 2000. године 

и износила је 8,2°C. 
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Табела 1: Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Бору за период од 2000-

2011. године 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Средња годишња количина падавина износи 668,3 мм/м2. Највише падавина се 

излучи у мају а најмање у марту. Снег се задржава у просеку 26,3 дана, а 

максимално 80 дана, најдуже на Црном врху и Столу.  

Релативна влажност ваздуха се креће од 52% у августу до 88% у јануару. Бор 

и његова околина припадају области са доста високом годишњом вредношћу 

релативне влажности ваздуха (78%). Јесењи месеци показују већу вредност 

релативне влажности ваздуха него пролећни месеци. 

Просечна годишња количина сунчеве светлости је 2030 сати. Осунчаност је 

највећа у месецу јулу 300 сати, а најмања у децембру 60 сати. Пролећни месеци 

имају веће осунчавање од јесењих.

Облачност је покривеност неба облацима. Просечна годишња облачност 

износи 55% покривености неба. Највећа је у новембру и јануару 70% а најмања 

од јула до септембра мање од 40%. 
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Ветрови – Овај крај се налази у области доминације ветрова из источног и 

северног квадранта. На слици 8 приказана је ружа ветрова за подручје 

истраживања. На основу ње видимо да је у Бору најдоминантнији ветар из 

северозападног и југоисточног правца, а у Мајданпеку из западног и источног. 

Овај податак има велики значај за загађење ваздуха јер ветар разноси прашину 

са јаловишта у смеру у којем дува.  

Слика 8: Ружа ветрова у Бору и Мајданпеку 

 

Извор: www.meteoblue.com 

Клима општине Мајданпек је умерено-континентална и слична клими 

општине Бор. На основу рељефа овде се могу издвојити две климатске 

области: подручје око Дунава са умереном климом и брдско-планинско 

подручје са оштром климом и више снежних падавина. 

Температура ваздуха – Средња годишња температура износи 9°C. Најхладнији 

је јануар са просечном температуром -2,7°C а најтоплији јул са просечном 

температуром 19,8°C.  Средња годишња количина падавина износи 890 mm. 

Просечан број дана са снежним покривачем је 79. Годишња вредност 

релативне влажности ваздуха износи 78%. 

Облачност - Просечан број ведрих дана годишње износи 78, а облачних 131. 

На микроклиму подручја утичу деградиране површине површинског копа, 

јаловишта и огољеност терена. Такође, на површинама које су деградиране 

http://www.meteoblue.com/
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рударењем, нема вегетације што доводи до повећања инсолације и утиче на 

исушивање земљишта и повећање температуре.

5.3. Хидрографске карактеристике 

Подручје истраживања припада сливном Дунава односно Црноморском 

сливу. Најзначајније реке су: Борска река, Поречка река, Шашка река, Злотска 

река, Кривељска река, Равна река и Тимок. 

У јужном делу испитиваног подручја већина река припада Тимочком сливном 

подручју, терени на западу припадају сливном подручју реке Млаве, на северу 

сливу реке Пек а на истоку сливу Великог Тимока. Планина Црни Врх 

представља развође између ових сливова. Хидролошка мрежа је условљена 

тектоником региона. Реке углавном теку из правца север-североисток и југ-

југоисток, што је у складу са правцима главних раседа у тимочкој еруптивној 

зони. У близини рудника Церово налазе се две реке: Ваља Маре и Церово. 

Ваља Маре се налази југоисточно од отворене јаме а река Церово западно од 

ње. Ове реке се спајају код Малог Кривеља и формирају Кривељску реку. 

Језеро Робуле 

Ово вештачко језеро се налази у близини Бора. Настало је наношењем велике 

количине рудничке раскривке која је затрпала надземне водотокове па је вода 

избила испод депоније и формирала ово језеро. Ова вештачка акумулација је 

настала седамдесетих година прошлог века. Језеро Робуле је дуго 450 m и 

широко 150 m и одликује се великом киселошћу воде и великом 

концентрацијом метала. Свакодневно из језера истиче око 500 m3 изузетно 

загађене воде која се улива у Борску реку. Због присуства тровалентног гвожђа 

у води  језеро има црвено-мрку боју.

Слика 9: језеро Робуле 

 

Извор: www.village.org.rs 

http://www.village.org.rs/
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5.4. Флора и фауна 

„Земљиште представља растресит, површински фертилни слој литосфере у 

коме су створени услови за живот биљака, из којег се оне снабдевају 

минералним материјама и водом. У овом слоју се одвија бурна активност 

педолошке флоре и фауне.“7 

Педолошки покривач настаје под утицајем различитих фактора: климе, стена, 

вегетације. Земљишта се деле на: типска или развијена (чернозем, гајњаче, 

смонице, ранкери...) и атипска или неразвијена (алувијална, делувијална, 

елувијална, еолска и антропогена).  

Квалитет земљишта на испитиваном подручју је незадовољавајући због врло 

плитког педолошког слоја на кречњачким и андезитским стенама, део је 

оштећен рударством и деловањем сумпордиоксида, а земљиште на обали 

Борске реке је покривено наносима флотацијске јаловине.  

Слика бр 10 показује типове биљног покривача на испитиваном подручју. На 

основу ње видимо да су најзаступљеније букове шуме и шуме храста, границе 

и цера.  

Најраспрострањеније биљке на испитиваном подручју су бреза, врба, топола, 

дивља купина, дивља крушка, дивља ружа и различите врсте грмова. 

Захвањујући рекултивацији јаловишта засадњом дрвећа, овде је од биљака 

заступњен: багрем, јасен, јавор, црни бор, разне врсте трава, грмова итд. На 

деградираним површинама рудника Бор, Велики Кривељ, Церово и Мајданпек 

засађено је 1 600 000 садница лишћара. 
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Слика 10: Основни типови биљног покривача 

 

Извор:www.snclavalin.com

Живи свет у околини зоне утицаја РТБ Бора је готово уништен или озбиљно 

угрожен и постоје проблеми за његово санирање. Са удаљавањем од басена 

стање се побољшава. 

Слика 11: Различите врсте грмова на јаловишту  

 

Извор: Марина Паунковић, 2017 
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6. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

6.1. Демографске карактеристике 

 

Прва насеља на овом простору су настала у раном неолиту (6.миленијум 

п.н.е.). Археолози су пронашли на локалитету Кучајна – Бор II насеље из овог 

периода са остацима земуница и надземних кућа, различита оруђа од камена и 

костију итд. Крајем неолита човек је спознао могућност експлоатације метала 

– бакра што је довело до отварања првих рудника, као што је Рудна глава у 

близини Мајданпека која представља један од најстаријих рудника бакра у 

Европи (5.миленијум п.н.е.). 

Подручје Бора и његове околине је насељавано тек од почетка употребе бакра. 

Године 1903. је отворен борски рудник па се град се развијао са развојем 

рударства. 

Главне општине на овом подручју су Бор и Мајданпек. 

Табела 2: Попис становника у општинама Бор и Мајданпек 

Становништво  Општина Бор Општина 

Мајданпек 

Укупно 

становника 

2002 55 817 23 703 

 2011 48 615 18 686 

Смањење 

становника 

 -7 202 -5 017 

Извор: www.stat.gov.rs 

Подаци о попису становништва у општинама Бор и Мајданпек су приказани у 

табели број 2. На основу њих можемо закључити да се популација постепено 

смањује. Просечна старост становника у Бору износи 42,3 а у Мајданпеку 35,8 

година. Просечна густина насељености у Бору износи 56,8 становника по км2 

а у Мајданпеку 29 становника по км2. 

http://www.stat.gov.rs/
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Највећи  број становника општине Бор чине Срби (72%), Власи (18%) и Роми 

(2,26%). У општини Мајданпек највећи број становника чине Срби (85%), 

Власи (3,83%) и Црногорци (1,38%). 

График 3: Националности у Бору 

 

Извор: www.stat.gov.rs 

 

График 4: Националности у Мајданпеку 

 

Извор: www.stat.gov.rs 

 

6.2. Насеља општина Бор и Мајданпек 

 

Општина Бор се састоји од централног насеља и седишта општине – 

градског насеља Бор и 12 сеоских насеља. Општина Бор је и седиште Борског 

округа који, поред Бора, чине општине Кладово, Неготин и Мајданпек. 

Територију општине Мајданпек чине 14 насељених места од којих су 2 

градска-Мајданпек и Доњи Милановац и 12 сеоска. 

http://www.stat.gov.rs/
http://www.stat.gov.rs/
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Називи насеља општине Бор: Злот, Брестовац, Шарбановац, Метовница, 

Слатина, Оштрељ, Доња Бела Река, Лука, Танда, Топла, Бучје, Кривељ, 

Горњане. 

Насеља општине Мајданпек: Дебели Луг, Лесково, Јасиково, Влаоле, Рудна 

Глава, Црнајка, Клокочевац, Тополница, Мосна, Голубиње, Мироч и Бољетин.

Слика 12: Насеља општине Бор 

 

Извор: www.stat.gov.rs 

Слика 13: Насеља општине Мајданпек 

 

Извор: www.Majdanpek.com 

http://www.stat.gov.rs/
http://www.majdanpek.com/
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Табела 3: Број становника у насељима општине Бор 

Насеље Број становника 

2002 

Број становника 

2011 

Кретање 

становника % 

Бор 39 387 34 160 -13,27 

Брестовац 2 950 2 690 -8,81 

Бучје 666 579 -13,06 

Горњане 1 114 930 -16,52 

Доња Бела Река 823 741 -9,96 

Злот 3 757 3 299 -12,19 

Кривељ 1 316 1 052 -20,06 

Лука 612 537 -12,25 

Метовница 1 331 1 111 -16,53 

Оштрељ 654 586 -10,40 

Слатина 921 890 -3,37 

Танда 350 319 -8,86 

Топла 100 97 -3,00 

Шарбановац 1 836 1 624 -11,55 

Извор: www.stat.gov.rs 

Табела 4: : Број становника у насељима општине Мајданпек 

Насеље Број становника 2002 Број становника 2011 

Мајданпек 10 071 7 699 

Доњи Милановац 3 132 2 410 

Бољетин 672 512 

Влаоле 767 604 

Голубиње 1079 736 

Дебели Луг 458 405 

Јасиково 717 582 

Клокочевац 711 595 

Лесково 431 348 

Мироч 406 319 

Мосна 787 720 

Рудна глава 2 309 2 010 

Тополница 1 064 856 

Црнајка 1 099 890 

Извор: www.stat.gov.rs 

На основу табела бр 3 и 4 можемо видети да су готово сва села у овим 

општинама захваћена процесом депопулације, што је велики проблем не само 

ових општина већ читаве државе. Да би се спречило исељавање становништва, 

неопходно је спровести мере које ће подстаћи развој насеља, треба посветити 

http://www.stat.gov.rs/
http://www.stat.gov.rs/
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већу пажњу урбанизацији сеоских насеља, подстаћи развој домаће радиности 

и сеоског туризма. 

7. ПРОБЛЕМ ЗАГАЂЕЊА 

„Загађење је свако уношење штетних материја у станишта/екосистеме, које 

доводи до промена у саставу живог света и смањења његове разноврсности.“8 

Главни проблеми животне средине који су установљени на подручју 

испитивања су: загађење ваздуха, воде, земљишта и проблем отпада. 

7.1. Извори загађења 

Доминантни извори загађења на овом подручју везани су за експлоатацију 

и прераду руде бакра. Топионица бакра представљала је примарни извор 

загађења животне средине. У секундарне изворе спадају одлагалишта 

рудничког отпада (раскривке и јаловине), затим каменолом, градска и 

приградска топлана које раде на угаљ, саобраћај и индивидуална ложишта у 

домаћинствима. 

 

8. ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА 

 

„Ваздух се сматра загађеним ако се у њему налазе стране компоненте у 

концентрацијама које изазивају штетне последице по здравље људи и уопште 

биолошке системе и наносе штету људској економији. То су оне концентрације 

које премашују граничне вредности (ГВК) или максимално дозвољене 

концентрације (МДК).“9 На основу овога се примењују закони о максимално 

дозвољеним концентрацијама страних супстанци и гасова у ваздуху, а њихову 

примену прати еколошка инспекција и други органи који су овлашћени 

Законом о заштити животне средине. 

Загађење ваздуха настаје кад се природни гасови (угљен-диоксид, угљен-

моноксид, азотни оксиди, метан, сумпор-диоксид), као и ситне честице чађи и 
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прашине ослободе у атмосферу. На овај начин долази до промене 

концентрације основних компонента ваздуха и њиховог природног односа. 

Ови гасови и честице могу доспести природним путем у атмосферу (услед 

природних пожара и вулканских ерупција), али чешће доспевају као последица 

човекових активности (сагоревањем нафте, угља, дрвета и природног гаса). 

8.1. Састав ваздуха 

Атмосфера представља ваздушни омотач Земље који се састоји из три слоја: 

тропосфера, стратосфера и јоносфера. Слој који је најближи земљиној 

површини се назива тропосфера и у њему се одвија интеракција загађујућих 

супстанци са нормалним састојцима ваздуха.  

„Основни састојци атмосфере су азот (78,084%), кисеоник (20,946%), аргон 

(0,934%) и водена пара. Угљен-диоксид запремински учествује са 0,0318%, 

док остали гасови чине преосталих 0,00012% запремине атмосфере. Оваква 

смеша поменутих гасова назива се ваздух.”10 

Кисеоник је веома распрострањен хемијски елемент. То је гас без боје и 

мириса, чија се количина у ваздуху не мења, иако га организми непрекидно 

троше. Његовом обнављању доприносе биљке које током процеса фотосинтезе 

ослобађају кисеоник. На великим висинама ваздух је разређен и количине 

кисеоника су мање. Кисеоник потпомаже горење. 

Азот је такође гас без боје и мириса. У њему не могу да опстану жива бића. На 

-196° прелази у течно агрегатно стање. Има га четири пута више од кисеоника. 

Угљен диоксид- човек, биљке и животиње га испуштају дисањем у ваздух, а 

може настати и сагоревањем дрвета, труљењем организама у земљи итд. 

Биљкама је неопходан јер га упијају својим зеленим деловима и од њега и воде 

(уз помоћ Сунчеве енергије) стварају храну. Штетан је у великим количинама 

за животиње и човека јер ако га удишу-угушили би се. Знаци тровања угљен 

диоксидом су главобоља и несвестица. 
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8.2. Закон о заштити ваздуха 

На предлог Министарства животне средине и просторног планирања, маја 

месеца 2009.године Народна Скупштина Републике Србије је усвојила „зелени 

пакет“ односно 16 закона из области заштите животне средине. Један од ових 

закона је и закон о заштити ваздуха.  

„Заштита ваздуха остварује се:  

1. Успостављањем, одржавањем и унапређивањем јединственог система 

управљања квалитетом ваздуха на територији Републике Србије; 

2. Очувањем и побољшањем квалитета ваздуха кроз утврђивање и 

остваривање мера у области заштите како би се спречиле или смањиле 

штетне последице по здравље људи и/или животну средину; 

3. Избегавањем, спречавањем и смањењем загађења која утичу на 

оштећење озонског омотача и климатске промене; 

4. Праћењем, прибављањем и процењивањем одговарајућих података о 

квалитету ваздуха на основу мерења и стандардизованих метода; 

5. Обезбеђивањем доступности података о квалитету ваздуха; 

6. Извршавањем обавеза у складу са потврђеним међународним 

уговорима; 

7. Међународном сарадњом у области заштите и побољшања квалитета 

ваздуха и осигурањем доступности тих података јавности.“ („Сл.гласик 

РС“, бр. 36/2009 и 10/2013)“11 

„Према закону о заштити ваздуха а према нивоу загађености полазећи од 

прописаних граничних вредности (ГВ) и толерантних вредности (ТВ), 

утврђене су следеће категорије квалитета ваздуха: 

I категорија – чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене граничне 

вредности нивоа ни за једну загађујућу материју 

II категорија – умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне вредности 

нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене 

толерантне вредности ниједне загађујуће материје 

III категорија – прекомерно загађен ваздух где су прекорачене толерантне 

вредности за једну или више загађујућих материја“.12
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8.3. Загађење ваздуха под утицајем РТБ Бор 

Почетак рударења на простору Бора и Мајданпека и стално повећање 

капацитета временом су оставили велике последице на животну средину. 

Њихов утицај се првенствено огледа у технологијама које неминовно доводе 

до загађења ваздуха, а преко њега и до нарушавања и деструкције животне 

средине. За 80 година рада топионице РТБ-а емитовано је 20 000 тона арсена 

и 15 милиона тона сумпордиоксида. Као неизбежна последица загађеног 

ваздуха, јављале су се болести респираторних органа, нарочито код деце. До 

почетка рада нове топионице, концентрације сумпордиоксида су биле у 

најнасељенијем делу града најмање 100 дана сваке године изнад дозвољених 

граница светске здравствене организације. 

„Главни извори загађења ваздуха у Бору су: 

 Рударство (површински копови бакра, јама рудника бакра, флотацијска 

јаловишта...) 

 Металургија (топионица) 

 Индустријски објекти (фабрике прераде метала, фабрика лак жице) 

 Енергетика (Топлана) 

 Саобраћај, домаћинства итд.“13 

Прва топионица бакра почела је са радом 1906.године. Развојем рударства 

повећавани су капацитети а отпадни гасови су без пречишћавања испуштани 

у атмосферу и при том су уништили вегетацију у околини. Када су дограђени 

нови димњаци оштећене површине су биле све веће.  

Топионица бакра је основни загађивач ваздуха сумпордиоксидом. Све до 

изградње нове топионице, стогодишња емисија сумпордиоксида оставила је 

велике последице по животну средину. Ова емисија је стално расла од 

1935.године јер је расла производња. Прерађивала се руда бакра која је 

садржала велике количине пирита у коме је велики садржај сумпора. 

Сумпордиоксид у контакту са воденом паром у ваздуху и атмосферским 

падавинама ствара сумпорасту киселину која се таложи на земљу и доводи до 

смањења pH земљишта.  С обзиром да сумпордиоксид реагује са мермером и 

калцитом, сједињавањем са калцијум карбонатом ствара се гипс што доводи 
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до оштећења грађевинских објекта. Високе концентрације доводе и до 

повећане корозије метала. Становништво је такође изложено високој 

концентрацији арсена у облику ситних честица. Главни извори емисије арсена 

су сагоревање угља, топљење бакра и употрба хербицида. 60% антропогених 

емисија арсена се добија сагоревањем угља и топљењем бакра. Године 1935. 

почела је прерада руде у флотацији и тако се смањила емисија сумпора. После 

Првог Светског Рата изграђена је фабрика сумпорне киселине 1960.године, 

нова топионица и још две фабрике киселине. На овај начин створени су услови 

за повећање топионичарских капацитета и прераде око 65% сумпордиоксида 

који из њих излази. Године 2006. агенција за заштиту животне средине 

Републике Србије је доставила податке Европској агенцији за животну 

средину да је у Бору на мерном месту Градски парк измерена највећа 

концентрација сумпор диоксида у Европи.  

Године 2014.у Бору је изграђена нова топионица која је почела са радом на дан 

чистог ваздуха 3.новембра 2015. године. На овај начин, стара топионица је 

након више од пола века постојања, престала да ради. Нова топионица је 

смањила концентрацију угљендиоксида за 50%. Током рада старе топионице 

становништво је било изложено великој концентрацији сумпор диоксида јер  

је димњак топионице удаљен од центра Бора свега 500 m. Центар града има и 

највећу популацију тако да је ово било веома неповољно за здравље 

становништва у Бору. Од 1976.године када је почело да се мери загађење, Бор 

је по квалитету ваздуха стално спадао у трећу категорију због велике просечне 

концентрације сумпор диоксида. После изградње нове топионице и фабрике 

сумпорне киселине и њиховог пуштања у рад то више није случај. Очитавања 

са мерних станица показују да је квалитет ваздуха међу најбољим у Србији и 

да је стигао до прве категорије.  

Енергетика загађује животну средину емитовањем прашине, угљеникових и 

сумпорових оксида. Као гориво се користе различите врсте угљева и 

квалитета. Ово загађење је изражено у зимском делу године. 

Главни извори загађења ваздуха у Мајданпеку су партикулати од рударских 

активности рудника бакра Мајданпек, због процеса дробљења и млевења и 

партикулати ношени ветром са јаловишта и депонија отпада. 

У емисији прашине највише учествују флотацијска јаловишта 37% затим 

енергетика 35% и металургија 28%. 
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8.4. Праћење квалитета ваздуха 

 

Процена загађености ваздуха, односно граничне вредности, толерантне 

вредности, максимално дозвољене вредности имисије за поједине параметре 

аерозагађења базирају се на важећим законским прописима (Закону о заштити 

ваздуха „Сл.гласник Р.С“ 36/09, Уредби о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха „Сл. Гласник Р.С“ бр.10/11, и уредби о изменама и допунама 

Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Сл. Гласик 

Р.С“ бр.75/ 2010 и 63/2013. 

Мониторинг квалитета ваздуха у Бору и околини се спроводи дуги низ 

година. Пре него што су уведене мреже аутоматских мерних станица од стране 

Агенције за заштиту животне средине, Институт за рударство и металургију у 

Бору је вршио мерења загађења ваздуха и метеоролошкс осматрања. Општина 

Бор, у сарадњи са Институтом за рударство и металургију у Бору, месечно 

објављује извештаје о квалитету ваздуха на мерним местима опремљеним 

аутоматским мерним станицама: Градски парк, Институт, Технички факултет, 

Болница, Југопетрол, Шумска секција, Брезоник, Слатина и Оштрељ. 

Мониторинг квалитета ваздуха укључује одређивање концентрације сумпор 

диоксида, чађи, партикулата и таложних материја. 

Мониторинг квалитета ваздуха се прати са циљем добијања индикатора 

квалитета ваздуха с обзиром на његово деловање на људе, еко-системе као и 

на изграђена добра.  Узорци ваздуха узимају се на местима на висини од 1,5m 

до 10 m од нивоа тла која нису изложена директном утицају извору загађења. 

„Према Уредби о условима за моноторинг и захтевима квалитета ваздуха за 

период узорковања од 24 часа, гранична вредност и толерантна вредност за 

сумпор-диоксид (ЅО2) су исте и износе 125 mg/m3 , a за азот-оксид (NO2) те 

вредности су 85 mg/m3 . За исти период узорковања максимално дозвољена 

вредност за чађ је 50 mg/m“14 

Контрола квалитета ваздуха у општини Бор спроводи се у оквиру локалнe 

мреже мониторинга (три мерна места за сумпордиоксид, чађ, суспендоване 

честице и таложне материје) и у оквиру државне мреже мониторинга (два 
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мерна места за сумпордиоксид, чађ, суспендоване честице и таложне 

материје). 

Квалитет ваздуха се проверава на три станице: Градски парк (око 500m 

источно од димњака топионице), Институт за бакар (око 1 km југозападно од 

топионичарског комплекса), Електроисток југопетрол (око 2 km југоисточно 

од топионице и Брезоника).

График 5: просечна месечна концентрација сумпордиоксида 

 

Извор: www.rtb.rs 

На графику број 5 представљене су просечне месечне концентрације 

сумпордиоксида на мерним станицама „градски парк“, „институт“, „брезоник“ 

и „слатина“ у односу на годишњу граничну вредност према Уредби о условима 

за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. С обзиром да годишња гранична 

вредност износи 50 µg/m3 на свим мерним станицама су просечне месечне 

концентрације испод годишње вредности емисије (ГВЕ). 

 

 

 

 

http://www.rtb.rs/
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8.5. Предлог заштитиних мера 

Што се тиче Бора, данашњи квалитет ваздуха је драстично побољшан, а 

томе је допринела нова металуршка линија прераде бакра и њен рад без 

емисија у атмосферу. Смањена емисија сумпор-диоксида из нове топионице 

допринела је побољшању квалитета ваздуха, па је Бор сврстан у градове 

Србије који имају чистији ваздух. Уредбом о условима за мониторинг и  

захтевима квалитета ваздуха је дефинисано да просечна концентрација 

сумпордиоксида у ваздуху не сме да пређе 50 микрограма. Од јануара до јуна 

ове године његова просечна концентрација је износила 38,51 микрограм по 

кубном метру ваздуха што је далеко испод дозвољене концентрације. 

Смањење концентрације сумпордиоксида у ваздуху има тенденцију даљег 

опадања. 

У погледу Мајданпека, као најважнија мера заштите наводи се озелењавање 

јаловишта јер би се овај начин смањила дисперзија партикулата. Такође се 

наводи да је потребно опремити млинове уређајима за вентилацију. 

 

9. ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ 

„Под загађењем природно чисте воде подразумева се свако квалитативно и 

квантитативно одступање од нормалног, природног хемијског, физичког и 

билошког састава и својстава, које има нежељене последице по људско 

здравље, економију и екосистеме уопште.“15 

9.1. Киселе рудничке воде 

При подземној или површинској експлоатацији у рудницима је најчешће 

присутна вода. У рудницима са јамском експлоатацијом она је пореклом од

површинских или подземних вода, док је у површинским коповима пореклом 

од површинских и атмосферских вода. Те воде се називају рудничким водама.  

Настајање ових вода се обично јавља тамо где има пирита. Оне не служe 

ничему па се испумпавају или саме отичу у оближње водотокове или базене. 

Рудничке воде настају услед природних процеса нагризања рударског отпада, 

а појављују се у облику процедних вода и природних извора. Рудничке воде 
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представљају опасност по здравље јер садрже тешке метале. Њихово дејство 

има јако негативан утицај на животну средину и испољава се дуго након 

престанка рада рудника. Максималан негативан утицај киселих рудничких 

вода достиже се 5-10 година након затварања рудника, а затим опада током 

наредних 20-40 година. 

9.2. Загађење површинских токова 

У близини борског комплекса се спроводио мониторинг у рекама: Тимок, 

Борска, Кривељска и Бела река. У неколико случајева је установљено 

прекорачење српских лимита за тешке метале (углавном бакар и никл), а 

лебдеће честице су регистроване у Борској, Кривељској и Белој реци. 

У Мајданпеку су извршене анализе Малог и Великог Пека и овде су 

регистроване прекомерне количине лебдећих честица, гвожђа и бакра. 

Загађење околних водотокова у Бору, пре свега Борске и Кривељске реке су 

условиле рударске активности у трајању од преко једног века.  

У погонима РТБ-а Бор се генеришу отпадне воде које, било директно или 

индиректно, загађују Борску и Кривељску реку. С обзиром да се ове реке 

уливају у Белу реку која се улива у Тимок и даље у Дунав реч је о великом 

загађењу. У водотокове се годишње испусти преко 22 милиона кубика 

отпадних вода. Ове воде се испуштају без икаквог или недовољног 

пречишћавања у Борску, Кривељску, Брестовачку и Равну реку.  

Загађења површинских вода се односе на ниску pH вредност, повећаним 

садржајем јона тешких метала, суспендованим честицама и финим честицама 

флотацијске јаловине која је депонована у долинама наведених река на 

површини од преко 2000 хектара. Водотокови на овом простору припадају 

сливу Беле реке, Тимочком сливу односно сливу Дунава.  

„Сливу Беле реке припадају: 

1. Борска река са својим притокама 

2. Кривељска река са својим притокама 

3. Церова река са својим притокама 

4. Равна река са својим притокама“16 
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Борска река 

Борска река настаје спајањем дренажних вода из ТИР-овог колектора, 

комуналних вода након изласка из комуналног колектора, воде из језера 

Робуле и металуршких вода. Слив Борске реке је површине око 61 km2, а 

максимална дужина тока око 10 km. Ова река је првобитно текла у правцу 

северозапад-југоисток до Бора. Међутим, изградњом цевовода она је скренута 

са свог правца. Борска река се спаја са Кривељском и Равном реком и формира 

Белу реку, која се код села Вржогрнац улива у Велики Тимок и даље у Дунав.  

 

Слика 14: Ушће Борске реке у Кривељску 

 

Извор: www.mc.kcbor.net 

Ова река је једна од најзагађенијих у Европи. Последњих година се спроводио 

мониторинг у близини борског комплекса у реци Тимок, Борској, Кривељској 

и Белој реци. У неколико случајева је установљено прекорачење српских 

лимита за тешке метале, а лебдеће честице су регистроване у Борској, 

Кривељској и Белој реци. На пример, концентрације бакра су ишле до 16mg/l 

у односу на лимит од 0,1mg/l. Према истраживању које је рађено претходних 

година, због близине рударског басена у Бору, осим што овим водотоком 

протичу тешки метали, у реку се излива и Борска канализација.  
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Слика 15:Тимок пре ушћа Борске реке         Слика 16: Тимок након ушћа Борске реке 

    

         Извор: : www.mc.kcbor.net                                  Извор: : www.mc.kcbor.net  

У републици Србији, заштита површинских вода врши се законском 

регулативом, која се заснива на класификацији воде на четири класе према 

нивоу загађености и употреби што је и приказано на следећој табели.  

Табела 5: Легенда класа квалитета воде 

 

Извор: www.zavodzajecar.rs 

Воде Борске реке не могу да се сврстају ни у четврту класу и спадају у воде са 

високим садржајем потенцијално токсичних елемената према нивоу 

максимално дозвољене концентрације.  

 

http://www.mc.kcbor.net/
http://www.mc.kcbor.net/
http://www.zavodzajecar.rs/
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Слика 17: Поток поред јаловишта 

 

Извор: Марина Паунковић, 2017 

Кривељска река 

Кривељска река настаје од Церове реке и потока Ваља Маре. Тече кроз село 

Велики Кривељ, које је један од најзначајнијих површинских копова у Борском 

региону. Такође, Кривељска река прима отпадне воде неких секција Рударског 

басена Бор, који се налази на њеним обалама. Она је угрожена од површинског 

копа Церово, површинског копа Велики Кривељ, од стране одлагалишта 

коповске јаловине површинског копа Велики Кривељ (одлагалиште Сарака)  и 

од стране флотацијског јаловишта Велики Кривељ.  

Године 2002. вода из еколошке бране рудника Церово се прелила у реку. Брана 

је попустила због обилних падавина, па су се отпадне воде плаве боје излиле у 

реку. Прошле године, тачније 17. јуна 2016. након обилних киша, дошло је до 

новог инцидента. Река је еколошки „убијена“, у њој поново нема живота и 

требаће много година да се поново врати.  

Кривељска река је класе I/II узводно од рудника Церово. Вода ове класе може 

се користити за наводњавање или за пиће код домаћих животиња. Низводно 

од рудника, као последица уливања загађених отпадних рудничких вода, мења 

се квалитет воде Кривељске реке. Низводно од флотацијског јаловишта 

Велики Кривељ до места где се спајају Борска и Кривељска река, вода 

Кривељске реке је ван категорије услед великог загађења. 
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9.3. Предлог заштитних мера 

Отпадне воде Бора су регионални па и прекогранични проблем. Оне 

угрожавају сва насеља на њиховим обалама и утичу на квалитет воде Дунава. 

Решавање овог проблема је од изузетног значаја. 

Основни циљеви заштите вода су: 

1. Заштита површинских вода од отпадних вода из рударства, металургије 

и домаћинстава 

2. Биолошка рекултивација и ревитализација деградираних река 

„Приоритетни задаци заштите вода су: 

1. Увођење технологија хидрометалургије у преради отпадних вода 

рударства 

2. Изградња система за пречишћавање индустријских и комуналних вода 

3. Ревитализација деградираних водотокова 

4. Рекултивација приобаља засутог флотацијском јаловином 

5. Реконструкција дотрајале канализационе мреже 

6. Едукација становништва о заштити вода“17 

 

10. ЗАГАЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

Главни извори деградације земљишта у Бору и Мајданпеку су рударство и 

металургија. У овим општинама земљиште је трајно уништено због самих 

рударских копова као и формирања флотацијских јаловишта. Као резултат 

ових активности, уништено је најплодније земљиште у долинама Борске реке 

и Великог Тимока. Услед топљења руде бакра, велике концентрације 

сумпордиоксида су уследиле закишељавање земљишта, уништавање 

вегетације и ерозије. 

Услед рударских радова дошло је до деградације пољопривредног земљишта 

у Бору, Слатини, Кривељу, Бучју, Оштрељу и Доњој Белој Реци. Отпадне воде 

из јаловишта су деградирале земљиште у селима: Слатина, Вражогрнац и 

Рготина. Отпадни гасови из топионице су утицали на оштећење земљишта 

готово свих села у општини Бор. Процењује се да је око 25 500 хектара 

земљишта оштећено, што чини 60,6% пољопривредног земљишта општине 
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(СО Бор, 2003). Велика је киселост земљишта на пољопривредним 

површинама које окружују рударско-металуршки комплекс. 

10.1. Садржај тешких метала и киселост земљишта 

„У зависности од степена киселости, земљишта су подељена у пет класа: 

1. pH <4,5 Веома кисела 

2. pH  4,5-5,5 Кисела 

3. pH 5,6-6,7 Умерено кисела 

4. pH  6,8-7,2 Неутрала 

5. pH >7,2 Алкална“18 

„Центар за пољопривредно и технолошко истраживање“ из Зајечара је 

1997.године извршио анализу киселости земљишта да би се утврдио утицај 

РТБ-а на околно земљиште. Истраживање је показало да је заступљена 

повећана киселост земљишта са pH вредношћу испод 6 на готово свим местима 

узорковања, док је у Бору и Брестовцу измерена испод 5 што се може видети 

на графику број 6. Што се тиче тешких метала, садржај бакра изнад 

максимално дозвољене концентрације је забележен у Оштрељу, Бучју и 

Слатини. Садржај арсена близу максимално дозвољене концентрације измерен 

је у Слатини, Метовници и Кривељу, док је садржај олова у свим узроцима био 

испод дозвољене граничне вредности што се може видети на графику број 7. 
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График 6: Киселост земљишта 

 

Извор: www.rtb.rs 

График 7: Садржај тешких метала у земљишту 

 

Извор: www.rtb.rs 

Интензивна експолоатација и прерада руде бакра на подручју Бора и 

Мајданпека довела је до деградације и загађења стотине хектара земљишта 

услед одлагања велике количине рударског отпада. Процењује се да је у Бору 

и околини у протеклом периоду до данас депоновано више од 780 x 106 тона 

чврстих отпадних материјала који садрже преко 1 140 000 тона бакра. Рударске 

депоније, настале одлагањем индустријског отпада у Бору и околини, својом 

великом површином, огромном количином и хетерогеним саставом, битно 

утичу на квалитет животне средине.  

http://www.rtb.rs/
http://www.rtb.rs/
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10.2. Предлог мера и заштита 

Основни циљ је да се рекултивише и ревитализује пољопривредно земљиште. 

„Приоритетне активности су: 

1. Израда катастра оштећеног пољопривредног земљишта 

2. Израда просторног плана којим би се дефинисала будућа намена 

пољопривредног земљишта 

3. Селективни избор пољопривредних култура које би се могло успешно 

гајити у постојећим еколошким условима 

4. Образовање пољопривредника за примену метода рекултивације и 

ревитализације пољопривредног земљишта 

5. Практична реализација пројеката рекултивације и ревитализације 

пољопривредног земљишта“19 

Јаловина мора да се одлаже на најбољи могући начин како би се обезбедила 

заштита људи и животне средине. Систем одлагања на земљу мора бити 

пројектован тако да изолује кисели материјал од стварања процедне воде. 

Уливање у реке или море је једино прихватљиво у случају ако би одлагање на 

земљу представљало ризик за животну средину и ако би се доказало да то не 

би имало значајно негативно дејство на низводне приобалне или речне 

ресурсе. 

11.  ПРОБЛЕМ ОТПАДА И ДЕПОНИЈА 

„Отпад је свака материја или предмет који власник одбацује, намерава или 

мора да одбаци.“20 Данас велики проблем представља отпад који настаје као 

последица људских активности. Врсте отпада су:  

1. Комунални 

2. Комерцијални и  

3. Индустријски отпад 

Комунални отпад је отпад из домаћинстава. 
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Комерцијални настаје у привредним субјектима или организацијама које се 

делимично или у целини баве трговином, услугама, канцеларијским 

пословима, спортом, рекреацијом или забавом. 

Индустријски је отпад из било које индустрије или са локације на којој се 

налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника 

и каменолома. 

У Бору и Мајданпеку највећи проблем представља чврсти отпад који настаје 

од рударства.  

У Бору, привреда највише доприноси стварању отпада и то: 

 Рударство (раскривка са површинских копова, флотацијска јаловина у 

Бору и Великом Кривељу, старе гуме, акумулатори, метални отпад.) 

 Индустрија (акумулатори, старе гуме, грађевински отпад итд.) 

 Прехрамбена индустрија (масти, протеини, отпадне воде...) 

 Енергетика (пепео топлане) 

 Пољопривреда (остаци од жетве, органско ђубриво, пестициди) 

 Здравство (опасан отпад-медицински отпад, радиоактивни отпад-из 

здравствених установа) 

 Транспорт (старе гуме, мазива...) 

Отпад који настаје у оквиру рударских активности у Бору је: 

 Отпад који настаје у подземном руднику Јама 

 Раскривка из старог копа Бор 

 Отпад од флотације 

У Бору највећи проблем преставља јаловина. Велики проблем представљају и  

дивље депоније у Бору. Једна од највећих дивљих депонија је сам поток између 

болничког насеља и насеља Старо селиште.  

 Такође, као отпад се јављају и истрошене аутомобилске гуме, уље за 

подмазивање, метални отпаци и истрошени акумулатори. Депоније се налазе 

поред јаловишта РТХ  и у старом отвореном борском копу. Ту се налази и 

отворена градска депонија. 
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Слика 18: Дивља депонија код борске болнице 

 

Извор: www.bor030.net 

Градска депонија се налази 2 km југоисточно од бора и лоцирана је у 

напуштеном делу копа унутар индустријског круга РТБ Бор. Почела је да се 

ствара 1980.године и непрекидно се пуни већ 37 година. На овој депонији, 

поред комуналног отпада, отпада са јавних површина итд. складишти се и 

индустријски отпад и отпад из рударства. Ова депонија је велики загађивач 

животне средине јер око ње не постоји заштитна ограда која би спречила 

приступ људи и животиња. Такође, на депонији не постоје канали за одвођење 

површинске и процедне воде а сама депонија се налази у близини Борске реке 

у коју се ове воде инфилтрирају. 

Отпад који настаје од рударских радова на комплексу Велики Кривељ чини 

отпад од флотације и раскривке из ископа. Од рударских радова настаје отпад 

у виду старих гума од дампера, старог уља за подмазивање за одржавање 

рударских машина, старе преносне траке и старо гвожђе. 

Отпад из топионице бакра чини: шљака из пламене пећи, шљака из 

конвертора, прашина, отпадне емулзије итд. 

http://www.bor030.net/
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У мајданпеку највећи проблем представља јаловина од рударских активности 

и друго смеће као што су старе аутомобилске гуме, метални отпаци, уље за 

подмазивање и истрошени акумулатори. 

Отпад се углавном оставља директно на земљу, без икакве заштите земљишта 

и мера ублажавања да би се спречило загађење отицањем кишнице и емисије 

прашине и испарења у ваздух. 

Стогодишњи рад РТБ Бор је оставио за собом око 600 милиона тона отпада. 

11.1. Јаловишта 

Јаловина је отпадни материјал који настаје приликом обраде руде. 

Као нус производ, који се јавља прерадом руде бакра флотирањем, представља 

јаловина пирита. Оваква јаловишта се називају флотацијска јаловишта. Велика 

количина флотацијске јаловине се као отпадни материјал одлаже на одређено 

место у индустријском кругу. 

На подручју Бора постоје три флотацијска јаловишта:  

1. Флотацијско јаловиште Бор 

2. Флотацијско јаловиште РТХ (Рудно тело ха) 

3. Флотацијско јаловиште Велики Кривељ 

Што се тиче флотацијског јаловишта Бор, оно је напуштено пре 20 година. 

Један његов део је рекултивиран, други део је под водом а трећи је осушен па 

представља велики проблем у сушном периоду кад дува северозападни ветар. 

Тада се диже облак прашине који загађује јужни део града Бора и површине 

према селу Слатина.  

Слика 19: Зона утицаја прашине са јаловишта Бор 

 

Извор: www.eco-ist.com 

http://www.eco-ist.com/
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Прашина ових јаловишта утиче на велике површине у правцу дувања ветра. 

Конкретно на овом простору је доминантан ветар из северозападног правца. 

Угрожене површине зоном утицаја прашине са флотацијског јаловишта Бор 

износе 18 361 074 m2, флотацијског јаловишта рудног тела Х 3 713 408 m2 и 

флотацијског јаловишта Велики Кривељ 16 077 805 m2. 

 Депоновање флотацијске јаловине захтева велики простор за складиштење. 

Јаловина се до места одлагања допрема на два начина: хидраулички 

пластичним цевима  (што је случај са флотацијским јаловиштем РТХ) и 

гравитационо помоћу бетонских канала (на флотацијском јаловишту Велики 

Кривељ).

Слика 20: Допремање јаловине на јаловишту Велики Кривељ 

 

Извор: Марина Паунковић 2017 

Процењује се да је у периоду од 100 година, у Бору и околини откопано преко 

200 милиона тона руде и око 500 милиона тона раскривке, при чему је 

произведено око 195 милиона тона флотацијске јаловине. 
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Слика 21: Јаловиште Велики Кривељ 

 

Извор: Марина Паунковић 2017 

На подручју Мајданпека постоје два јаловишта:  

1. Јаловиште Шашки поток 

2. Ваља Фундата 

Јаловиште Шашки поток је био у употреби од 1989-1995.године. Ово 

јаловиште се делимично урушило услед обилних киша и стварања леденог 

покривача преко јаловишта. 

Јаловиште Ваља Фундата је активно јаловиште које је изграђено као замена за 

оштећено јаловиште Шашки поток.  

Слика 22: Јаловиште Ваља Фундата (означено стрелицом) 

 

Извор: maps.google.com 
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11.2. Хемијска анализа јаловине 

Хемијска анализа узорка старе флотацијске јаловине је одрађена у 

лабораторији Института за Рударство и Металургију у Бору. Ти резултати су 

приказани у следећој табели, као и граничне вредности наведених елемената. 

Табела 6: Анализа узорка јаловине 

 

Извор: www.rtb.rs 

На основу табеле бр. 6 можемо видети да су концентрације бакра, цинка и 

арсена далеко изнад дозвољених концентрација. Ово је веома опасно по 

земљиште а самим тим и по здравље људи, јер долази до апсорбовања кроз 

ланац исхране. 

11.3. Тест за одређивање pH вредности земље са јаловишта 

Постоји више метода за одређивање pH вредности земљишта. Међутим, ја 

сам се у складу са својим могућностима одлучила за ову методу.21 У циљу 

одређивања pH вредности земље са јаловишта урадила сам тест који се може 

спровести употребом следећег материјала: 

 Алат за копање 

 Две стаклене чаше 

 Сирће 

 Сода бикарбона 

 

 

 

http://www.rtb.rs/
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Процедура анализе: 

Земљишни узорак, кога сам узела са дубине од 30 cm, се правилно распореди 

у 2 чаше. У једну чашу се додаје сирће а у другу сода бикарбона. У случају 

чаше са сирћетом ако дође до шуштања и пенушања то је знак да је земљиште 

алкално. Ако је земљиште кисело, доћиће до реакције са содом бикарбоном. 

Ако не буде никакве реакције то је показатељ да је земљиште неутрално. 

Слика 23: Потребан материјал 

 

Извор: Марина Паунковић 2017 

Резултати анализе:

У случају чаше са сирћетом није дошло до никакве реакције већ је дошло до 

реакције са содом бикарбоном (слика 26) што је показатељ да је земљиште 

кисело.  
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Слика 24: Реакција са содом бикарбоном 

 

Извор: Марина Паунковић 2017 

Слика 25: Реакције земљишта 

 

Извор: Марина Паунковић 2017 

Слика 26: Место узимања узорака 

 

Извор: Марина Паунковић 2017
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11.4. Предлог мера и заштита 

Да би се решио проблем отпада пракса отворених депонија мора да се 

прекине и настали отпад мора се складиштити на одговарајући начин како би 

се спречила контаминација земље, подземне воде и површинских токова и да 

се омогући рециклажа секундарних сировина. Потребно је и рекултивисати 

постојеће отворене депоније. 

„И у Бору и Мајданпеку препоручене мере ублажавања су: 

 Зауставити одлагање отпада на отвореном и обезбедити одговарајућу 

привремену површину за складиштење 

 Морају се заштитити отворене депоније, потребно је направити списак 

отпада и утврди ризик у вези са тим; потребно је да се отпад покрије или 

уклони 

 Рекултивација јаловишта 

 Отпад који се прикупи у селима потребно је складиштити и дати 

одређеним фирмама које се баве рециклажом 

 Активност медија (афирмација медија за еколошке теме, организовање 

манифестација од ширег значаја, организовање еколошких емисија на 

радију и телевизији итд)“22 
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12. УТИЦАЈ РТБ-А НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА 

 

Стогодишње рударење у Бору је у великој мери утицало на загађење 

ваздуха, воде, земљишта и животних намирница бројним загађујућим 

супстанцама (пре свега сумпордиоксид и арсен). Те штетне супстанце 

доспевају у организам човека и нарушавају његово здравље. Загађен ваздух на 

различите начине утиче на здравље људи. Пре свега, доводи до успореног 

раста и развоја деце, смањује отпорност организма према инфекцијама и 

доводи до обољења унутрашњих органа. 

Ваздух је најефикаснији пут којим загађујуће материје могу да дођу до човека. 

Прашине са јаловишта и депонија и гасови из топионице се преносе ветром и 

људи их уносе у свој организам дисањем и на тај начин угрожавају своје 

здравље. 

Други пут је подземна вода и земља где се таложе загађујуће материје и одакле 

их људи могу апсорбовати кроз ланац исхране. 

Од загађујућих гасова, ваздух у Бору посебно садржи: сумпордиоксид, арсен 

и концентрације тешких метала и њихових састојака. 

Сумпордиоксид у великим концентрацијама може да доведе до обољења коже 

и слузокоже. Удисањем доспева у респираторни систем и изазива бројна 

обољења.Он се раствара у пљувачци и доспева у дигестивни тракт и може 

изазвати појаву гастритиса и чира на желуцу, а такође доспева и у крв и утиче 

у негативном смислу на друге органе. 

Арсен у ваздуху повећава ризик од рака. Подаци Института за рударство и 

металургију Бор су потврдили да је арсен стално присутан у ваздуху и да је 

његов највећи ниво забележен 2012. и 2013. године. У периоду од 1994. до 

2010. године количина арсена у ваздуху је константно повећавана, а на 

поједниним локацијама су биле и 100 пута више од дозвољених. Током 

последње деценије, број оболелих од карцинома у општини Бор се креће од 

187-234 пацијената годишње. Ткива у којима су утврђене највеће количине су 

плућа, бубрези, слезина и јетра. Таложи се у коси и ноктима а излучује 

мокраћом, урином и знојем. 
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Вршена су истраживања на који начин квалитета ваздуха утиче на здравље, 

раст и развој деце у Бору (загађена средина) и Сокобањи (чиста средина). На 

овај начин је код деце у Бору утврђен мањи садржај хемоглобина за 1,1% и 

мањи број црвених крвних зрнаца за 400000 у односу на децу у Сокобањи. 

Такође, стање респираторног система код деце у Бору је неповољније: запушен 

нос, изражен оток ждрела, повећане подвиличне жлезде итд. Због овога су деца 

у Бору подложнија настанку бронхијалног спазма и најтежих алергијских 

обољења као што је бронхијална астма. У оквиру исте студије, провераван је 

садржај арсена и олова у крви и мокраћи код деце у Бору и селу Злот које је 

изван домета рударског загађења. Откривено је да је садржај већи код деце у 

Бору.  

Медицинска истраживања становника Бора и села Злот су показала знатно 

већу концентрацију арсена у крви и коси и олова у крви и мокраћи код 

становника Бора. Овде је посебна пажња посвећена изучавању малигних 

обољења с обзиром да је арсен канцерогени елемент. Резултати су показали да 

је стопа смртности становништва изнад 40 година већа у Бору него у Тимочкој 

Крајини што се може и видети на слици број 20. Ово говори да у животној 

средини Бора постоје канцерогени чиниоци који ово условљавају. 

График 8: Стопа смртности од карцинома по добним групама 

 

Извор: www.imrs.rs 

 

 

 

 

http://www.imrs.rs/
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11.5. Квалитет животних намирница 

Квалитет животних намирница зависи од квалитета ваздуха, састава 

земљишта, квалитета вода којима се наводњавају пољопривредне културе и 

начина на који се примењују хемијска средства и вештачка ђубрива. 

Рударство и металургија су емисијом гасова и испуштањем отпадних вода у 

реке које служе за наводњавање земљишта, проузроковали повећан садржај 

опасних материја у њима. Ово стање је погоршала и примена вештачких 

ђубрива и пестицида у пољопривреди. Преношењем опасних материја из 

земљишта, преко биљака у ланцe исхране, оне доспевају до човека и 

угрожавају његово здравље. Рударски објекти су извор прашине која се таложи 

на биљке и земљиште. Металургија је извор сумпордиоксида, који оштећује 

биљке, и тешких метала који у њих доспевају преко хранљивих материја из 

земље. Сумпордиоксид у контакту са вегетацијом изазива акутна и хронична 

оштећења лишћа. Акутна оштећења, изазвана краћим утицајем веома високих 

концентрација сумпордиоксида, се манифестују оштећењем ћелија и сушењем 

листова. Хронична оштећења настају дужим излагањем биљака нижим 

концентрацијама што доводи до смањења приноса. Оштећења настају при 

високим концентрацијама сумпордиоксида након кише или у раним јутарњим 

сатима када је роса. Већа оштећења трпе пољопривредне културе које се 

налазе у близини металуршког комплекса или у котлинама и долинама где се 

дим задржава дуже. Биљке имају различити степен осетљивости на 

сумпордиоксид, па је од житарица најосетљивији овас а најмање пшеница. 

Повећана количина бакра у земљишту је токсична за биљке. Он утиче на биљке 

тако што смањује раст корена што умањује принос биљака. Високе 

концентрације арсена нагативно утичу на клијање, раст и развој биљака. Његов 

садржај је анализиран у животним намирницама у четири катастарске 

општине: Кривељ, Оштрељ, Шарбановац и Злот. Утврђено је да је садржај 

бакра и арсена у животним намирницама највећи на територији катастарске 

општине Кривељ у чијој се близини и налази површински коп Велики Кривељ. 

Становништво је принуђено да услед недостатка квалитетних животних 

намирница допреми храну са удаљених подручја што утиче на високе цене. То 

доводи до куповања јефтине а не разноврсне хране што проузрокује лошу 

исхрану и одражава се на раст и развој деце и здравље становништва.  
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12. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу презентованих података у овом раду можемо закључити да је 

стање животне средине доста угрожено под утицајем рада предузећа РТБ Бор. 

Највећу штету трпе воде и земљиште, а ваздух последњих година мање због 

пуштања у рад нове топионице.  

Да би се стање воде побољшало потребна је хемијско-физичка обрада отпадне 

воде из јаме и топионице пре њеног уливања у површинске водотокове. На овај 

начин би се смањило загађење Борске и Кривељске реке пре свега. Такође, 

потребна је и обрада дренажне воде која се сакупља у отвореним коповима па 

би се на овај начин решио проблем језера Робуле и других акумулираних 

загађених вода. Такође, потребно је извршити биолошку рекултивацију и 

ревитализацију деградираних река. 

Да би се стање земљишта побољшало потребна је рехабилитација јаловишта у 

виду потпуног озелењавања и да се уради план мониторинга земље на 

простору отворених депонија. Потребно је урадити и просторни план којим ће 

бити дефинисана будућа намена пољопривредног земљишта. 

Да би се стање ваздуха побољшало потребно је озелењавање јаловишта како 

би се спречило разношење прашине јаловишта. 

Што се тиче отпада потребно је зауставити његово одлагање на отвореном и 

обезбедити одговарајући простор за складиштење. Такође је потребно 

формирати базу података о отпаду, депонијама и складиштима. 

Рударство и металургија су по околину најагресивније привредне гране. 

Експлоатацијом и прерадом руде мења се рељеф, микроклима, биљни и 

животињски свет. Због тога је потребно преузети одређене мере заштите како 

би се стање животне средине побољшало. Томе доприносе различити пројекти 

и организације као што су: Алтернатива Бор, канцеларија за младе општине 

Бор, Друштво младих истраживача Бор итд. Такође, општина Бор је израдила 

Локални Еколошки Акциони План којим је предвиђено преузимање читавог 

низа мера на очувању и даљем уређењу животне средине и посебно низ мера 

за организовање рударско – металуршке производње која неће угрожавати 

животну средину. 
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Целокупан живот човека зависи од окружења које усмерава наш живот и 

одређује наш правилан раст и развој. Добар или лош квалитет друштвеног 

живота зависи од квалитета нашег природног окружења. Потреба људских 

бића за храном, водом, склоништем и другим стварима зависи од окружења 

око нас. Постоји балансиран природни циклус између животне средине и 

живота људи, биљака и животиња. Људско друштво игра виталну улогу у 

дегенерацији природног окружења које заузврат негативно утиче на животе на 

Земљи. Све људске акције у овом савременом свету директно утичу на цео 

екосистем.  

Да би се развила еколошка свест код људи, јасно је да морамо променити став 

да је природно богатство неисцрпно и да се може неограничено трошити. 

Еколошка свест појединца се састоји из еколошких знања, еколошких 

вредности и еколошког понашања. Све три компоненте су неопходне за 

истинско познавање и практиковање еколошког начина живота. Друштвени 

покрети за заштиту животне средине заговарају поглед на свет чија је основа 

етички систем који рефлектује одговорност према окружењу, укључујући, 

осим људи и биљни и животињски свет. Садашњи антропоцентрични поглед 

на свет, који је човека поставио као сврху постојања планете, мора се заменити 

екоцентричним који у основ свега ставља екосистем и којим се човек 

изједначава са другим облицима природе. 

Заштита животне средине је заједничка одговорност државе и компанија, 

појединаца а подразумева квалитет воде и ваздуха, заштиту природе, 

управљање хемикалијама и осталим отпадом. Код грађана, свест о заштити 

животне средине проради тек када се деси неки инцидент у његовој околини. 

Зато треба радити на спречавању загађења, на локалном и глобалном нивоу, 

јер се свака грешка вишеструко плаћа. 
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