
1 

 

 
 

Град  Зајечар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  
 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
ЗА ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2019. ГОДИНЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зајечар, фебруар 2012. године 



2 

 

 



3 

 

САДРЖАЈ 

1. Увод .................................................................................................................................... 11 
1.1. Значење појединих израза који се употребљавају у Програму ................................. 11 
1.2. Садржина Програма ...................................................................................................... 15 
1.3. Резултати спроведене анкете и мишљење грађана о животној средини у поступку 

израде ЛЕАП-а ...................................................................................................................... 17 
1.4. Сврха и структура Програма ........................................................................................ 21 
1.5. Методологија израде Програма .................................................................................... 24 
2. Полазне основе за израду Програма ............................................................................... 25 
2.1. Привреда и друштво ...................................................................................................... 25 

2.2. Природни ресурси ......................................................................................................... 28 
2.3. Правни и институционални оквир за управљање заштитом животне средине ....... 29 
3. Постојеће стање животне средине .................................................................................. 33 
3.1. Воде ................................................................................................................................. 33 

3.1.1. Стање вода и водоснабдевање ................................................................................... 33 
3.1.1.1. Акумулација "Грлиште" .......................................................................................... 37 
3.1.1.2. Подземне воде .......................................................................................................... 43 

3.1.1.3. Површинске воде ..................................................................................................... 59 
3.1.2. Проблеми квалитета вода .......................................................................................... 63 
3.1.3. Узроци загађења вода ................................................................................................. 66 
3.2. Ваздух и климатске промене ........................................................................................ 67 

3.2.1. Емисије у ваздух ......................................................................................................... 67 
3.2.2. Проблеми квалитета ваздуха ..................................................................................... 83 
3.2.2.1. Климатске промене.................................................................................................. 83 

3.2.2.2.Супстанце које оштећују озонски омотач .............................................................. 86 
3.2.3. Узроци загађивања ваздуха ........................................................................................ 86 

3.3. Природа, биодиверзитет и геодиверзитет ................................................................... 87 
3.3.1. Постојеће стање .......................................................................................................... 87 

3.3.2. Притисак на природу, биодиверзитет и геодиверзитет ........................................... 93 
3.3.3. Узроци нарушавања природе, биодиверзитета и  геодиверзитета ......................... 94 

3.4. Шуме ............................................................................................................................... 94 
3.4.1. Постојеће стање .......................................................................................................... 94 
3.5. Земљиште ....................................................................................................................... 99 

3.5.1. Квалитет земљишта .................................................................................................... 99 
3.5.2. Узроци деградације земљишта ................................................................................ 101 

4. Међусекторски узроци деградације животне средине ................................................ 105 
4.1. Општи узроци проблема у животној средини .......................................................... 105 
4.2. Отпад ............................................................................................................................ 107 

4.3. Бука ............................................................................................................................... 115 
4.4. Хемијски удеси ............................................................................................................ 119 
4.5. Јонизијућа и нејонизујућа зрачења ............................................................................ 122 
4.6. Утицај деградације животне средине на здравље          људи ............................... 128 

5. Привредни сектори и њихов утицај на животну  средину ....................................... 141 
5.1. Индустрија ................................................................................................................... 141 
5.2. Рударство ...................................................................................................................... 143 
5.3. Енергетика .................................................................................................................... 146 
5.4. Пољопривреда ............................................................................................................. 151 

5.5. Шумарство, ловство и рибарство ............................................................................... 153 
5.5.1.Шумарство ................................................................................................................. 153 
5.5.2.Ловство ....................................................................................................................... 153 



4 

 

5.5.3. Рибарство .................................................................................................................. 154 

5.6. Транспорт ..................................................................................................................... 155 
5.7. Утицај осталих сектора на животну средину ........................................................... 155 
5.7.1. Урбанизам и просторно планирање ........................................................................ 155 
5.7.2.Туризам ....................................................................................................................... 158 

6. Циљеви заштите животне средине ............................................................................... 162 
6.1. Стратешки оквир за одређивање циљева .................................................................. 162 
6.2. Приступ одређивању приоритетних циљева ............................................................ 164 
6.3. Општи циљеви политике заштите животне средине ............................................... 164 
6.4. Временски оквири за имплементацију циљева политике заштите животне средине

 .............................................................................................................................................. 165 
6.4.1. Краткорочни циљеви за период од 2012. до 2014. године .................................... 165 
6.4.2. Континуирани циљеви за период од 2012. до 2019. године ................................. 166 
6.4.3. Средњорочни циљеви за период од 2015. до 2019. године ................................... 166 

6.5. Приоритетни циљеви заштите животне средине, индикатори спровођења 

дефинисаних циљева и временски оквир, извршиоци, потребна финансијска средства и 

извор финансирања, по областима животне средине ..................................................... 166 

6.5.1. Квалитет вода ............................................................................................................ 167 
6.5.2. Управљање отпадом ................................................................................................. 176 
6.5.3. Квалитет ваздуха ...................................................................................................... 180 
6.5.4. Заштита природе, биодиверзитет и шуме .............................................................. 183 

6.5.5. Заштита земљишта ................................................................................................... 186 
6.5.6. Бука ............................................................................................................................ 187 
6.5.7. Јонизујућа и нејонизујућа зрачења ......................................................................... 188 

6.5.8. Управљање хемикалијама и заштита од удеса ....................................................... 189 
6.6.Приоритетни циљеви заштите животне средине у привредним секторима ........... 189 

6.6.1. Индустрија ................................................................................................................ 189 
6.6.2. Рударство ................................................................................................................... 191 

6.6.3. Енергетика ................................................................................................................. 192 
6.6.4. Пољопривреда, шумарство и ловство .................................................................... 192 

6.6.5.Транспорт ................................................................................................................... 194 
6.7. Едукација ...................................................................................................................... 195 
7. Мере за спровођење Програма заштите животне средине ......................................... 196 

7.1. Динамика спровођења мера ........................................................................................ 196 
7.2. Реформа регулаторних инструмената ........................................................................ 197 

7.2.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 197 
7.2.2.Краткорочне реформе регулаторних инструмената ............................................... 206 
(2012– 2014) ........................................................................................................................ 206 

7.2.3. Средњорочне реформе регулаторних инструмената  (2015 – 2019) ................. 208 
7.3. Мониторинг и информациони систем ....................................................................... 208 
7.3.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 208 
7.3.2. Предлог реформи мониторинга .............................................................................. 213 

7.3.3. Краткорочне реформе мониторинга (2012 - 2014) ................................................ 216 
7.3.4. Средњорочне реформе мониторинга (2015 - 2019) ............................................... 217 
7.4. Реформа економских инструмената ........................................................................... 217 
7.4.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 218 
7.4.2. Предлог мера ............................................................................................................. 219 

7.4.3. Краткорочне мере економских инструмената (2012- 2014) .................................. 221 
7.4.4. Средњорочне мере економских инструмената (2015 - 2019) ............................... 222 
7.5. Систем финансирања заштите животне средине ..................................................... 223 



5 

 

7.5.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 223 

7.5.2. Предлог мера ............................................................................................................. 224 
7.5.3. Краткорочне мере система финансирања заштите животне средине (2012 - 2014)

 .............................................................................................................................................. 225 
7.5.4. Средњорочне мере система финансирања заштите животне средине (2015 - 2019)

 .............................................................................................................................................. 225 
7.6. Реформа институционалног оквира ........................................................................... 226 
7.6.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 226 
7.6.2. Краткорочне мере за институционални оквир (2012-2014) .................................. 228 
7.6.3. Средњорочне мере за институционални оквир (2015 - 2019) .............................. 229 

7.7. Унапређење и проширење инфраструктуре у области животне средине и увод у 

чистије технологије ............................................................................................................ 230 
7.7.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 230 
7.7.2. Континуиране потребе инвестирања у инфраструктуру за заштиту животне 

средине (2012 - 2019) ......................................................................................................... 232 
7.7.3. Средњорочне потребе инвестирања у инфраструктуру за заштиту животне 

средине (2015 – 2019) ......................................................................................................... 236 

7.8. Образовање и развијање свести ................................................................................. 239 
7.8.1. Преглед постојећег стања ........................................................................................ 239 
7.8.2. Краткорочне мере у развијању јавне свести из области заштите животне средине 

(2012 – 2014) ....................................................................................................................... 241 

7.8.3. Средњорочне мере у развијању јавне свести из области заштите животне средине 

(2015 - 2019) ........................................................................................................................ 242 
7.9. Међународна сарадња ................................................................................................. 242 

8. Финансирање Програма заштите животне средине .................................................... 243 
8.1. Извори финансирања .................................................................................................. 243 

8.2. Улагање и трошкови .................................................................................................... 244 
8.3. Финансирање Програма .............................................................................................. 244 

9. Праћење спровођења Програма .................................................................................... 246 

 



6 

 

 



7 

 

СПИСАК ТАБЕЛА 
 
Табела 1.Преглед сеоских насеља са подацима о броју становника и  
        површинама катастарских општина 
Табела 2.Хигијенска исправност воде градског водовода (вода из мреже) за   
        период од 2002. до 2010. године 
Табела 3.Приказ артеских чесама на подручју Зајечарa 
Табела 4.Укупан проток на испитиваним чесмама за период 2003. до 2009.          
       године 
Табела 5.Приказ хигијенске исправности воде сеоских водовода и осталих          
      сеоских водних објеката за период 2001 до 2010. године  
Табела 6.Класа бонитета вoда у водотоковима у 2010. години 
Табела 7.Контрола исправности површинских вода (купалишта) за период од   
       2005. године до 2010. године 
Табела 8.Резултати мерења SО2, чађи и азотдиоксида у комуналној средини 
       Зајечара од 2003. до 2010.године 
Табела 9. Мерно место "Електродистрибуција" (2007 година) 
Табела 10.Мерно место у улици Хајдук Вељковој (2007 година) 
Табела 11.Мерно место "Графичко предузеће" (2007 година) 
Табела 12.Мерно место "Селиште" (2007 година) 
Табела 13.Мерно место "Електродистрибуција" (2008 година) 
Табела 14.Мерно место у улици Хајдук Вељковој (2008 година) 
Табела 15.Мерно место "Графичко предузеће" (2008 година) 
Табела 16.Мерно место "Селиште" (2008 година) 
Табела 17.Мерно место "Графичко предузеће" (2009 година) 
Табела 18.Мерно место "Селиште" (2009 година) 
Табела 19.Мерно место "Електродистрибуција" (2010 година) 
Табела 20.Мерно место "Селиште" (2010 година) 
Табела 21.Концентрација суспендованих честица, тешких метала у    
        суспендованим честицама и канцерогених материја - Мерно место 
         „Електродистрибуција“ (2010 година)  
Табела 22.Концентрација суспендованих честица, тешких метала у        
       суспендованим честицама и канцерогених материја - Мерно место 
      „Југопетролово складиште“(2010 година) 
Табела 23.Упоредни преглед основних параметара полинације за 2009, 2010 и 
        2011. годину. 
Табела 24.Климатске карактеристике на подручју Зајечара 1987- 2006 
Табела 25.Средња брзина ветра 
Табела 26.Релативна честина ветра у промилима 
Табела 27.Количина укупног чврстог отпада као и састав отпада који је    
           одложен на Градску депонију код Халова у 2010. години 
Табела 28.Количина укупног чврстог отпада као и састав отпада који је    
           одложен на Градску депонију код Халова у 2011. години 
Табела 29.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 
Табела 30.Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама 
Табела 31.Вредности индикатора буке на отвореном простору и у   
  боравишним просторијама, пореклом од индустријских, занатских, 
  угоститељских и трговинских објеката  
Табела 32.Базне станице мобилне телефоније на подручју Зајечара 



8 

 

Табела 33.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите одраслог  
           становништва  Дома здравља  Зајечар у 2006 и 2007 години 
Табела 34.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите             
           одраслог становништва  Дома здравља  Зајечар у 2008 години 
Табела 35.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите одраслог  
           становништва  Дома здравља  Зајечар у 2009 години 
Табела 36.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите одраслог  
            становништва  Дома здравља  Зајечар у 2010 години 
Табела 37.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите радника Дома
           здравља  Зајечар у 2006 и 2007 години 
Табела 38.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите радника Дома 
  здравља  Зајечар у 2008 години 
Табела 39.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите радника Дома 
  здравља  Зајечар у 2009 години 
Табела 40.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите радника Дома 
  здравља  Зајечар у 2010. години 
Табела 41.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите предшколске 
  деце  Дома  здравља  Зајечар у 2006 и 2007  години 
Табела 42.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите предшколске 
  деце  Дома  здравља  Зајечар у 2008 години 
Табела 43.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите предшколске 
  деце  Дома  здравља  Зајечар у 2009 години 
Табела 44.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите предшколске 
  деце  Дома  здравља  Зајечар у 2010. години 
Табела 45.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите деце   
  школског узраста и омладине  Дома здравља  Зајечар у 2006,2007    
  и 2008 години 
Табела 46.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите деце школског 
  узраста и омладине  Дома здравља  Зајечар у 2006, 2007 и 2008 
  години  
Табела 47.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите деце школског 
  узраста и омладине  Дома здравља  Зајечар у 2009 години 
Табела 48.Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној 
  здравственој заштити, служба здравствене заштите деце школског 



9 

 

  узраста и омладине  Дома здравља  Зајечар у  2010. години  
  

Табела 49.Структура заразних болести по годинама  - без грипа 
Табела 50.Пријављене цревне заразне болести по годинама  
Табела 51.Котларнице и ложишта на подручју града  
Табела 52.Распоред  земљишта по културама за ПО Зајечар 
Табела 53.Доласци домаћих и страних туриста 

 



10 

 

 



11 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  
 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2019. ГОДИНЕ 
 

1. Увод 
  
 Чланом 68. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", 
бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. закон) прописано је да јединица 
локалне самоуправе доноси Програм заштите животне средине на својој 
територији, у складу са Националним програмом заштите животне средине и 
својим интересима и специфичностима.  
 На основу тога, а у складу са  Одлуком о утврђивању Националног 
програма заштите животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 12/2010) од 10. 
марта 2010. године и својим интересима и специфичностима, доноси се 
Програм заштите животне средине на територији Зајечара (у даљем тексту 
Програм) за период од 2012. до 2019. године. 
 Решењем број 501-13 од 28.10.2011. године, Градоначелник града 
Зајечара образовао је Радну групу за израду Програма. 

 
 1.1. Значење појединих израза који се употребљавају у 

Програму 
 
Поједини изрази који се употребљавају у Програму имају следеће значење:  
1)Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији 
комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за 
живот; 
2)Биодиверзитет (биолошка разноврсност) јесте разноврсност организама у 
оквиру врсте, међу врстама и међу екосистемима и обухвата укупну 
разноврсност гена, врста и екосистема на локалном, националном, 
регионалном и глобалном нивоу; 
3)Геодиверзитет (геолошка разноврсност) јесте присуство или 
распрострањеност разноврсних елемената и облика геолошке грађе, 
геолошких структура и процеса, геохронолошких јединица, стена и минерала 
различитог састава и начина постанка и разноврсних палеоекосистема 
мењаних у простору под утицајима унутрашњих и спољашњих геодинамичких 
чинилаца током геолошког времена; 
4)Извори загађивања животне средине јесу локацијски одређени и 
просторно ограничени тачкасти, линијски и површински извори загађујућих 
материја и енергије у животну средину; 
5)Регистар извора загађивања животне средине јесте скуп 
систематизованих података и информација о врстама, количинама, начину и 
месту уношења, испуштања или одлагања загађујућих материја у гасовитом, 
течном и чврстом агрегатном стању или испуштања енергије (буке, вибрација, 
топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења) из тачкастих, линијских и 
површинских извора загађивања у животну средину; 
6)Квалитет животне средине јесте стање животне средине које се исказује 
физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима; 
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7)Капацитет животне средине јесте способност животне средине да прихвати 
одређену количину загађујућих материја по јединици времена и простора тако 
да не наступи неповратна штета у животној средини; 
8)Најбоље доступне технике (БАТ) представљају најефикасније и 
најнапредније фазе у развоју одређених активности и начин њиховог 
обављања који омогућава погоднију примену одређених техника за 
задовољавање граничних вредности емисија које су пројектоване тако да 
спрече или где то није изводљиво, смање емисије и утицај на животну средину 
у целини; 
9)Оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, 
управља постројењем, односно комплексом или га контролише или је 
овлашћен за доношење економских одлука у области техничког 
функционисања постројења; 
10)Ризик јесте одређени ниво вероватноће да нека активност, директно или 
индиректно, изазове опасност по животну средину, живот и здравље људи; 
11)Санација, односно ремедијација јесте процес предузимања мера за 
заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је 
безбедан за будуће коришћење локације укључујући уређење простора, 
ревитализацију и рекултивацију; 
12)Удес јесте изненадни и неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, 
изливањем или расипањем опасних материја, обављањем активности при 
производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном 
неадекватном чувању (у даљем тексту: хемијски удес); 
13)Заинтересована јавност јесте јавност на коју утиче или на коју може 
утицати доношење одлуке надлежног органа или која има интереса у томе, 
укључујући и удружења грађана и друштвене организације које се баве 
заштитом животне средине и које су евидентиране код надлежног органа;  
14)Ниво загађујуће материје  јесте концентрација загађујуће материје у 
животној средини, којом се изражава квалитет животне средине у одређеном 
времену и простору; 
15)Емисија јесте испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, 
течном и чврстом агрегатном стању или емисија енергије из извора 
загађивања у животну средину; 
16)Економски инструменти су категорија инструменатакоји имају за циљ да 
утичу на понашање економских чинилаца променом финансијских подстицаја у 
циљу побољшања исплативости управљања заштитом животне средине и 
природним ресурсима; 
17)Инфраструктуру за заштиту животне средине чине постројења за 
спречавање загађења или третман загађења на крају процеса (постројења за 
пречишћавање отпадних вода, санитарне депоније, опрема за смањење 
загађења ваздуха); 
18)Мониторинг јесте планско, системско и континуално праћење стања 
природе, односно делова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, као 
део целовитог система праћења стања елемената животне средине у простору 
и времену; 
19)Биомониторинг је организован систем праћења биолошких промена у 
времену и простору који на најбољи могући начин осликава комплекс 
природних и антропогених појава, утицаја и процеса; 
20)Регулаторни инструменти су категорија инструмената за спровођење 
политике у области заштите животне средине којима органи управе налажу 
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потребан учинак који треба да се оствари или технологије које треба да се 
користе у области заштите животне средине. 
 

 Основна начела заштите животне средине на којима се базира 
Програм јесу: 
 
1.Начело интегралности – државни органи и органи јединице локалне 
самоуправе обезбеђују интеграцију заштите и унапређивање животне средине 
у све секторске политике спровођењем међусобно усаглашених планова и 
програма и применом прописа кроз систем дозвола, техничких и других 
стандарда и норматива, финансирањем, подстицајним и другим мерама 
заштите животне средине. 
2.Начело превенције и предострожности – свака активност мора бити 
планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у 
животној средини; представља најмањи ризик по животну средину и здравље 
људи; смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у 
изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби; укључи могућност 
рециклаже; спречи или ограничи утицај на животну средину на самом извору 
загађивања. Ово начело се остварује проценом утицаја на животну средину и 
коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и 
опреме. Непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за 
непредузимање мера спречавања деградације животне средине у случају 
могућих или постојећих значајних утицаја на животну средину. 
3.Начело очувања природних вредности – природне вредности користе се 
под условима и на начин којима се обезбеђује очување вредности 
геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и предела. 
Обновљиви природни ресурси користе се под условима који обезбеђују њихову 
трајну и ефикасну обнову и стално унапређивање квалитета. Необновљиви 
природни ресурси користе се под условима који обезбеђују њихово дугорочно 
економично и разумно коришћење, укључујући ограничавање коришћења 
стратешких или ретких природних ресурса и супституцију другим 
расположивим ресурсима, композитним или вештачким материјалима. 
4.Начело одрживог развоја – одрживи развој је усклађени систем техничко-
технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у којем 
се на принципима економичности и разумности користе природне и створене 
вредности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за 
садашње и будуће генерације. Одриви развој остварује се доношењем и 
спровођењем одлука којима се обезбеђује усклађеност интереса животне 
средине и интереса економског развоја. 
5.Начело одговорности загађивача и његовог правног следбеника -правно 
или физичко лице које својим незаконитим или неисправним активностима 
доводи до загађења животне средине одговорно је у складу са законом. 
Загађивач је одговоран за загађивање животне средине и у случају 
ликвидације или стечаја предузећа или других правних лица, у складу са 
законом. Загађивач или његов правни следбеник обавезан је да отклони узрок 
загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине. 
Промене власништва предузећа и других правних лица или други облици 
промене својине обавезно укључују процену стања животне средине и 
одређивање одговорности за загађење животне средине, као и намирење 
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дугова (терета) претходног власника за извршено загађивање и/или штету 
нанету животној средини. 
6.Начело „загађивач плаћа“ - загађивач плаћа накнаду за загађивање 
животне средине када својим активностима проузрокује или може 
проузроковати оптерећење животне средине, односно ако производи, користи 
или ставља у промет сировину, полупроизвод или производ који садржи штетне 
материје по животну средину. Загађивач, у складу са прописима, сноси укупне 
трошкове мера за спречавање и смањивање загађивања који укључују 
трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете 
животној средини. 
7.Начело „корисник плаћа“ - свако ко користи природне вредности дужан је 
да плати реалну цену за њихово коришћење и рекултивацију простора. 
8.Начело супсидијарне одговорности – државни органи, у оквиру својих 
финансијских могућности, отклањају последице загађивања животне средине и 
смањења штете у случајевима када је загађивач непознат, као и када штета 
потиче услед загађивања животне средине из извора ван територије Републике 
Србије. 
9.Начело примене подстицајних мера – државни органи, односно органи 
јединице локалне самоуправе предузимају мере очувања и одрживог 
управљања капацитетом животне средине, посебно смањењем коришћења 
сировина и енергије и спречавањем или смањењем загађивања животне 
средине, применом економских инструмената и других мера, избором 
најбољих доступних техника, постројења и опреме која не захтева прекомерне 
трошкове  и избором производа и услуга. 
10.Начело информисања и учешћа јавности – у остваривању права на 
здраву животну средину свако има право да буде обавештен о стању животне 
средине и да учествује у поступку доношења одлуке чије би спровођење могло 
да утиче на животну средину. Подаци о стању животне средине су јавни. 
11.Начело заштите права на здраву животну средину и приступа 
правосуђу – грађанин или групе грађана, њихова удружења, професионалне 
или друге организације, право на здраву животну средину остварују пред 
надлежним органом, односно судом, у складу са законом. 
12.Начело компензације – овим начелом утврђује се начин ублажавања 
штетних последица на еколошки значајно подручје или заштићено природно 
добро, изазваних реализацијом пројеката, радова и активности у природи. 
Компензација се одређује у зависности од предвиђених или проузрокованих 
оштећења природе и то: успостављањем новог локалитета, које има исте или 
сличне особине  као оштећени локалитет, успостављање другог локалитета 
значајног за очување биолошке или предеоне разноврсности, новчаном 
накнадом у вредности проузрокованог оштећења локалитета у случају да није 
могуће спровести компензацијске мере. Компензација се користи када се 
мерама санације не достиже природни опоравак и обнова делова природе с 
обзиром на њихову функцију и референтно стање. 
13.Начело заједничке одговорности – проблеме животне средине решавају 
све стране погођене загађењем или које су одговорне за загађење. 
14.Начело подизања нивоа свести о значају заштите животне средине – 
истиче значај образовања о заштити животне средине у циљу повећања нивоа 
разумевања проблема заштите животне средине од стране јавности и јачања 
интересовања за питања животне средине. Унапређивање животне средине се 
не може ефикасно спровести без активног учешћа целог друштва. 
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15.Начело усаглашавања националног законодавства са правним 
тековинама ЕУ у области животне средине – овај Програм представља 
важан докуменат у процесу усаглашавања са правном регулативом Републике 
Србије. Република Србија је од 2000. године укључена у Процес стабилизације 
и придруживања, док је Скупштина ратификовала Споразум о стабилизацији и 
придруживању у септембру 2008. године.  
 Процес европских интеграција састоји се од три кључна елемента:  
-преношење Европског законодавства у национално законодавство и његова 
ефикасна примена; 
-успостављање одговарајућих административних и институционалних 
капацитета на свим нивоима у циљу правилног преношења и примене 
прописа; 
-обезбеђивање финансијских средстава и економских инструмената. 
   

 1.2. Садржина Програма 
 
 Планирање и управљање заштитом животне средине на подручју 
Зајечара, обезбеђује се и остварује спровођењем овог Програма. 
 Општина Зајечар је отпочела током 2003. године израду Локалног 
еколошког акционог плана општине Зајечар - ЛЕАП, по иницијативи, 
методологији и уз финансијску подршку РЕК - а (Регионални центар за животну 
средину за Централну и Источну Европу), а на основу НЕАП документа који је 
носио овај назив пре доношења сета закона из области заштите животне 
средине децембра 2004. године. Након овог периода, НЕАП документ је 
преименован у Национални програм заштите животне средине. Из тих разлога 
се, уместо усаглашавања и усвајања ЛЕАП документа, приступило изради 
предметног Програма што је и обавеза према члану 68. Закона о заштити 
животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 
 Целокупан ток процеса израде ЛЕАП документа је спроведен уз учешће 
јавности и анкетирање грађана које је покренуто од стране Иницијативног тима 
за израду ЛЕАП-а и обухватило је пет градских и четрдесет сеоских месних 
заједница. Овај План није усвојен на седници Скупштине општине Зајечар, али 
је од великог значаја обзиром да изражава визију локалне заједнице и 
утврђене приоритетне проблеме животне средине сагледаване од стране 
широке јавности и различитих интересних група на подручју Зајечара 
(предшколска група, ученици свих основних школа у граду и шест сеоских 
школа, актив наставника и професора биологије, грађани пет градских и 40 
сеоских месних заједница, стручне институције, јавна предузећа, невладине 
организације и удружења). Из тих разлога сматрамо ове податке веома 
значајним за утврђивање Програма заштите животне средине на подручју 
Зајечара и приказујемо резултате спроведене анкете у посебном поглављу  
Програма 1.3. 
 У оквиру разматрања Извештаја о стању Акумулације "Грлиште", 2000. 
године, израђен је и усвојен на седници Скупштине општине Зајечар Програм и 
реализација мера заштите Акумулације "Грлиште" који се бави заштитом 
система за водоснабдевање града Зајечара и 17 сеоских насеља. Израда 
Програма, када је у питању сектор вода, у великој мери се базира на 
поставкама Развојне студије сливног подручја Акумулације “Грлиште” са делом 
планинског венца “Тупижница”, израђене од стране ДП “ПКБ”-



16 

 

Агроинжењеринг”-Београд Завод за урбанизам и комуналну делатност СР 
Србије – Београд, септембра 1992. године. 
 Почев од 1991. године, Одсек за заштиту животне средине, на основу 
резултата испитивања параметара стања животне средине и у сарадњи са  
Заводом за јавно здравље “Тимок” Зајечар, израђује Извештаје о квалитету 
ваздуха, воде, земљишта и животних намирница са предлогом мера за 
свођење параметара квалитета животне средине у дозвољене границе, који се  
разматрају и усвајају на седницама Скупштине општине, односно града. Од 
1998. године, прати се хигијенска исправност воде за пиће у сеоским 
водоводима и другим водним објектима у свим насељима на подручју Зајечара 
и резултати испитивања достављају сеоским месним заједницама у циљу 
информисања о квалитету воде и предузимања мера заштите вода од 
загађивања, на предлог овлашћене институције Завода за јавно здравље 
"Тимок" Зајечар. Мере заштите животне средине проистекле из дугогодишњег 
праћења стања животне средине на подручју Зајечара од великог су значаја за 
одређивање циљева овог Програма. 
 У складу са Националном стратегијом управљања отпадом, децембра 
2004. године је израђен концепт планско пројектне документације – План 
управљања отпадом у општини Зајечар, од стране Центра за хазард и 
еколошки менаџмент “Green limes” Београд, у циљу успостављања савременог 
система управљања отпадом. Препоруке и поставке садржане у овом Плану, у 
великој мери су потврђене законском регулативом у области управљања 
отпадом из 2009. године и од велике су важности за израду предметног 
Програма када је у питању сектор управљања отпадом. 
 Програм садржи: 
 -опис и оцену стања животне средине; 
 -идентификацију проблема животне средине на подручју Зајечара; 
 -основне циљеве и критеријуме за спровођење заштите животне 
средине у целини, по областима и просторним целинама са приоритетним 
мерама заштите; 
 -услове за примену најповољнијих привредних, техничких, технолошких, 
економских и других мера за одрживи развој и управљање заштитом животне 
средине; 
 -дугорочне и краткорочне мере за спречавање, ублажавање и контролу 
загађивања; 
 -носиоце, начин и динамику реализације; 
 -средства за реализацију; 
 -изворе финансирања.  
 Програм је основ за израду акционих и санационих планова за сваки 
сектор животне средине посебно, односно основ за израду Програма 
коришћења средстава буџетског фонда који се утврђује за сваку годину, по 
претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за послове 
заштите животне средине и у складу са којим се реализована средства 
наменски троше.  
 Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине, локална самоуправа је дужна да достави  
министарству надлежном за послове заштите животне средине до 31. марта 
текуће године за претходну годину, или на захтев Министарства. 
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1.3. Резултати спроведене анкете и мишљење грађана о 
животној средини у поступку израде ЛЕАП-а 

  
 Еколошка канцеларија Зајечар је у периоду од 12.06.2004. године до 
27.06.2004. године реализовала еколошку анкету. Циљ истраживања  
Еколошке канцеларије био је утврђивање еколошке свести становника 
општине Зајечар. Истраживање је финансирала канцеларија REC Београд. 
 Анкета је покренута од стране иницијативног тима за израду Локалног 
еколошког акционог плана (LEAP). Реализована је на случајном узорку од 2% 
пунолетних становника општине Зајечар.  
 У складу са предметом истраживања питања у анкети су подељена у 
четири групе и то: 1. Процена стања животне средине, 2. Контрола стања 
животне средине, 3. Визија заједнице и 4. Информисаност и учешће грађана.  
1. Процена стања животне средине обухватила је мишљења и ставове 
становника општине Зајечар о тренутном еколошком стању у општини Зајечар, 
о томе шта су најзначајнији еколошки проблеми општине, који су загађивачи и 
узроци загађења животне средине...  
2. Контрола стања животне средине конципирана је на питањима о начину 
контроле стања животне средине, институцијама које ту контролу врше и сл.   
3. Визија заједнице обухватила је ставове испитаника о евентуалним 
могућностима и активностима које би предупредиле загађење животне 
средине, о комуналној и еколошкој инфраструктури општине, о природним 
(не)погодностима и условима за очување животне средине.  
4. Информисаност и учешће грађана дала је ставове становника општине 
Зајечар о нивоу информисаности самих грађана о стању животне средине, о 
изворима информација по питању загађења животне средине као и о 
расположењу самих грађана о њиховом учешћу у решавању еколошких 
проблема општине.  
 Истраживање су теренски спровели обучени анкетари Центра за 
слободне изборе и демократију (CeSID) у пет градских и 40 сеоских месних 
заједница. Параметри и стратуми истраживања у складу су са пописом 
становништва из 2002. године. У истраживање су биле укључене следеће 
циљне групе (изражено у процентима): жене 52%, мушкарци 48%; испитаници 
до 20 година чине 15% узорка, од 21-35 година – 19%, од 36 до 45 год.- 18%, од 
46 до 55 год. – 21%, од 56 до 65 год. 15% и преко 66 година 12% испитаника. 
По школској спреми узорак су чинили 21% оних који имају основну или 
незавршену основну школу, 7% са двогодишњом средњом школом, 52% са 
трогодишњом или четворогодишњом средњом школом и 20% са вишом или 
високом стручном спремом . Пољопривредници су чинили 11% узорка, НК или 
ПК радници – 8%, КВ или ВК радници – 18%, техничари 12%, службеници 14%, 
стручњаци 17%, домаћице 7%, ученици и студенти 8% и остали 5%. Када се 
узме у обзир радни статус, онда треба поменути да је у узорку било 4% 
власника радњи или предузећа, 16% незапослених, 10% запослених у 
приватном сектору, 26% запослених у државном сектору, 18% пензионера. По 
националној припадности у узорку је било 81% Срба и 19% припадника 
осталих нација и етничких група. Становници сеоских месних заједница чинили 
су 39% узорка док су становници градских месних заједница чинили 61% 
узорка. 
 Анализа истраживања и обрада података била је подељена у 12 група, и 
то: полна подела (мушкарци-жене) две групе; старосна подела (до 20 година, 
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од 20 до 40 година, од 40 до 60 година и преко 60 година); подела по 
образовној структури (основна школа, средња школа, виша школа и факултет) 
и подела по подручју живљења (село-град).  
 Као резултат истраживања спроведене анкете и мишљења стручних 
органа и организација, проистекли су приоритети у решавању проблема у 
области заштите животне средине и то следећим редоследом: 
 
 
1. ОБЕЗБЕДИТИ ДОВОЉНЕ КОЛИЧИНЕ ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СВИМ 
СТАНОВНИЦИМА ОПШТИНЕ 
2. УСПОСТАВИТИ ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  
3. ЗАШТИТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА  

 
 Ови приоритети дефинисани као ЛЕАП стратегија, табеларно су 
приказани и разрађени на следећи начин: 
 

 1. ОБЕЗБЕДИТИ  ДОВОЉНЕ КОЛИЧИНЕ ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНЕ 
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СВИМ СТАНОВНИЦИМА ОПШТИНЕ 

 

Циљеви Задаци Активности 

Успоставити 
ефикасан 
систем 
заштите 
Грлишког    
језера  

Успоставити 
систем 
управљања 
сливом 
Грлишког језера 

Израда просторног плана посебне намене 

Успостављање зона заштите 

Израда ограде око бране и водозахвата 

Спровођење пројектованих мера антиерозионе заштите 

Образовање власника земљишта и објеката у зонама 
санитарне заштите о спровођењу пројектованих мера 
заштите 

Организовање ефикасне инспекцијске контроле спровођења 
мера заштите 

Успоставити  
систем   
перманентне 
контроле 
квалитета воде 
језера 

Наставити сталну контролу квалитета воде,  муља, 
планктона, бентофауне и ихтиофауне језера 

Праћење квалитета воде на водозахвату 

Успоставити 
систем 
управљања  
чврстим  и 
течним    
отпадом у сливу 
језера  

Образовање власника објеката о потреби заштите језера 

Изградити непропусне септичке јаме за све објекте у сливу 
језера 

Успоставити ефикасан систем сакупљања и одвожења 
чврстог отпада 

Обезбедити 
довољне 

Смањити 
губитке и 

Образовати грађане о рационалној потрошњи воде 

Увођење ISO стандарда у ЈКП “Водовод” 
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количине 
воде 
грађанима 
општине 

нерационалну 
потрошњу воде 

Заменити азбестно бетонске цеви у водоводним мрежама 

Изградња нових 
система 
водоснабдевања 

Реконструкција дотрајале водоводне мреже у свим сеоским 
насељима 

Изградња нове водоводне мреже у зони “Исток” 

Изградња водоводне мреже у подтупижничкој зони 

Обезбедити 
хигијенску 
исправност 
воде за 
пиће 
сеоских 
насеља 

Успостављање 
система 
управљања 
сеоским 
водоводима 

Доношење правилника о управљању и одржавању сеоских 
водовода 

Реализација одредби правилника 

Инсталирање 
система за 
обраду воде 
сеоских насеља 

Успостављање зона санитарне заштите око изворишта 
водоснабдевања сеоских насеља 

Уградња хипохлоринатора за дезинфекцију сеоских водовода 

Обезбедити сталну контролу  исправности воде у сеоским 
водоводима 

 

2. УСПОСТАВИТИ ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
 

ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

Успоставити 
ефикасан 
систем 
управљања 
отпадом у 
општини 

Јачање 
капацитета 
јавног 
комуналног 
предузећа за 
управљање 
отпадом 

Набавка опреме за сакупљање и транспорт отпада 

Проширење обима прикупљања комуналног отпада 

Израда пројекта санације постојеће депоније комуналног 
отпада 

Санација и рекултивација постојеће депоније комуналног 
отпада 

Израда катастра постојећих “дивљих” сметилишта 

Санација и рекултивација постојећих “дивљих” сметилишта 

Увођење ISO стандарда у јавном комуналном предузећу 

Изградња сточног гробља 

Подизање 
еколошке 
свести грађана 

Образовање грађана о значају правилног одлагања отпадом 

Образовање грађана о управљању органским отпадом 

Реализација пилот пројеката производње хумуса од органског 
отпада 

Образовање грађана за коришћење жетвених остатака за 
грејање индивидуалних објеката 

Успоставити 
систем 
управљања 
отпадом у 
складу са 
националном 
стратегијом 

Изградња 
регионалне 
депоније 

Формирање међуопштинске радне групе за израду пројекта 
управљања отпадом за општине Зајечар, Књажевац, 
Сокобања, Бољевац, Бор и Жагубица 

Израда програма управљања отпадом за општине Зајечар, 
Књажевац, Сокобања, Бољевац, Бор и Жагубица 

Избор локације регионалне депоније 

Израда пројекта регионалне депоније 

Изградња регионалне депоније 

Изградња општинских центара за претовар отпада 

Успостављање 
јединствене 
међуопштинске 
организације 
за управљање 
комуналним 
отпадом 

Израда елабората о организацији система управљања 
отпадом за општине  Зајечар, Књажевац, Сокобања, 
Бољевац, Бор и Жагубица 

Формирање организације за управљање отпадом за општине 
Зајечар, Књажевац, Сокобања, Бољевац, Бор и Жагубица 

Увести 
систем 
селективног 
сакупљања и 
рециклаже 
отпада 

Едукација 
грађана за 
селективно 
сакупљање 
отпада 

Организовање јавне кампање  о значају селективног 
одвајања отпада и значају рециклаже 

Реализација демонстрационих програма селективног 
прикупљања отпада у школама и јавним институцијама 
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 Установљено је да је проблем управљања отпадом један од 
најзначајнијих проблема локалних заједница. Остварење циља успостављања 
система за управљање оптадом може се постићи систематском реализацијом 
активности на јачању капацитета јавног предузећа за управљање отпадом, 
подизањем нивоа јавне свести, уклањањем дивљих депонија, санацијом 
постојеће непрописне депоније. Истовремено, потребно је радити на 
реализацији пројеката изградње регионалне санитарне депоније у складу са 
националном стратегијом.   
 

3. ЗАШТИТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА 
 

ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

Успоставити 
ефикасан 
систем 
комуналним и 
индустријским 
отпадним  
водама  

Јачање 
капацитета 
јавног 
предузећа за  
управљање 
комуналним 
отпадним 
водама 

Набавка опреме за чишћење канализационог система 

Увођење ISO стандарда у јавном предузећу  које управља 
отпадним водама 

Изградња 
система за 
одвођење 
отпадних вода  

Доградња система за каналисање отпадних вода у 
Зајечару и приградским насељима 

Доградња ситема за каналисање отпадних вода у 
Гамзиградској бањи 

Изградња ситема за пречишћавање отпадних вода града 
Зајечара 

Изградња система за пречишћавање отпадних вода  
Гамзиградске бање 

Израда Правилника о квалитету вода које се могу 
испустити у колектор комуналних  отпадних вода 

Изградња система за  пречишћавање отпадних вода 
погона бизнис сектора 

Ревитализација 
деградираних 
водотокова 

Успостављање  
јединственог 
система  
мониторинга 
слива  “Тимока”  

Успостављање редовне контроле квалитета испуштених 
отпадних вода 

Успоставити сталну контролу квалитета вода Белог, Црног 
и Великог Тимока у  општини Зајечар 

Успоставити сталну контролу бунарских вода у долини 
Великог Тимока 

Формирати базу података о квалитету подземних и 
површинских вода 

Ревитализација 
Борске  реке и 
Великог 
Тимока 

Формирати радну групу за ревитализацију деградираних 
водотокова од представника  општина Зајечар, Бор и 
Неготин 

Израда пројеката за ревитализацију деградираних 
водотокова 

Реализација усвојених пројеката  

 

 На основу приказаних резултата израде ЛЕАП документа и дефинисаних 
циљева, може се уочити да је велики део идентификованих проблема животне 
средине остао присутан до данашњег дана и захтева решавање, нарочито 
када је у питању сектор отпадних вода, али и водоснабдевање и решавање 
проблема отпада.  
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1.4. Сврха и структура Програма 
 
 Сврха Програма је рационално решавање приоритетних проблема у 
области заштите животне средине на подручју града Зајечара за период од 
2012. до 2019. године. 
 Програм може бити реализован посебним акционим и санационим 
плановима за сваки сектор заштите животне средине, који ће обезбедити 
правни и институционални оквир за текуће и будуће програме и пројекте из ове 
области. Програм је урађен са циљем да се омогући подизање квалитета 
животне средине и унапређење квалитета живота становништва на подручју 
Зајечара и у сваком сегменту представља усклађивање са позитивним 
законским прописима из области заштите животне средине.  
 Израда Програма базирана је на : 
 -поставкама Националног програма заштите животне средине („Сл. 
Гласник РС“, бр.12/10), 
 -обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине ("Сл. 
гласник РС". бр.135/04,36/09 и 36/09-др. Закон) и посебних закона из области 
заштите животне средине, 
 -приоритетима и стратегији проистеклој из Локалног еколошког акционог 
плана који се базирао на широком учешћу јавности у исказивању потреба за 
здравом животном средином,  
 -поставкама Плана управљања отпадом у општини Зајечар, израђеног 
од стране Центра за хазард и еколошки менаџмент “Green limes” Београд, 
 -подацима из Развојне студије сливног подручја Акумулације "Грлиште" 
са делом планинског венца "Тупижница", израђене од стране ДП “ПКБ”-
Агроинжењеринг”- Београд, Завод за урбанизам и комуналну делатност СР 
Србије – Београд, 
 -подацима из Приказа артеских и јавних чесама на подручју Зајечара, 
израђеног од стране Јавног предузећа за планирање, пројектовање и изградњу 
"Простор", 
 -информацијама о ресурсима "племенитих" подземних вода на 
територији општине Зајечар, обрађеним од стране Рударско-геолошког 
факултета Института за хидрогеологију Београд, 
 -мерама заштите животне средине проистеклим из вишегодишњег 
праћења стања животне средине на подручју Зајечара, приказаним кроз 
Извештаје о хигијенској исправности воде за пиће (градски водовод, сеоски 
водоводи, артеске чесме), квалитету ваздуха, стању Акумулације за 
водоснабдевање "Грлиште", квалитету површинских вода (Црног и Белог 
Тимока, Рготског и Совинског језера),  
 -информацијама о ресурсима подземних вода Николичевске бање, 
садржаним у Иновираном елаборату о резервама термоминералних вода 
Николичевске бање, израђеном од стране Рударско геолошког факултета, 
Института за хидрогеологију, Београд. 
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Подаци добијени од надлежних институција 
 

 За потребе израде Програма прибављени су и коришћени услови, 
подаци и мишљења надлежних предузећа, установа, институција и 
организација: 
 

 1.Министарство саобраћаја и веза Београд – Подаци о саобраћајној 
инфраструктури на подручју Зајечара, бр.344-08-240/97-03 од 04.08.1997. 
године. 
 2.Републички хидрометеоролошки завод Републике Србије-Подаци о 
просечним вредностима климатских параметара за Зајечар за период 1987 – 
2006. године, бр.92-II-34/13 од 09.02.2011. године. 
 3.Републички хидрометеоролошки завод Србије-Сектор за контролу 
животне средине -Подаци о резултатима извршених физичко хемијских 
анализа и класе бонитета Белог Тимока, Црног Тимока, Великог Тимока и 
Борске реке за 2010. годину, бр. 92-I-49/2011-04 од 04.06.2011. године. 
 4.Завод за заштиту природе Србије – Услови заштите природе, бр. 03-
2857/2 од 21.12.2010. године. 
 5.ТМЗ“Топлификација Моравиа – Зајечар“ а.д. - Подаци о корисницима и 
карактеристикама топлификационих извора, бр.757 од 02.03.2011. године. 
 6.Служба за катастар непокретности Зајечар – Преглед површина 
пољопривредног земљишта по катастарским општинама и облицима својине и 
преглед површина по културама и класама и неплодним површинама за 
политичку општину Зајечар, 2011. година.  
 7.ЈП „Железнице Србије“ Секција за инфраструктуру чвора Зајечар – 
Подаци о железничкој инфраструктури на подручју Зајечара, бр.2030/11-189-I 
од 09.03.2011. године. 
 8.ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“, бр.439/2-10 од 06.10.2010. године 
– регулација водотокова. 
 9.ПД за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. бр.10061/2 
од 01.12.2010. године. 
 10.Туристичка организација Зајечар – Туристички потенцијали града 
Зајечара, 2011. година. 
 11.Републичка агенција за електронске комуникације „Рател“ - Локације 
базних станица мобилне телефоније, бр.1-04-3491-931/10-1 од 12.11.2010. 
године. 
 12.Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“- Извод из 
Опште основе газдовања шумама за Тимочко шумско подручје које обухвата 
територију Зајечара, бр. 808 од 03.02.2011. године. 
 13.Климатске промене и трендови емисије гасова стаклене баште – сајт 
Републичког хидрометеоролошког завода. 
 14.Ловачка удружења „Краљевица“ Зајечар, „Фазан“ Звездан, „Тимок“ 
Мали Извор, „Вршка Чука“ Грљан, „Велики Извор“ Велики Извор и „Салаш“ 
Салаш. 
 15.Јавно комунално предузеће „Краљевица“ - Подаци о јавним зеленим 
површинама и дрворедима на подручју града Зајечара и подаци  о стању Парк 
шуме „Краљевица“. 
 16.МУП РС Дирекција полиције Полицијска управа у Зајечару, Одсек за 
управне послове 07 бр.01-39/11 од 10.03.2011. године. 
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 17.Информација о контроли радиоактивности на територији општине 
Зајечар и региона Источне Србије од 1988. до 1994. године, израђена од 
стране Института за медицину рада и радиолошку заштиту “Др Драгомир 
Карајовић”. 
 18.Извештаји са подацима и извршеним мерењима достављени од 
стране Инспекције за заштиту животне средине Градске управе Зајечар: 
 -Извештај о извршеним мерењима нивоа буке пореклом од 
 индустријских, занатских, угоститељских и трговинских објеката на 
 подручју Зајечара, 
 -Извештај о извршеним мерењима нивоа нејонизујућег зрачења 
 пореклом од базних станица мобилне телефоније, 
 -Извештај о извршеним мерењима емисије загађујућих материја у ваздух 
 пореклом из котларница на подручју града,  
 -Извештај са подацима о постојању радиоактивних громобрана на 
 територији Зајечара, 
 -Извештај са подацима о количини и врсти горива на бензинским 
 пумпама. 
 19.Информација о систематском испитивању радионуклеида у животној 
средини на територији града Зајечара, бр. 532-01-00505/2011-01 од 02.11.2011. 
године, израђена од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије. 
 20.Aнализа: ванболнички морбидитет становништва Зајечара у 2006, 
2007, 2008, 2009 и 2010 години (Оболели од најчешћих група болести по МКБ -
10), израђена од стране Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар. 
 21.Извештаји о стању животне средине на територији Зајечара израђени 
од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове 
Градске управе Зајечар, на основу извршених мерења и предложених мера 
заштите, од стране Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, и то: 
 -Извештај о резултатима испитивања аерозагађења у Зајечару за период 
 од 2003. до 2010. године, 
 -Извештај о стању и хигијенској исправности воде артеских чесама у 
 Зајечару за период од 2003. до 2010. године, 
 -Извештај о резултатима испитивања Акумулације “Грлиште” за период 
 од 2000. до  2010. године, 
 -Извештај о хигијенској исправности воде сеоских водовода и осталих 
 јавних сеоских водних објеката за период од 2001. до 2010. године, 
 -Извештај о хигијенској исправности воде из градског водовода за 
 период од 2002. до 2010. године.  
 

 Програм представља симбиозу три нераздвојиве целине када је 
решавање проблема животне средине у питању: 
-процес креирања политике заштите животне средине уз учешће 
заинтересованих страна које је пресудно у стварању осећаја личног односа 
према документу и његовој примени (Програм израђује радна група 
састављена од стручних лица разних сектора и узима у обзир циљеве заштите 
животне средине који су дефинисани од стране широке јавности спровођењем 
анкете у поступку израде ЛЕАП-а, као и мишљења и примедбе на предлог 
Програма у поступку јавног увида, пре упућивања у скупштинску процедуру); 
-Програм се може сматрати путоказом који ће у наредним годинама, колики је 
његов временски хоризонт, водити реформе политике заштите животне 
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средине и интеграцију у стратегије других сектора без које није могуће 
ефикасно спровођење суштинских промена у решавању проблема заштите 
животне средине; 
-акциони и санациони планови су краткорочни инструменти  за имплементацију 
Програма којим се разрађују детаљније све активности у функцији реализације 
Програма (институционални оквири, активности мониторинга, израда пројектне 
документације и Студија, економски и финансијски инструменти, образовање, 
информисање и регулаторне активности). У оквиру Програма биће приказани 
планови за његову имплементацију по областима животне средине. 
 

 1.5. Методологија израде Програма 
 
 Процес припреме Програма се заснива на следећем: 
 
-учествовању и ангажовању заинтересованих страна  
-свеобухватном и координисаном процесу 
-планирању, изналажењу могућности финансирања и мониторингу. 
 
 На основу постојећих, прикупљених и обрађених података о стању 
животне средине, идентификовани су кључни проблеми животне средине, а 
затим су одређени циљеви у области животне средине по приоритетима, у 
складу са проценом реалног достизања циљева у дефинисаним временским 
оквирима и проценом могућности и извора финансирања у задатом периоду. 
 Програм подразумева да заинтересоване стране на локалном нивоу  
преузму свој део одговорности за спровођење циљева Програма, односно за 
побољшање услова заштите животне средине, док је улога државе да усклади 
и допринесе интегрисању у друге секторске политике и донесе подзаконске 
акте како би се омогућило спровођење закона у пракси. 
 Приликом израде Програма водило се рачуна да циљеви буду мерљиви, 
а циљевима заштите животне средине додати су циљеви из других сектора 
који су у тесној повезаности са подручјем заштите животне средине и што 
скупа води постизању захтева позитивне законске регулативе. 
 Реформе политике које се односе на реформе регулаторних 
инструмената, мониторинга, финансирања и институционална питања не 
зависе само од локалне самоуправе и многе реформе на локалном нивоу су 
искључиво везане за реформе спроведене на нивоу државе. У оквиру ових 
поглавља, приказани су проблеми са којима су се надлежни органи и 
институције на локалном нивоу искуствено сусрели и исказана је потреба и 
начин њиховог превазилажења, како би се ефикасније решавала питања 
заштите животне средине, у складу са смерницама из законских прописа.   
 Саставни део Програма је процена финансијских способности и оквирни 
обрачун трошкова Програма, односно обрачун трошкова за сваку област 
животне средине појединачно у оквиру Програма, колико је то могуће са ове 
временске дистанце.  
 У прилогу Програма налазе се Списак прописа у области заштите 
животне средине (додатак I) и Списак прописа града Зајечара у области 
заштите животне средине (додатак II).   
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2. Полазне основе за израду Програма 
 

2.1. Привреда и друштво 
 

 Зајечар је географско, административно, привредно, политичко и 
културно седиште Зајечарског округа. Налази се у источној Србији - Тимочкој 
крајини и граничи се са општинама Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац.  
Територија Зајечара, поред града Зајечара обухвата и 41 сеоско насеље. 
Површина територије  Зајечара износи 1069,1km² што представља око 15% 
укупне територије Тимочке крајине. Према попису из 2002. године, на 
територији Зајечара живи 65.969 становника (према подацима Републичког 
завода за статистику). Од тог броја, 39.491 становника има сам град Зајечар, 
док број становника у сеоким насељима износи 26.478. Просечна старост 
становништва према овом попису износи 43,5 година. Просечна старост 
становника Зајечара износи 40,2 године, док је од сеоских насеља, село 
Леновац са највећом просечном старошћу становника од 67,3 године. Од 
почетка деведесетих година прошлог века настаје период опадања броја 
становника и ова тенденција се наставља и почетком овог века. 
 Преглед сеоских насеља на подручју Зајечара са подацима о броју 
становника и површинама катастарских општина (према попису становништва 
из 2002. године и подацима Републичког геодетског завода): 
Табела 1. Преглед сеоских насеља са подацима о броју становника и 
површинама катастарских општина 
   

Р.бр. Катастарска општина            Број становника                Површина (ha) 

1.  Боровац 167 1168,0480 

2.  Брусник 456 2372,2273 

3.  Велика Јасикова                    998 3462,8811 
4.  Велики Извор                       2684 6230,4999 
5.  Велики Јасеновац                 370   1546,7105 
6.  Вражогрнац    1340 2820,4202        
7.  Вратарница 570                                      3948,0591 
8.  Врбица     313                                      1285,7631 

9.  Гамзиград   945                                      2252,2867 
10.  Глоговица 484   3173,2448 
11.  Горња Бела Река                   185        2961,1379 

12.  Градсково    666                                      2325,6366 
13.  Грлиште      854                                      2862,1170 
14.  Грљан      2839                                      3533,3268         

15.  Дубочане    455   3228,0485 
16.  Заграђе     241                                      1771,5529 
17.  Звездан   1675     3460,9797 
18.  Јелашница 153                                        738,8244 
19.  Кленовац   250    1060,6126 
20.  Копривница    532 3408,5209 
21.  Ласово 358 4745,5086 

22.  Леновац   204 3556,3703 
23.  Лесковац 128    1137,6984 
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24.  Лубница   1052 2918,0646 
25.  Мала Јасикова                        332   1253,6112 
26.  Мали Извор                             454 3908,4197 
27.  Мали Јасеновац                      284   1176,6326 
28.  Мариновац 305   2811,0887 
29.  Метриш    392    2677,4093 

30.  Николичево 833 2684,7246 
31.  Планиница                               305   2564,4640 
32.  Прлита   142    1568,7540 
33.  Рготина    1721 4786,8571 
34.  Салаш 962 2872,8673 
35.  Селачка    275 2109,4565 
36.  Табаковац    208   734,6695 

37.  Трнавац    474   1354,1068 
38.  Халово    856 2517,5844   
39.  Чокоњар 173  
40.  Шипиково    511 1595,8080 
41.  Шљивар   329 1124,7572 

                                                                   
Напомена: Насеље Чокоњар није посебна катастарска општина (КО), већ је у 
саставу КО Копривница. 
 

 На подручју Зајечара налазе се три подручја посебне намене: 
 1. Слив Акумулације „Грлиште“ - обухвата насеља: Ласово, Леновац, 
Горња Бела Река, Лесковац, Мариновац, Заграђе и Грлиште. 
 2. Парк природе „Стара Планина“ - обухвата насеља: Вратарница, Мали 
Извор и Селачка. 
 3. Археолошко налазиште „Ромулијана“ - обухвата насеља: Гамзиград, 
Звездан и Гамзиградску бању. 
 Пољопривредно земљиште чини 64,1% укупне површине, односно 
685,23 km², док је под шумама 318,04 km² или 29,75% укупне површине. 
 Град Зајечар се налази у централном делу Тимочке крајине у Зајечарској 
котлини (између 43º54´ и 43º42´ северне географске ширине, 22º07´ и 22º24´ 
источне географске дужине и 137 m апсолутне надморске висине) у међуречју 
и на саставцима Црног и Белог Тимока. Поред Зајечарске котлине обухвата 
источни део Црноречке и северни део Књажевачке котлине, као и јужне делове 
Неготинске котлине. Територија је омеђена: са севера обронцима планине 
Дели Јован, са истока и југоистока обронцима Старе планине, којом иде 
државна граница према Бугарској, на југу и југозападу Ласовачком планином 
као огранком планине Тупижница, а на западу Јежевицом и огранком Великог 
Крша. 
 Зајечар се налази на 11km од границе према Бугарској и неопходно је 
имати у виду обавезу прекограничног обавештавања у случајевима када се 
плановима, програмима и основама, односно појединачним пројектима 
установи могућност загађивања животне средине са прекограничним утицајем. 
Такође треба имати у виду да кроз Зајечар протиче река Тимок која се улива у 
Дунав, при чему загађеност ове реке директно има карактер прекограничног 
утицаја. Прекогранични утицај је у надлежности Министарства. 
 Зајечар је изграђен на раскрсници магистралних путева: Параћин – 
Зајечар – Кладово – румунска граница, Параћин – Зајечар – Књажевац – Ниш и 
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Неготин – Зајечар – Књажевац – Ниш. Магистрални правци ка Видину и Софији 
су, поред магистралног правца Београд – Доњи Милановац – Кладово – 
Неготин и даље, једина и најкраћа путна веза Европе и осталог дела Србије ка 
северној Бугарској и јужној Румунији, што Зајечару даје међународни положај. 
 Најзначајнија налазишта минералних сировина и подземних вода на 
подручју Зајечара су: 
  -Рудник антрацита "Вршка Чука" - Аврамица КО Грљан (8.000 t/god) -
подземна експлоатација угља; 
  -Рудник лигнита Лубница КО Лубница (66.000t/god) - експлоатација 
угља; 
 -Лежиште "Чокоњар" КО Чокоњар и КО Градсково (160.000 t/god) -
експлоатација кречњака и песковито - кречњачког бреча као техничко 
грађевинског камена; 
 -Лежиште "Рготски крш" КО Рготина (206.000 t/god) - експлоатација 
кречњака као сировине за техничко - грађевински камен; 
 -Циглана "Југокаолин" д.о.о. Зајечар, РЈ  "Србокварц" Рготина (120.000 
t/god.) - експлоатација кварцног песка; 
 - Циглана "Југокаолин" д.о.о. Зајечар - експлоатација глине; 
 -Уједињене српске пиваре, Млекара "Имлек" Београд, Фарма свиња 
"Делта" аграр Халово, КТК "Кожа" Зајечар - експлоатација подземних вода 
(неогена артеска издан); 
 -Специјалне болнице за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања 
и Николичевска бања - експлоатација термоминералних вода. 
 Природне ресурсе чине водотокови, од којих је највећи Тимок, као и 
језера Рготско, Совинац и Глоговичко језеро. 
 Туристички потенцијали су антички локалитет Феликс Ромулијана, 
манастир Суводол и сеоска Насеља Мали Извор, Вратарница и Селачка на 
рубном подручју Парка природе "Стара планина", Гамзиградска бања, 
Николичевска бања , природа и сам град и сеоска насеља у окружењу, о чему 
ће детаљније бити речи у поглављу 5.7.2. Туризам. 
 Општи проблеми привредног развоја државне заједнице рефлектују се и 
на ниво локалне заједнице. Управо због тога основни проблеми развоја града 
су следећи:  

 Недостатак стратешких докумената и планова развоја 

 Недостатак координације између свих релевантних институција 

 Слабо едуковано становништво и мали број предузетничких иницијатива 

 Неповољни услови кредитирања и недовољна подршка оснивању и 
развоју малих и средњих предузећа  

  До скора становништво није имало прилике (осим спорадичних 
покушаја НВО и Агенције за мала и средња предузећа) да добије едукацију о 
предузетништву или неку другу врсту подршке у оснивању и развоју предузећа. 
Успостављањем седишта Агенције за регионални развој на подручју Зајечара, 
створена је реална могућност да се ова подршка и едукација оствари на 
локалном нивоу. 
 Неповољна кредитна политика на националном новоу одражава се и на 
локалну ситуацију, тако да и поред постојања више филијала банака у граду, 
до финансијских средстава за отпочињање бизниса јако се тешко долази 
(скупи кредити, немогућност добијања гаранција и др.).  
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 Приватно предузетништво се на подручју Зајечара остварује у области 
трговине, угоститељства и аутопревозничке делатности, али и у области 
производње и услуга (здравству, стоматологији, ветерини, информисању,...).  
 Почев од 09.12.2008. године, у власништву Града Зајечара налази се, у 
оквиру комплекса „Тимочанка“, Бизнис инкубатор центар д.о.о. Зајечар, на 
Неготинском путу бб, који у свом саставу има 10 производних јединица и 4 
јединице за услужне делатности. Почетком 2011. године попуњеност 
капацитета износила је 50% при чему су заступљене делатности конфекцијске 
производње, графике и прераде дрвета. Овај подстицај малој привреди и 
развоју малих и средњих предузећа је од великог значаја за град Зајечар 
имајући у виду велики број незапослених људи и велики број производних 
фирми које су у протеклом периоду престале са радом. 
 Град Зајечар ће у наредном периоду изналазити могућност за 
коришћење финансијске помоћи Европске Уније, у оквиру спровођења 
инструмената предприступне помоћи (ИПА). Такође је у оквиру буџета града 
формиран буџетски фонд за заштиту животне средине чија ће се средства 
наменски користити у складу са овим Програмом и Програмима коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине који 
се доносе за сваку годину и на основу којих се финансирају пројекти и 
активности  из области заштите животне средине.  
 

 2.2. Природни ресурси 
 
 Природне вредности су: природни ресурси као обновљиве или 
необновљиве геолошке, хидролошке и биолошке вредности који се, директно 
или индиректно могу користити или употребити, а имају реалну или 
потенцијалну економску вредност, природна добра као делови природе који 
заслужују посебну заштиту и јавна природна добра. 
 Зајечар и околина по својим природним обележјима представљају једну 
интересантну географску целину у Србији. Такве карактеристике има 
захваљујући геолошком саставу, морфологији и геологији терена, климатским 
условима и сложеном историјском развоју живог света.  
 Шумско земљиште захвата 30% површине општине, односно 30653,02 
ha. Шумовитост је, у односу на глобални аспект ближа светској која износи 
30%, а знатно нижа од европске која достиже 46%. Већи део шумског фонда је 
у приватној својини (25587,00 ha). То су углавном састојине храста, веома 
лошег квалитета (изданичке шуме). Мањи део шумског фонда је у државном 
власништву (5066,02 ha). Оне су бољег квалитета од претходних, али су у 
новије време доста оштећене од пожара. У државном власништву су углавном 
састојине букве и састојине храста. Друштвеном власништву припада 800 ha 
површине под шумом, углавном састојине храста, прилично лошег квалитета. 
Може се слободно рећи да је шумски потенцијал града Зајечара у веома 
лошем стању, а људски фактор је пресудан за уништавање шумског фонда.  
 Пољопривредно земљиште на територији Зајечара обухвата око 59.294 
ha при чему оранице и баште заузимају 45.174 ha, виногради 2.192 ha, ливаде 
9.547 ha и пашњаци 9.271 ha.  
 За подручје Зајечара карактеристична је експлоатација неметаличних 
минералних сировина (кречњак, кварцни песак, глина), експлоатација угља у 
склопу рудника Лубница и Аврамица (лигнит и антрацит) и експлоатација 
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подземних вода коју у највећем делу користи Фабрика пива, али и други 
привредни субјекти („Делта Аграр“, Млекара „Имлек“, КТК „Кожа“). 
 Зајечарски басен припада Црном, Белом и Великом Тимоку и то 16 km 
тока Црног Тимока, 22 km тока Белог Тимока и 10 km Великог Тимока. На 
излазу из града, Црни и Бели Тимок  формирају Велики Тимок (или Тимок). 
Читав овај део Тимочке Крајине добио је назив по овој реци, односно рекама, 
јер на овом подручју теку пет Тимока: Сврљишки, Трговички, Бели, Црни и 
Велики Тимок. Токови ових река пресецају општину Зајечар са великим бројем 
мањих река и потока. 
 Систем за водоснабдевање града Зајечара и 17 сеоских насеља састоји 
се од карстног врела "Тупижница", вештачке Акумулације "Грлиште" са 
Фабриком воде и бунара у приобаљу Белог Тимока. За водоснабдевање села 
Салаш и неколико околних сеоских насеља користи се извориште "Совинац". 
  Зајечар спада у ретке градове са толиким бројем артеских чесама (42) и 
оне у правом смислу представљају обележје овог града. Само 10% подземних 
вода Србије припада овом типу издани чије су резерве споро обновљиве и 
нису под директним утицајем површинских вода, па су с тога и знатно 
заштићене од загађивања. 
 Подземне воде на подручју Зајечара представљају алтернативни вид 
водоснабдевања и непроцењиво богатство у времену глобалног недостатка 
здраве воде за пиће. Вода артеских чесама је углавном хигијенски исправна 
(карактерише се потпуном бактериолошком исправношћу), осим благо 
повећане pH вредности која је карактеристика дубинских вода овог подручја и 
не утиче штетно на здравље људи. 
 На територији града Зајечара постоји неколико локалитета, односно 
појава подземних вода које се по квалитету разликују од обичних подземних 
вода и које по одређеним критеријумима заслужују пажњу за будућа 
истраживања у циљу захватања и примене за производњу ексклузивних 
напитака, флаширање као стоних пијаћих вода и лековитих вода и сл. То су 
„племените“ воде чији локалитети ће бити приказани у наредним 
разматрањима, у одељку вода. 
 На подручју града Зајечара постоје две појаве термоминералних вода и 
то су Гамзиградска бања са укупно пет извора чије се воде због лековитости 
користе у балнеолошко - рекреативне сврхе и Николичевска бања са укупно 
седам извора чије се воде користе у балнеолошке сврхе али у примитивном 
облику и без лекарског надзора.  
 

2.3. Правни и институционални оквир за управљање заштитом 
животне средине 

 

 Систем правних норми у области заштите и унапређивања животне 
средине чини велики број закона и других прописа. Нови законски оквир за 
заштиту животне средине уведен је сетом закона из децембра 2004. године и 
то су: Закон о заштити животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, Закон о процени утицаја на животну средину и Закон о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања („Сл. Гласник РС“, 
бр.135/04). Значајно унапређивање законске регулативе остварено је 
усвајањем новог сета закона (16) („Сл. Гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) који 
представљају нови допринос усклађивању прописа из области животне 
средине са значајним европским директивама. 
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 Град Зајечар, преко надлежног органа за послове заштите животне 
средине (Служба за заштиту животне средине) и Градске инспекције за 
заштиту животне средине, има широк делокруг надлежности из наведених 
законских прописа и то: 
 1. Одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. 
Гласник РС“, 135/04 и 36/09): 
-спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и процене 
утицаја затеченог стања, што резултира издавањем сагласности на Студије 
процене утицаја на животну средину појединачних пројеката, или доношењем 
одлуке да није потребна израда Студије и прописивањем мера заштите 
животне средине, у складу са законом; 
-ажурирање Судија; 
-утврђивање испуњености прописаних мера и услова заштите животне 
средине у поступку добијања употребне дозволе; 
-инспекцијски надзор. 
 2. Одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. Гласник РС“, 135/04 и 88/10): 
-утврђивање мера и услова заштите животне средине у просторним и 
урбанистичким плановима; 
-издавање Мишљења о потреби стратешке процене утицаја на животну 
средину планова, програма и основа; 
-издавање Мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину планова, програма и основа; 
-оцена Извештаја и давање сагласности на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину планова, програма и основа. 
 3. Одредбама Закона о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања („Сл. Гласник РС“, бр.135/04): 
-издавање интегрисаних дозвола; 
-инспекцијски надзор. 
 4. Одредбама Закона о хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/09): 
-издавање, продужавање и одузимање Дозволе за обављање делатности 
промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, 
произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за коришћење нарочито 
опасних хемикалија физичком лицу;  
-достављање Извештаја о издатим дозволама Агенцији за хемикалије једном 
годишње, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину; 
-инспекцијски надзор. 
 5. Одредбама Закона о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09): 
-обезбеђивање мониторинга квалитета ваздуха успостављањем локалне 
мреже мерних станица и израда и финансирање Програма мониторинга 
квалитета ваздуха; 
-јавно објављивање (средства јавног информисања, електронски медији и веб 
странице) и достављање података о резултатима мониторинга Агенцији за 
заштиту животне средине; 
-доношење одлуке о мерењима посебне намене - наменска мерења нивоа 
загађујућих материја у случајевима када постоји основана сумња да је дошло 
до загађења ваздуха које може да наруши здравље људи и животну средину; 
-обавештавање јавности путем радија, телевизије, дневних новина, интернета 
или на други погодан начин, у случају прекорачења концентрације о којој се 
извештава јавност;  
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-доношење Плана квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама у којима је 
ваздух треће категорије; 
-доношење краткорочних акционих планова;  
-обавештавање Министарства у случају прекорачења прописаних захтева 
квалитета ваздуха; 
-налагање израде плана за смањење емисије из стационарних извора 
загађења ваздуха и одређивање рокова за израду тог плана оператеру, на 
подручју у коме је утврђена трећа категорија квалитета ваздуха и давање 
сагласности на предметни план; 
-издавање Дозволе за рад новоизграђеним или реконструисаним 
стационарним изворима загађивања за које није прописана обавеза израде 
Студије процене утицаја на животну средину, пре почетка рада постројења, а 
након пробног рада; 
-обавештавање јавности путем електронских и штампаних медија најмање у 
једном локалном листу, као и путем Интернета и то:  
1) о квалитету ваздуха у виду Годишњег извештаја; 
2) о плановима квалитета ваздуха; 
3) о плановима за достизање циљних вредности тамо где је дошло до 
прекорачења циљних вредности; 
-инспекцијски надзор. 
 6. Одредбама Закона о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 
88/10 и 91/10):   
-планирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса и 
заштићених подручја; 
-издавање услова заштите природе у плановима, основама, програмима и 
Студијама процене утицаја на животну средину;  
-обезбеђивање очувања значајних и карактеристичних обележја предела у 
планирању и уређењу простора и коришћењу природних ресурса;   
-покретање иницијативе за проглашење заштићеног подручја (парк природе, 
споменик природе, као и предео изузетних одлика у коме се не налази 
културно добро од изузетног значаја, а којима је цела површина на територији 
јединице лок. сам.) - предлогом акта о проглашењу заштићеног подручја, на 
основу израђене Студије заштите од стране Завода за заштиту природе 
Републике Србије, а за чију израду финансијска средства обезбеђује локална 
самоуправа; 
-инспекцијски надзор. 
 7. Одредбама Закона о заштити од буке у животној средини  
("Сл.гласник РС",бр.36/09 и 88/10):  
-одређивање акустичких зона; 
-одређивање мера заштите од буке, на захтев организатора јавних скупова и 
активности (забавне и спортске приредбе и друге активности на отвореном и у 
затвореном простору); 
-израда стратешких карата буке за агломерације на територији јединице 
локалне самоуправе, као и за постројења и активности за које интегрисану 
дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе; 
-израда локалног акционог плана за агломерације на територији локалне 
самоуправе као и за постројења за која локална самоуправа издаје 
интегрисану дозволу; 
-обезбеђивање финансијских средстава за мониторинг буке (процена, праћење 
и контрола нивоа буке у животној средини); 
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-инспекцијски надзор. 
 8. Одредбама Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник РС",бр.36/09 
и 88/10):  
-Скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим територијама 
укупно живи најмање 200.000 становника доносе, по прибављеној сагласности 
министарства, регионални план управљања отпадом, којим се дефинишу 
заједнички циљеви у складу са Стратегијом управљања отпадом. За 
територије на којима живи мање од 200.000 становника, може се донети 
Регионални план управљања отпадом по претходно израђеној Студији 
оправданости на коју сагласност даје Министарство. Споразумом скупштина 
јединица локалне самоуправе уређује се поступак израде и доношења 
регионалног плана; 
-припремање Локалног плана управљања отпадом; 
-одређивање локације за изградњу и рад постројења за складиштење, третман 
или одлагање отпада, од стране једне или више јединица локалне самоуправе 
под условима утврђеним Споразумом; 
-одређивање локације за трансфер станицу (уколико се определи постојање 
трансфер станице на подручју локалне самоуправе); 
-издавање одобрења за локацију мобилног постројења за третман отпада; 
-обезбеђивање контејнера за одлагање комуналног отпада из домаћинства; 
-одређивање локације и опремање Центра за сакупљање комуналног отпада 
који није могуће одложити у контејнер за комунални отпад (кабасти и други 
отпад као што је намештај и бела техника, баштенски отпад и материјал 
погодан за рециклажу); 
-организовање, начин селекције и сакупљање отпада ради рециклаже, 
сагласно Локалном плану управљања отпадом; 
-уређивање поступка сакупљања и предаје отпадног возила чији је власник 
непознат, лицу које има дозволу за сакупљање или третман, за шта има право 
да наплати трошкове ако се накнадно утврди власник отпадног возила; 
-издавање Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање инертног и неопасног отпада на територији града; 
-издавање Потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за места на 
којима се складишти мање од 10 t инертног отпада и места на којима се 
складишти мање од 2 t неопасног отпада; 
-давање мишљења са образложеним предлогом за прихватање или одбијање 
захтева – Министарству; 
-разматрање Извештаја о реализацији регионалног плана управљања 
отпадом; 
-разматрање Извештаја о реализацији локалног плана управљања отпадом 
једанпут у две године; 
-вођење и чување евиденције о прикупљеном комуналном отпаду и вођење 
пописа неуређених депонија као и регистра издатих дозвола; 
-прослеђивање података из Регистра издатих дозвола Агенцији за заштиту 
животне средине; 
-израда пописа неуређених депонија на свом подручју, обавезу израде 
пројеката санације и рекултивације неуређених депонија; 
-реализација санације и рекултивације неуређених депонија; 
-инспекцијски надзор. 
 9. Одредбама Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник 
РС",бр.135/04 и 36/09):  
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-израда и доношење планова и програма управљања природним ресурсима и 
добрима у складу са стратешким документима - Стратегијом просторног 
развоја Републике Србије и Националном стратегијом одрживог коришћења 
природних ресурса и добара, у складу са својим специфичностима; 
-уређивање начина и услова под којим се морају надокнадити јавне зелене 
површине уништене изградњом објеката; 
-утврђивање услова заштите животне средине у просторним и урбанистичким 
плановима, на захтев органа надлежног за припрему и доношење плана, а на 
основу услова и мишљења надлежних стручних организација;  
-доношење акта о увођењу посебних мера у случајевима непосредне 
опасности или прекорачења прописаних граничних вредности загађења ако је 
загађење ограничено на територији јединице локалне самоуправе и нема 
утицаја на шире подручје;  
-одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и 
ремедијацију за подручје од локалног значаја; 
-доношење екстерних планова који су саставни део планова за реаговање у 
ванредним ситуацијама; 
-проглашавање стања угрожености животне средине и обавештавање јавности 
о предузетим мерама у случају удеса;  
-доношење Програма заштите животне средине на својој територији, односно 
доношење локалних акционих и санационих планова, у складу са 
Националним програмима и плановима које доноси Влада и својим 
интересима и специфичностима; 
-достављање података из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине; 
-успостављање и вођење Локалног регистра извора загађивања животне 
средине; 
-прописивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; 
-формирање буџетског фонда  у складу са Законом којим се уређује буџетски 
систем;  
-годишња израда Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
и унапређивање животне средине, достављање министарству на сагласност и 
достављање Извештаја о реализацији Програма до 31. марта текуће године за 
претходну годину или на захтев министарства; 
-инспекцијски надзор. 
 На подручју Зајечара, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар као 
овлашћена институција врши мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи 
мерних места, контролу хигијенске исправности воде за пиће у градском 
водоводу, сеоским водоводима и код артеских чесама и прати квалитет 
површинских и отпадних вода.   

 

 3. Постојеће стање животне средине 
 

 3.1. Воде 
 

 3.1.1. Стање вода и водоснабдевање 
 

 Град Зајечар располаже довољним количинама воде за задовољавање 
својих потреба за водом, при чему је неопходно истаћи значај рационалног 
коришћења расположивих водних ресурса како би они били довољни и за 
наредне генерације. 



34 

 

 Садашње водоснабдевање становништва и индустрије града Зајечара 
обавља се из три изворишта: 

1. Извориште подземне воде “Бели Тимок” 
2. Извориште карстно врело “Тупижница” 
3. Извориште из Акумулације “Грлиште” 

 Систем захватања подземне воде из алувијона Белог Тимока у зони 
непосредно уз град Зајечар са југоисточне стране, путем копаних бунара са 
натегама из којих се вода доводи до сабирног бунара и црпне станице, 
потискује се у дистрибутивну водоводну мрежу. Капацитет овог изворишта 
варира у границама од 50 до 75 l/sek  и служи као резерва у случају планског и 
хаваријског искључења главног изворишта “Грлиште”. 
 Извориште “Тупижница” налази се у кречњачком масиву планине 
Тупижница и представља карстно врело у кањону Ласовачке реке на 
удаљености око 26 km ка југоистоку, са капацитетом који варира од 25 до 2500 
l/s. Вода са овог врела се транспортује гравитационим цевоводом пречника 
300 и 350 mm до дистрибутивне мреже у Зајечару, преко резервоара 
“Краљевица”. Капацитет овог доводног цевовода је око 60 l/s. Вода се 
хлорише, али због изузетног квалитета на изворишту, не постоји потреба за 
даљим третманом. 
 Акумулација “Грлиште” је главно извориште водоснабдевања Зајечара. 
Из површинске акумулације на Грлишкој реци, узводно од села Грлиште, 
запремине 12000000 m³ воде са могућношћу изравнања протицаја од 550  l/s, 
челичним цевоводом пречника 914 mm, у дужини од 12,5 km који омогућава 
капацитет транспорта у количини 800 l/s, транспортује се сирова вода до 
Фабрике воде “Краљевица”, чији је капацитет 600 l/s. За третман воде на 
Фабрици воде је примењена савремена технологија и опрема. На овом 
постројењу постоји резервоар запремине 3000 m³, што омогућава равномерно 
задовољавање потреба за водом у току дана. Из овог резервоара, вода се 
потискује у дистрибутивну мрежу и резервоар “Краљевица”, капацитета црпне 
станице од 450 l/s. 
 Дистрибуција воде се врши преко дистрибутивног система кога чине 
магистрални цевоводи, резервоари и црпне станице за препумпавање воде до  
виших зона водоснабдевања. 
 Основу дистрибутивног водоводног система града Зајечара представља 
дистрибутивни водни прстен који се састоји од два цевовода пречника 800 mm 
и 500 mm. Из њега се одвајају четири магистрална правца за напајање зона 
водоснабдевања. 
 У циљу изравнања дневних протицаја изграђени су следећи резервоари: 
 -Резервоар ”Краљевица 1” запремине 3000 m³ воде са котом 160.71 
 -Резервоар ”Краљевица 2” запремине 1500 m³  воде са котом 188,70  
 -Резервоар “Превлака” запремине 500  m³ воде са котом 248,70 
 -Резервоар “Лубница” запремине 200 m³ воде са котом 287,60 
 -Резервоар „Планиница“ запремине 75 m³ воде са котом 400,40 
 -Резервоар „Лесковац“ запремине 75 m³ воде са котом 285,80, 
као и следећи резрвоари у селима: 
 -Резервоар “Леновац” запремине 75 m³ 
 -Резервоар “Грлиште 1” запремине 100 m³ 
 -Резервоар “Грлиште 2” запремине 100 m³ 
 -Резервоар “Велики Извор” запремине 75 m³ 
 -Резервоар “Николичево” запремине 75 m³ 
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 -Резервоар “Трнавац” запремине 50 m³ 
 -Резервоар “Гамзиград” запремине 75 m³. 
 Укупна дужина изграђене водоводне мреже је 280 km док се у наредном 
периоду планира изградња још око 45 km водоводне мреже, како би се 
покрило комплетно подручје Зајечара хигијенски исправном водом за пиће из 
градског водовода.  
 Водоводна мрежа је застарела и састоји се од азбестно цементних цеви 
чија је замена неопходна. Овакво стање мреже је неповољно по здравље људи 
и производи велике губитке воде у мрежи. Томе доприноси и чињеница да је 
пречник цеви веома мали, углавном 80 mm. Ефекат овако уске мреже је 
спуштање нивоа  воде у пиезометрима и отежано снабдевање водом које често 
резултира и нестанком воде. Већи део територије града налази се у I висинској 
зони снабдевања водом, али делови града код западне Краљевице и Белог 
Брега спадају топографски у II висинску зону. 
 Од укупног броја домаћинстава на територији Зајечара, у граду је 
прикључено на водоводну мрежу 99 % домаћинстава, док у селима проценат 
прикључења износи 39%. 
 Привилегију да се снабдева хигијенски исправном водом за пиће, осим 
града Зајечара има 17 сеоских насеља која су прикључена на градску 
водоводну мрежу, а од 2009. године је на овај систем прикључена и 
Гамзиградска Бања.  
 У наредној Табели дајемо приказ хигијенске исправности воде за пиће из 
мреже градског водовода за период од 2002. до 2010. године, на основу чега се 
може закључити да је проценат неисправности ове воде занемарљиво мали, 
односно да се корисници воде из градског водовода снабдевају хигијенски 
исправном водом за пиће. 
 

Табела 2: Хигијенска исправност воде градског водовода (вода из мреже) за 
период од 2002. до 2010. године 
 

 Број узо- 
рака воде 
из мреже 

Број 
неисправних 
бактериол 

Број 
неисправних 
хемијски 

% 
неисправних 
бактериол  

% 
неисправних  
хемијски 

Узрок неисправности 

2002 
861 30 48 3,5 5,6 Колиформне 

бактерије, 
мутноћа 

2003 

870 за 
бак. 

869 за 
хем. 

14 
 

53 1,6 6,0 Колиформне 
аеробне 
мез офилне 
бактерије, 
мутноћа 

2004 

909 22 35 2,4 3,8 Колиформне 
аеробне 
мез офилне 
бактерије, 
мутноћа 

2005 

732 10 16 1,36 2,18 Колиформне 
аеробне 
мез офилне 
бактерије, 
мутноћа 
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2006 

886 за 
бак. 

преглед  
916 за 
хем. 

преглед  

29 75 3,27 8,18 Колиформне 
аеробне 
мезофилне 
бактерије, 
мутноћа, 
мирис, резидуални 
хлор 

2007 

686 4 28 0,58 4,08 Аеробне мезофилне 
бак.мутноћа, 
рез.хлор 

2008 

711 7 16 0,98 2,25 Колиформне 
бактерије, 
Фек.кол.бак 
Аер.мез.бак. 
Псеудомонас, 
мутноћа, 
манган 

2009 

699 9 17 1,28 2,43 Колиформне 
бактерије 
Фек.кол.бак 
Аер.мез.бак. 
Псеудомонас, 
мутноћа 

2010 

684 7 16 1,02 1,75 Аер.мез.бак.Кол.бак 
мутноћа, 
утрошак  
КMnO4 

 

 Сеоска насеља која нису прикључена на градски водовод, водом за пиће 
снабдевају се из сеоских и локалних водовода или са јавних чесама и бунара. 
Хигијенска исправност ових вода је веома лоша како у бактериолошком (око 
60% неисправности), тако и у хемијском погледу (око 20% неисправности). 
Извориште водоснабдевања „Совинац“ снабдева водом Салаш и неколико 
околних сеоских насеља. 
 Алтернативни вид водоснабдевања града Зајечара су 42 артеске чесме. 
Грађене већином у периоду пре II Светског рата најчешће као задужбине, 
становницима Зајечара годинама дарују квалитетну воду за пиће. То је посебна 
привилегија данас, када је проблем недостатка здраве пијаће воде глобални 
светски проблем. 
 Термалне и термоминералне воде се користе у терапеутске сврхе у 
рехабилитационом центру Гамзиградска Бања, док потенцијали 
термоминералних вода Николичевске бање још увек нису искоришћени.   
 Квалитет површинских вода није на задовољавајућем нивоу. Према 
подацима Републичког хидрометеоролошког завода Републике Србије, класа 
водотока Црног Тимока је III (захтевана класа је IIа), Белог Тимока II / III 
(захтевана класа је IIа), Великог Тимока IV (захтевана класа је III), док Борска 
Река има квалитет воде ван класа (захтевана класа је IV).  
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 На подручју Зајечара мониторинг и контролу квалитета вода врши  Завод 
за јавно здравље "Тимок" Зајечар и мониторинг се спроводи кроз узорковање и 
биолошке, физичко хемијске и хемијске анализе воде у лабораторији. 
 Мониторингом је обухваћена контрола подземних вода (артеске чесме 
на подручју градског језгра и бунари и чесме у сеоским насељима), 
површинских вода (Акумулација за водоснабдевање "Грлиште", воде Црног и 
Белог Тимока, језера "Совинац" и Рготског језера) и вода у дистрибутивној 
мрежи градског водовода. 
 Контрола квалитета вода акумулације "Грлиште" врши се у 
лабораторијама Јавног комуналног предузећа "Водовод" и Завода за јавно 
здравље “Тимок” Зајечар. 
  

 3.1.1.1. Акумулација "Грлиште" 
 
 Подручје Акумулације „Грлиште“ налази се југозападно од Зајечара, 
већим делом на територији општине Зајечар (седам катастарских општина и 
то: Грлиште, Заграђе, Лесковац, Мариновац, Горња Бела Река, Леновац и 
Ласово) и мањим у општини Бољевац, на територији која припада Зајечарском 
округу. Географско подручје се налази између 43º 50´ - 43º 41´ СГШ и 22º 3´ - 
22º 18´ ИГД у Карпатско балканској Србији између реке Бели Тимок на истоку, 
брда Братујевац (401m) на северу, Мачијег виса (769m) на истоку и Ласовачке 
Тупижнице (1160) на југу. 
 Реализација решења водоснабдевања са браном на Грлишкој реци 
предвиђена је у две фазе и то:  I фаза која је завршена крајем 1989. године и II 
фаза чија је реализација предвиђена након 2000. године, али до данашњег 
дана није реализована. У  вештачкој Акумулацији "Грлиште" је, у првој години 
експлоатације - 1991. године, обимним физичко - хемијским, хемијским, 
микробиолошким и биолошким испитивањима утврђен "нулти" квалитет воде у 
акумулацији. У наредним годинама настављено је са континуираним праћењем 
квалитета воде од стране Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар и Јавног 
комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, према Програму који се утврђује за 
сваку годину. 
 Површина слива Акумулације “Грлиште” износи 192 km². Дубина воде у 
акумулацији зависи од конфигурације терена, па је у горњем делу дубина 
мала, свега 3 – 4 m, док се низводно повећава и на самој брани је највећа, око  
25 m. Просечна дубина акумулације за I фазу износи 6 m. Акумулација захвата 
површину од 110 ha. 
 Према географском положају, Акумулација “Грлиште” има веома 
повољне климатолошке карактеристике за интензивно обављање 
фотосинтетичких процеса који подразумевају значајан утрошак светлосне 
енергије. Највећи део енергије који падне на водену површину бива 
конвертован у слободну хемијску енергију у процесу фотосинтезе, односно 
термичку енергију. Одбијена енергија са воденог огледала за ову акумулацију 
обезбеђује релативно повољан термички режим за интензивну реализацију 
фотосинтетичких процеса током целог вегетативног периода. Уношењем 
механичке енергије у језерски систем и отвореношћу система за за ветрове из 
више праваца стварају се повољни услови за комплетно мешање вода 
акумулације у више наврата током године, а посебно у рано пролеће и током 
зиме. Међутим и поред мешања, у језеру ће због његове релативно велике 
дубине бити ограничена циркулација нутријената, што представља 
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најзначајнији утицај климе на биосвет у акумулацији. Нагли развој алги је под 
утицајем повећаних концентрација неопходних елемената у води након 
мешања језера у рано пролеће.  
 Са реализацијом II фазе акумулације потребно је формирати нову путну 
мрежу која ће повезати сва насеља око акумулације. Са аспекта саобраћајних 
веза у посебно критичној ситуацији је насеље Лесковац које се потапа, као и 
насеља Леновац и Горња Бела Река, која због дислокације практично остају 
без путне везе.  
 Основни литолошки састав и минерална грађа терена на подручју слива 
указује на доминирајућу кречњачку грађу терена. У зони Акумулације 
преовлађују пешчари и лапорци, а на месту саме бране су банковити и 
слојевити кречњаци и пешчари. Овај литолошки састав има и појаве лежишта 
и напуштене јамске радове на експлоатацији мангана на подручју Ласова и 
гвожђа на подручју Заграђа (јаловишта у Влашком пољу). У појасу према 
Белом Тимоку налазе се лежишта – појаве експлоатације неметала и то у 
појасу пешчара, песковитих глина, лапораца са угљем и конгломератима у 
делу Леновца. Експлоатација угља на подручју Лубнице не угрожава 
акумулацију. На подручју КО Грлиште има појава каолина, а у Белом Тимоку и 
алувијалном појасу појава злата.  
 Већи део терена је под утицајем ерозије на коју треба деловати 
антиерозионим мерама, у првом реду пошумљавањем. Главним пројектом 
заштите од наноса акумулације “Грлиште” (група аутора, 1987) планирани су 
противерозиони радови у коритима бујичних токова, чиме је предвиђена 
изградња 16 попречних објеката. Од тога је до сада изведено 7 објеката. 
Пројектом противерозионих радова предвиђено је пошумљавање, мелиорација 
шикара и ливада и затрављивање на укупно 900 ha. Од предвиђених радова, 
до сада је извршено пошумљавање на укупно 50,5 ha (црни бор 41 ha и багрем 
9,5 ha) и затрављивање на укупно 93,5 ha. На предметном подручју доминира 
пољопривредно земљиште са око 60%, 34% земљишта је под шумом, док је 
6% земљишта неплодно. Изградњом II фазе акумулације изгубиће се око 4% 
пољопривредног земљишта и још око 2% за дислокацију насеља која се 
потапају, нове објекте и инфраструктуру.  
 Само дно акумулације представља добрим делом пољопривредно 
земљиште, оранице, ливаде и узано подручје речног корита. На сливном 
подручју највише су заступљене обрадиве површине, шуме, пашњаци и 
ливаде, што указује на присутну потенцијалну заштиту од ерозије. Од шумских 
култура преовлађују шуме храста,  багрема и тополе.  
 У акумулацију се уливају Ласовачка и Леновачка река које извиру испод 
обронака Тупижнице. Грлишка река представља систем бујичних токова који 
прикупљају воду са планина Тупижница и Лисоваче и као највећа лева притока 
улива се у Бели Тимок. Максималан проток воде у овим рекама се јавља током 
пролећних месеци, због отапања снега а минимални током лета и ране јесени 
када ове реке, нарочито Леновачка и пресушују. Густина речне мреже већа је у 
западном делу подручја, а мања у кречњачком масиву Тупижнице. Све воде 
припадају сливном подручју Белог Тимока као леве притоке са укупном 
дужином тока преко 65 km (без бујичних притока). 
 Запремина акумулације, за максималну коту успора за I фазу износи око 
12 милиона m³ воде. 
 Испитивања воде врше се на следећим местима: 
 -из обе притоке (Ласовачке и Леновачке реке) пре улива у Акумулацију 
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 -профил I (средина акумулације) 
 -профил II (код водозахвата). 
 На назначеним местима вода се узоркује са различитих дубина једном 
месечно. 
 Квалитет воде је знатно бољи у Акумулацији у поређењу са квалитетом 
воде у притокама, захваљујући моћи самопречишћавања Акумулације. 
Квалитет воде код водозахвата је нешто бољи него на средини Акумулације. 
 Истраживања која се спроводе свих ових година показују да је 
Акумулација "Грлиште" изложена појачаној еутрофикацији. Све површинске 
акумулације у току свог постојања неминовно пролазе кроз процес 
еутрофикације који је изазван продукцијом и нагомилавањем органских 
материја. То је дугогодишњи процес којим се једно језеро претвара у мочвару. 
Из тих разлога је неопходно праћење квалитета воде и промена у Акумулацији, 
као и спровођење адекватних мера заштите како би се овај процес успорио и 
на тај начин очувао квалитет воде, односно продужио век Акумулације. 
Негативне последице еутрофикације акумулације су: формирање 
трихалометана, сметње у процесу флокулације и зачепљење филтера због 
формирања алги, промене укуса и мириса воде, сметње у процесу 
дезинфекције, обрастање водоводне мреже бактеријама, повећање 
концентрације гвожђа, мангана и др. 
 Када је реч о племенитом узгоју риба, повећани степен трофичности 
негативно утиче на ове врсте тако што племенитије врсте риба изумиру, а 
мање племените се нагло размножавају. 
 Првом фазом, поред изградње бране, изграђена је и Фабрика за 
прераду сирове воде која поседује све потребне објекте за третман воде из 
акумулације. 
 Вода из акумулације подлеже комплетном третману на Постројењу за 
пречишћавање воде (предхлорисање, таложење, озонирање, филтрација и 
нормално хлорисање) а на излазу из Постројења меша се са водом са 
Тупижнице и бунара у приобаљу које се само хлоришу. 
 Пројекат санитарне заштите акумулације “Грлиште” израдио је Институт 
за водопривреду “Јарослав Черни”, 1990. године. Пројекат је урађен за крајњу 
фазу изградње система водоснабдевања из Акумулације, односно за II фазу 
изградње бране, са котом нормалног успора 212 mnm. 

У овом пројекту је на основу сагледаних општих карактеристика 
акумулације и слива, климатског, геолошког стања, квалитета воде, коришћења 
земљишта и ерозионих процеса представљен скуп мера заштите у сливу 
акумулације “Грлиште”. Указано је на могуће негативне ефекте еутрофикације 
на коришћење воде из акумулације. Такође, обрађено је управљање 
квалитетом воде као и прогноза квалитета воде у акумулацији. Одређене су 
зоне санитарне заштите са режимом понашања у њима, мере заштите на 
“концентрисаним” изворима загађивања, мере заштите на расутим изворима 
загађивања, мере заштите од ерозије и остале мере заштите. 
 Јасно је да разни облици активности у сливу акумулације у одређеном 
домену загађују воду, земљиште и ваздух и могу да представљају потенцијални 
ризик за водоснабдевање.  
 Уважавајући потенцијална загађења при одређивању и димензионисању 
мера санитарне заштите у сливу, мора се поћи од процеса загађивања и 
асимилационог капацитета природе и кроз ту релацију одредити опсег и домен 
мера заштите.  



40 

 

 Законске основе на којима се заснива заштита акумулација намењених 
водоснабдевању се базирају на неколико законских прописа који директно 
третирају материју заштите изворишта и то: Закон о водама (“Сл. Гласник РС“, 
бр. 30/2010) и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања („Сл. Гласник РС“, бр. 92/2008).  
 Зона I акумулације обухвата језеро из кога се захвата вода за јавно 
водоснабдевање, укључујући врх преградног објекта код вештачких 
акумулација и приобално подручје акумулације чија ширина износи 10 m у 
хоризонталној пројекцији од нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру. Ова 
зона обухвата и надземну притоку дуж целог тока и подручја са обе стране 
притоке чија ширина износи најмање 10 m у хоризонталној пројекцији мерено 
од нивоа воде при водостају притоке који се јавља једном у 10 година. Приступ 
овој зони дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу. Правно лице 
или предузетник који управља водоводним системом, приступ овој зони може  
изузетно, у оправданим случајевима дозволити и другом лицу, о чему се води 
евиденција са личним подацима посетиоца, периоду и разлогу посете. У овој 
зони не могу се градити и употребљавати објекти и постројења, користити 
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту. 
 Зона II акумулације обухвата подручје око језера чија ширина износи 500 
m мерено у хоризонталној пројекцији од спољне границе зоне. У овој зони није 
дозвољена стамбена изградња, употреба хемијског ђубрива, стајњака, 
пестицида, хербицида и инсектицида, узгајање, кретање и испаша стоке, 
камповање, вашари и друга окупљања људи, изградња и коришћење спортских 
објеката, угоститељских и других објеката за смештај гостију, продубљивање 
корита и вађење песка и шљунка, формирање нових и проширивање старих 
гробаља. 
 Зона III акумулације обухвата подручје изван границе зоне II до границе 
која заокружује сливно подручје. Режим заштите у овој зони такође је прописан 
поменутим Правилником.  
 Површина и просторно пружање зона санитарне заштите приказују се у 
Елаборату о зонама санитарне заштите. На основу овог Елабората потребно је 
донети Одлуку о зонама санитарне заштите са прописаним режимом заштите у 
свакој зони. Начин обележавања зона санитарне заштите прописан је истим 
Правилником. 
 Испитивања су показала да су Ласовачка и Леновачка река знатни 
загађивачи Акумулације. То је и разумљиво обзиром да ове реке до свог улива 
у Акумулацију пролазе кроз сеоска насеља у којима није регулисан проблем 
отпадних вода и одлагање чврстог отпада (Лесковац, Горња Бела Река, 
Леновац, Ласово и Врбовац).  
 Поред загађења које се уноси у Акумулацију преко притока, додатном 
загађењу доприноси ерозија околног земљишта (чије се обрадиве површине 
третирају вештачким ђубривима, пестицидима и хербицидима), као и 
активности риболоваца који неконтролисано бацају велике количине хране за 
рибе у Акумулацију. 
 Додатно загађење Акумулације потиче од дивље градње на самој њеној 
обали. Изграђено је 7 - 8 викендица трајног карактера у зони водозахвата и 
неколико викендица у горњем делу Акумулације, као и више објеката 
привременог карактера који прете да прерасту у трајне.  
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 Уколико се наведене активности наставе може се довести у питање 
основна функција Акумулације "Грлиште" - водоснабдевање и из тог разлога 
она мора бити стално под строгим режимом заштите. 
 У пролећном периоду, када реке притоке имају највећу количину воде, 
концентрације фосфора и азота које доспевају у Акумулацију су највеће 
(дневне количине унетог азота могу износити и око 800 kg а фосфора до 100 
kg) што доводи до погоршања квалитета воде и изазива бујање алги у летњем 
периоду.   
 Када је у питању реализација мере забране изградње било каквих 
објеката у зонама санитарне заштите акумулације “Грлиште”, грађевинска 
инспекција је, у складу са својим надлежностима, током 1993. године водила 
поступак против власника 6 бесправно изграђених објеката, који се налазе на 
десној обали Акумулације, у близини водозахвата. Поступак је завршен 
доношењем Закључка о уклањању наведених објеката, међутим до извршења 
није дошло. У току 1997. и 1998. године, грађевинска инспекција је донела 
Закључак о уклањању још два бесправна објекта на десној обали Акумулације 
у близини водозахвата, до чијег извршења, такође није дошло. У 2001. години, 
по налогу грађевинске инспекције, уклоњен је бесправно постављен контејнер 
ЈП “Аврамица”.  
 У циљу решавања проблема отпадних вода из села Лесковац, 
комунална инспекција је извршила контролу у 7 домаћинстава која су 
лоцирана поред саме Акумулације и том приликом установила да су два 
објекта ненасељена, док је након 2000. године из тог дела села исељена сва 
крупна стока, а за два домаћинства су донета Решења о изградњи јама за 
сакупљање отпадних вода.  
 Пуњење Акумулације “Грлиште” до максималне коте 193,00 mm је од 
велике важности, како због квантитета сирове воде тако и због њеног 
квалитета. У циљу обезбеђивања довољне количине воде у току целе године, 
нарочито у току летњег периода када се потрошња воде удвостручи, а обе 
притоке или једна од њих обично пресуши, одговорна лица у Јавном 
комуналном предузећу “Водовод” улажу напор да акумулацију напуне до 
поменутог нивоа, кад год временске прилике то дозвољавају. Да би вода из 
Акумулације могла да се преради на Постројењу за прераду воде “Краљевица” 
и да би утрошак хемијских средстава у процесу прераде био што 
рационалнији, потребан је одговарајући квалитет сирове воде у Акумулацији, 
који је утолико бољи колико је количина воде већа, уз услов да варирање 
нивоа воде у Акумулацији буде што мање. Ово је још један разлог због кога се 
инсистира на максималном пуњењу акумулације “Грлиште”.  
 Планско порибљавање у акумулацији “Грлиште” са основним циљем 
побољшања квалитета воде акумулације за водоснабдевање, знатно би било 
ефикасније ако би газдовање акумулацијом за водоснабдевање било поверено 
Јавном предузећу које има највећи интерес да побољша квалитет воде и у што 
већој мери олакша процес прераде на Постројењу. У постојећој констелацији, 
када је газдовање акумулацијом по основу рибљег фонда поверено 
риболовачком удружењу, може доћи до тешкоћа у одржавању оптималног 
квалитета воде у Акумулацији која првенствено има функцију водоснабдевања. 
Из тих разлога, било које друге активности, укључујући и активности 
риболоваца које није увек могуће у потпуности контролисати и чије присуство 
може довести до угрожавања квалитета воде у акумулацији, нису дозвољене, 
што је Правилником о зонама санитарне заштите и прецизно наведено. Из тих 
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разлога, град Зајечар је упутио Иницијативу надлежном Министарству за 
послове заштите животне средине, за усаглашавање Закона о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда са Правилником о зонама санитарне 
заштите, како би било могуће успостављање зона санитарне заштите 
акумулације за водоснабдевање са забраном приступа свим лицима, осим 
радника Јавног комуналног предузећа “Водовод”. Ове одредбе Правилника су 
у складу са чињеницом да Јавно предузеће као директни корисник воде има 
највећи интерес да их правилним газдовањем што боље и дуже очува.   
 Редовно праћење квалитета воде, муља, планктона и насеља дна 
Акумулације, као и повремена контрола рибљих насеља и здравственог стања 
риба је стални задатак, који у сарадњи обављају ЈКП “Водовод” и ЗЗЈЗ “Тимок” 
Зајечар. Редовно се врше хемијске, микробиолошке и биолошке анализе 
квалитета воде сваког месеца, на основу утврђеног Плана праћења квалитета 
воде у акумулацији “Грлиште”. Од 2002. године нису рађена комплетна 
истраживања као што је то био случај у 2001. години, већ само један део који 
се односи на квалитет воде. Главни разлог томе је свакако недостатк 
финансијских средстава, али и уступање Акумулације по основу газдовања 
рибљим фондом, Заједници спортских риболоваца.  
 Иницијатива за израду Просторног плана посебне намене сливa 
Акумулације “Грлиште” покренута је 1991. године, Програм израде Просторног 
плана усвојен је јануара 2000. године од стране Републичког завода за 
просторно планирање и урбанизам Републике Србије и прикупљена је сва 
расположива документација за израду Просторног плана, док је Одлука о 
изради Просторног плана посебне намене сливa Акумулације “Грлиште” 
донета 09. јуна 2011. године од стране Владе Републике Србије.  
 Израда Просторног плана посебне намене сливa Акумулације “Грлиште”, 
којим се утврђују дугорочне основе организације, коришћења и уређења 
подручја слива и обезбеђење санитарно техничке заштите изворишта и 
пратеће инфраструктуре, као и израда Елабората о зонама санитарне заштите 
Акумулације “Грлиште” поверена је Републичкој агенцији за просторно 
планирање.   
 На основу досадашњих резултата испитивања квалитета воде у 
Акумулацији “Грлиште” може се закључити следеће:  
 Акумулација “Грлиште”, као и све површинске акумулације, стално је 
изложена процесу еутрофикације (старење акумулације), који се убрзава 
уносом загађења, нарочито органских материја пореклом из сеоских насеља у 
сливном подручју и спирањем са околног пољопривредног земљишта. При том 
не треба занемарити неконтролисани унос органских материја као хране за 
рибе, од стране риболоваца. Из разлога неуспостављања зона санитарне 
заштите, приступ акумулацији је слободан и не ретко се на њеним обалама 
налази велики број кампера у летњем периоду. Такође се у зонама санитарне 
заштите налазе викендице које су потенцијални извор загађења воде. 
 Различити интереси нарочито се огледају по питању планског 
порибљавања и излова риба, а они би морали бити искључиво у функцији 
очувања квалитета воде у акумулацији. Непредузимање мера заштите 
акумулације “Грлиште” директно доводи до отежаног поступка пречишћавања 
на Фабрици воде и угрожавања квалитета воде у градском водоводу, а самим 
тим и здравља корисника воде, односно становништва града Зајечара и 17 
сеоских насеља.  
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 3.1.1.2. Подземне воде 
 
 На подручју Зајечара евидентиране су следеће подземне воде:  
 
 а) карстно врело "Тупижница"  
 б) бунари у алувиону Белог Тимока  
 в) артеске чесме на подручју Зајечара 
 г) бунари и изворишта у сеоским насељима 
 д) "племените" подземне воде на подручју Зајечара 
 ђ) термоминералне воде 
 е) бунари изворишта „Совинац“ 
 
 а) Вода из карстног врела "Тупижница" се само хлорише и меша се са 
водом из Акумулације након пречишћавања на Фабрици воде. На свом путу до 
Зајечара овом водом се снабдевају сеоска насеља Леновац, Лесковац, 
Грлиште, Грљан и део насеља Горња Бела Река. 
 

 б) Вода из бунара у алувиону Белог Тимока, изворишта "Барбарош" 
као део водоводног система Града Зајечара такође се само хлорише и меша 
са водом из Фабрике воде „Краљевица”. 
 

 в) Артеске чесме на подручју Зајечара 
 На подручју Зајечара постојало је 54 артеских чесама од којих је 6 
чесама пресушило већ дужи временски период: 
 
 1. А.ч. код О.Ш. "Десанка Максимовић"                  пресушила 1990.године 
 2. А.ч. "Пајићева", угао С. Марковића и Н. фронта            пре 1993.године 
 3. А:ч. "Оскоруша", ул. Црновршка                                      пре 1990.године 
 4. А.ч. "Гњилак" на путу за Параћин                                    пре 1993.године 
 5. А.ч."Шљиварски пут"                                                                1998.године 
 6. А.ч."Стрелиште" на старом путу за Звездан                          2000.године 
 Четири (4) чесме повезане су на градску водоводну мрежу. 
 Према расположивим подацима, чесме датирају из 1928. године, када су 
бушене чесме код "Говеђе пијаце" и Пајићева чесма.  
 Зајечарски басен је северни део тимочког залива Дакијског басена, који 
се на северу спаја са Неготинском крајином, а на југу са Књажевачко 
минићевским басеном (јужним делом тимочког залива). Дренира га Тимок. 
Западни обод басена изграђују аднезити и пирокластити, југозападни обод 
кредни кречњаци, а источни мезозојске флишне и карбонатне стене.  
 Полазећи од резултата истражног бушења као и од општих 
хидрогеолошких услова на подручју Зајечара, могу се издвојити следећи 
типови издани: 
-збијени тип издани са слободним нивоом у квартарним наслагама 
Развијен је у алувијону Белог и Црног Тимока и терасним седиментима, са 
просечном дебљином алувијалних наслага од око 6 m, мада местимично 
достиже и до 12 m. Водоносни хоризонти алувијалних наслага су углавном 
представљени песковитим шљунковима који, зависно од положаја терена, 
леже на дебљинама од 1 до 5 m. Прекривени су заглињеним песковима преко 
којих лежи хумусни слој дебљине до 1 m. Обзиром да су повлатне наслаге 
изграђене од слабопропусних седимената, они спречавају прихрањивање 
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издани са површине терена и правци кретања су углавном према речним 
токовима.   
-збијени тип издани под притиском у неогену 
Неогени седименти Зајечарске котлине захватају површину већу од 100 km². 
Геоелектричним сондирањем добијени су резултати који показују да је 
дебљина неогених седимената Зајечарске котлине преко 500 m. На дебљину 
неогених седимената највише је утицало руптурно уређење склопа котлине и 
његовог обода, као и тектонска разламања. Седименти неогена ове котлине 
литолошки су веома различитити што је последица честих измена у 
седиментацији. Најчешће преовлађују глиновите фракције, због чега су 
филтрациона својства слаба. Из тих разлога су ове воде константно изузетно 
доброг квалитета и не зависе од загађених вода са површине терена. Неогена 
седиментација започиње са угљоносним хелветом (рудници Звездан и 
Лубница). Подручје самог Зајечара изграђују меки пешчари, у смени са 
песковитим глинама.  
 Хидрогеолошким истраживањима које су током 2003. и 2004. године 
спровели стручњаци Института за хидрогеологију, извршено је детаљно 
хидрогеолошко картирање територије града Зајечара.  На основу прикупљених 
података о расположивим литолошким профилима истражних бушотина и 
истражно експлоатационих бунара, а ослањајући се на шематски геолошки 
профил кроз неогене наслаге  околине Зајечара који су 1955. године урадили К. 
Петковић и Н. Милојевић, реконструисан је хидрогеолошки профил где се јасно 
може уочити постојање више водоносних хоризоната, у којима је формирана 
издан под притиском. 
 На основу најчешћих дубина појављивања артеских вода до дубине од 
324 m издвојена су четири водоносна хоризонта (Петковић, Милојевић - лит. 
10-геологија Србије): 
 I    водоносни хоризонт од 98 до 118 m 
 II   водоносни хоризонт од 160 до 190 m 
 III  водоносни хоризонт од 248 до 257 m 
 IV  водоносни хоризонт од 300 до 324 m 
 Најстарији објекат је артески бунар “Стара чесма”, урађен 1885. године. 
Постоје индиције да се, у неогеним наслагама Зајечарског неогеног басена, 
може издвојити најмање шест водоносних хоризоната. 
 Поред Петковића и Милојевића, 1977. године су могућност 
водоснабдевања насеља Зајечар подземним водама артеске издани 
разматрали и Филиповић Б. и Коматина М. 1999. године, Докмановић П. 
описује артеске хоризонте Зајечарског неогеног басена. Николић Ј. (1969) на 
основу података хидрогеолошких истраживања у периоду 1965 -1968. године, 
наводи да су у Зајечару постојала 32 бунара чије су дубине 98 – 350 метара, са 
издашношћу на самоизливима од 0,8 до 32 l/min (до 1965. године), да би 
њихова издашност у 1969. години пала на 0,4 – 15 l/min. 
 Поред публикованих радова, постоји велики број фондовске 
документације о резултатима истраживања на изналажењу артеских 
хоризоната.  
 Мало је сачуваних података о тачном литолошком профилу јавних 
бунара бушених до 1965. године. Бољи приказ геологије терена добијен је из 
истражних бушотина које су реализоване касније.  
 Осамдесетих и деведесетих година, индустрија у Зајечару отворила је 
сопствене бушотине и то: 
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 1. КТК "Кожа"  - два рени бунара. 
 2. Круг бивше Кланице "Јес Тимок"  - један артески бунар. 
 3. "Порцелан"Зајечар -чесма у кругу фабрике, датира из 1986. године, 
дубина бушења 180 метара. 
 4. Млекара "ИМЛЕК" Зајечар - једна субартеска чесма. 
 5. Фабрика каблова Зајечар - две субартеске бушотине у кругу фабрике 
(Б1 и Б2) изграђене 1983. године, као допуна технолошке воде у систему 
рециркулације. Ови бунари су ван експлоатације око 15 година.  
 6. "Житопромет" Зајечар - једна бушотина у кругу фабрике дубине 154 
метара. 
 7. Пивара Зајечар - користи бунар ИЕБ 6К у Котлујевцу за потребе 
производње пива, док у кругу фабрике има једну артеску чесму коју не користи 
за потребе индустрије. 
 8. Делта аграр – Фарма свиња Халово -користи бунар који је избушен 
изван комплекса фарме, одакле се вода помоћу пумпе пребацује у резервоар 
запремине око 500 m³ и одакле се вода гравитацијом допрема до објеката 
фарме. Укупна потрошња воде износи око 4800  m³ годишње. 
 Општина Зајечар - Одсек за заштиту животне средине, континуирано 
прати квалитет воде и стање артеских чесама од 1990. године, на основу 
резултата истраживања ЗЗЈЗ "Тимок" Зајечар. Током периода испитивања 
констатован је пад издашности и пресушивање појединих чесама. Укупан 
проток на свим чесмама је око 3,5 l /s.  
 Према расположивој документацији, уочава се генерални пад 
издашности свих водозахватних објеката, како јавних чесми, тако и бушотина 
које користи индустрија, а на више индустријских бунара вода се користи само 
уз примену пумпних агрегата. Да би се утврдио реалан утицај експлоатације 
подземних вода у постојећој констелацији на резерве подземних вода 
Зајечарске неогене издани, неопходно је одредити биланс целог неогеног 
басена или бар Зајечарске котлине, са свим зонама преко којих се издан 
празни и прихрањује, односно потребно је извршити детаљна хидрогеолошка 
истраживања артеских хоризоната из којих ће проистећи програм за оптималну 
експлоатацију постојећих, и евентуалну израду нових бунара. У наредном 
периоду треба наставити са радовима започетим деведесетих година на 
праћењу квантитативно - квалитативних карактеристика вода на јавним 
чесмама. Обраду треба проширити и на водозахватне објекте бунара 
индустрије, који каптирају разматране водоносне хоризонте неогене старости. 
У постојећој констелацији, експлоатација подземних вода из неогених 
седимената је већа од природног прихрањивања издани разматраних 
водоносних средина. Даљим повећањем експлоатације, процес снижења 
пиезометарског нивоа на јавним чесмама ће се убрзати.  
 

Табела 3: Приказ артеских чесама на подручју Зајечарa  
 
М. зај.     Р.бр.                         Назив чесме                                                            Кп.бр. 

I 1.  А.ч. "Лувр" ул. Дубровачка                                                         9666 

2.  А.ч. Милошевићева, угао Дубровачке и Зорана 
Радмиловића                                                                  

9674/2 

3.  А.ч. код кафане “Зеленгора”, угао Х. Вељкове иЂорђа 
Симеоновића 

11113 

4.  А.ч. код “Говеђе пијаце”, угао Х. Вељкове и Ивана 
Милутиновића                                                                  

11113 
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5.  А.ч.код О.Ш. “Љ.Р.Нада” 9818/2 

6.  А.ч. у улици Бранка Перића 9862/1 

7.  А.ч. код “ДЕС” -а на путу за Неготин - пресушила - 

8.  Огранак а.ч. Код “ДЕС” -а у дворишту 4006/2 

9.  Каптажни извор “Пишура”, испод гробља 6156/2 

II 10.  А.ч. код биоскопа “Тимок”, ул. С. Марковића 9489 

11.  А.ч. “Маркова”, ул. Кумановска, код Библиотеке 10189 

12.  А.ч. код бензинске пумпе “Југопетрол”, угао Кумановске и 
Тимочке буне, код Средње школе 

10196 

13.  А.ч. Тацкова, угао Истарске и Јакшићеве 11145 

14.  А.ч. у насељу “Краљевица”, испред зграде Ц2 11069/1 

15.  А.ч. у насељу “Краљевица”, код зграде Б8                               11069/1 

16.  А.ч. код “Златне звезде”, ул. Призренска и К Венац                 11130 

17.  А.ч. “На скверу”, Трг ослобођења                                                9478 

18.  А.ч. у дворишту прод. “Валентино”                                            9403/2 

III 19.  А.ч. “Два брата”, угао Н. Пашића и Н. Републике                     9248/1 

20.  А.ч. код “Воћара”, угао Н. Пашића и Светозареве                   11151 

21.  А.ч. код “Јединства”, ул. Чупићева 11126/1 

22.  А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве                                                      6420/40 

23.  Пајићева чесма                                                                           11160 

IV 24.  А.ч. код улаза у жел. станицу, ул. В.Путника 8996/1 

25.  А.ч. код прод. “Комел”, угао ул. В. Путника и Ђ.Салаја           9058/3 

26.  А.ч. код хотела “Србија”, ул. Крфска                                         9445 

27.  А.ч. код старог уреда, ул. Крфска                                       затворена 

28.  Каптажни извор код “Копаоника” и “Нове Трговине”               5834/21 

29.  А.ч. у дворишту “Порцелана”                                                    9076/1 

30.  А.ч. у дворишту “Кланице”, огранак чесме са фарме 
“Видрица”                                                                                   

8526/1 

31.  А.ч. Фарма “Видрица”, ул. Вишеградска 8532/1    

32.  А.ч. у дворишту Пиваре                                                               8574/1 

33.  А.ч. на углу Ц. Армије и Чегарске, код кафане “Чесма”            5827/2   

34.  Каптажни извор “Бели брег”, ул. Похорска                                5781/10 

35.  А.ч. угао ул. Ц.Армије и Славонске                                            4052/1 

36.  Каптажни извор на крају ул. Славонске                                     4088/10 

37.  Ул. Генерала Гамбете “Попова плажа”                                      8524/1 

V 38.  А.ч. “Недељкова”, угао Вардарске и Новосадске                      5510/29 

39.  А.ч. угао Б.Цоловића и Л. Илића, преко пута “Плаже”,код 
старог млина                                                                        

5743/4 

40.  А.ч. код “Звезданске кривине”, угао Ц.Армије и Д.Р.Боби         8462 

41.  А.ч. на углу Пожаревачке и С.Главаша, код зграде А6             5682/1 

42.  А.ч. код О.Ш. “Хајдук Вељко”                                                       5685/4 

43.  А.ч. kод обданишта “Маслачак”, Кључ III                                    5685/4 

44.  Чесма код Пивариног изворишта                                                5426/17 

 

I Месна заједница „Тимок” 
1. Артеска чесма „Лувр“ налази се у Дубровачкој улици, има једну цев која 

је у функцији и која је лоцирана у самом зиду стамбене зграде. 
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2. Артеска чесма „Милошевићева“ налази се на углу улица Дубровачке и 
Зорана Радмиловића, има једну цев која је у функцији. Бушотина ове 
чесме се налази у дворишту куће преко пута Дубровачке улице. 

3. Артеска чесма код кафане „Зеленгора“ налази се на углу улица Хајдук 
Вељкове и Ђорђа Симеоновића, има једну цев која је у функцији. 

4. Артеска чесма код „Говеђе пијаце“ налази се на углу улица Хајдук 
Вељкове и Ивана Милутиновића (на острву), има две цеви и обе су у 
функцији. Чесма датира из 1928. године. Карактеристика ове воде је 
благо повећана pH вредност . 

5. Артеска чесма код О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“ налази се у 
улици Ивана Милутиновића, има једну цев која је у функцији.  

6. Артеска чесма у улици Бранка Перића, налази се на отвореном платоу 
који је неуређен, има једну цев која је у функцији. 

7. Артеска чесма код „Дес“-а налази се на путу за Неготин, има једну цев 
која није у функцији и чесма је затворена. 

8. Артеска чесма у дворишту „Дес“-а налази се у кругу Фабрике „Дес“. 
Чесма је изведена из бушотине поред ограде Фабрике. Има једну цев 
која је у функцији. 

9. Каптажни извор „Пишура“ код гробља, налази се испод гробља, у улици 
Милоша Обилића. Извор има једну цев која је у функцији. Извор је 
неуређен, у непосредној околини је дивља депонија. Вода са овог 
извора из тих разлога показује сталну бактериолошку неисправност. 

II Месна заједница „Краљевица” 

 Артеска чесма код Биоскопа „Тимок“ налази се у улици Светозара 
Марковића. Изграђена је септембра 1930. године и задужбина је синова 
Марјана Јанковића. Дубина бушења је 188 метара. Чесма има једну цев 
која је у функцији и налази се на самом зиду пословног објекта. 

 „Маркова чесма“ налази се у Кумановској улици, поред Библиотеке. 
Датира из 1934. године. Дубина бушења је 212 метара. Има једну цев 
која је у функцији, налази се поред самог тротоара. 

 Артеска чесма на углу улица Кумановске и Тимочке буне, налази се код 
бензинске пумпе „Југопетрол“, у близини средње школе. Има једну цев 
која је у функцији. Поред саме чесме се налази резервоар за бензин. 

 Артеска чесма „Тацкова“ налази се на углу улица Истарске и Јакшићеве. 
Укопана је око 1 метар и околина је уређена. Датира из 1935. године. 
Има једну цев која је у функцији. 

 Артеска чесма у насељу „Краљевица“ испред зграде Ц2. Има две цеви 
од којих је једна у функцији. 

 Артеска чесма у насељу „Краљевица“ испред зграде Б8, налази се у 
парку, поред дечијег игралишта. Има једну цев која је у функцији. 

 Артеска чесма код „Златне звезде“, налази се на углу улица Призренске 
и Карађорђевог венца. Има једну цев која је у функцији. Чесма је 
уређена. 

 Субартеска чесма „Сквер“ налази се на Тргу ослобођења. Има четири 
цеви које су у функцији. Чесма је уређена. Изграђена је 1993. године и 
дубина бушења је 220 метара. Опремљена је црпком и повезана са 
градским водоводом. 

 Субартеска чесма у дворишту продавнице „Валентино“, налази се у 
улици Димитрија Поповића Миткета. Има једну цев која је у функцији. 
Чесма је уређена. 
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III Месна заједница „Косанчићев венац” 
19. Артеска чесма „Два брата“ налази се на углу улица Николе Пашића и 

Народне Републике. Уређена је, има једну цев која је у функцији. 
20. Артеска чесма код „Воћара“, налази се на углу улица Николе Пашића и 

Светозареве. Има три цеви од којих је једна у функцији. Два излива ове 
чесме су из бушотине на месту где се налази сама чесма, док је један из 
бунара 2КВ. Датира из 1990. године, дубина бушења је 328 метара. 
Налази се на самом тротоару. 

21. Артеска чесма код „Јединства“ налази се у Чупићевој улици. Има једну 
цев која је у функцији. Датира из 1984. године, дубина бушења је 134 
метара. 

22. Огранак артеске чесме код „Јединства“ у дворишту. Изведена је са 
уличне чесме, има једну цев која је у функцији. 

23. Артеска чесма „Подлив 1“ налази се на углу улица Војске Југославије и 
Гундулићеве. Датира из 1984. године, дубина бушења је 134 метара. 
Изграђена је средствима грађана, МЗ „Карађорђев венац“ и СИЗ 
Здравства.  

IV Месна заједница „Никола Пашић” 
24. Артеска чесма код улаза у железничку станицу, налази се у улици 

Војводе Путника. Има једну цев која је у функцији и уређена је. 
25. Артеска чесма код продавнице „Комел“ налази се на углу улица Војводе 

Путника и Ђуре Салаја. Датира из 1931. године, дубина бушења је 163 
метара. Има једну цев која је у функцији. Чесма је уређена. 

26. Артеска чесма код хотела „Србија – ТИС“ налази се у Крфскокј улици, 
уређена је и има једну цев која је у функцији. 

27. Артеска чесма код старог Уреда је затворена. 
28. Каптажни извор код „Копаоника“ налази се у улици Ђуре Салаја. Има 

једну цев која је у функцији. Извор је неуређен и налази се поред саме 
улице. 

29. Артеска чесма у дворишту „Порцелана“, налази се у Железничкој улици. 
Уређена је, има две цеви које су у функцији. 

30. Артеска чесма у дворишту „Кланице“ налази се у Железничкој улици. То 
је огранак чесме „Видрица“ из Вишеградске улице. Има једну цев која је 
у функцији. 

31. Артеска чесма „Видрица“ налази се у Вишеградској улици. Чесма има 
једну цев која је у функцији. Удаљена је око 2 метра од обале реке 
Тимок, на Поповој плажи. Датира из 2000. године. 

32. Артеска чесма у дворишту „Пиваре“ налази се у Железничкој улици. Има 
једну цев која је у функцији. Чесма је уређена. 

33. Артеска чесма код кафане „Чесма“ налази се на углу улица Црвене 
Армије и Чегарске. Има две цеви и обе су у функцији. Уређена је. 

34. Каптажни извор „Бели брег“ налази се у Похорској улици, има једну цев 
која је у функцији, најчешће је бактериолошки неисправна. 

35. Артеска чесма на углу улица Црвене Армије и Славонске. Има једну цев 
која је у функцији, уређена је околина. 

36. Каптажни извор на крају улице Славонске, смештен у ували, има једну 
цев која је у функцији, најчешће је бактериолошки неисправна. 

V Месна заједница „Котлујевац” 
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 Артеска чесма „Недељкова“ налази се на углу улица Вардарске и 
Новосадске. Има три цеви од којих је једна у функцији. Датира из 1983. 
године, дубина бушења је 183,6 метара. 

 Артеска чесма на углу улица Боривоја Цоловића и Црвене Армије, преко 
пута ресторана „Плажа“. Има две цеви и обе су у функцији. Датира из 
1984. године, дубина бушења је 68,4 метара. 

 Артеска чесма код „Звезданске кривине“, налази се на углу улица 
Црвене Армије и Добривоја Радосављевића Бобија. Има једну цев која 
је у функцији. Датира из 1982. године а дубина бушења износи 153,5 
метара. Често ова вода показује повећане концентрације мангана. 

 Артеска чесма на углу улица Пожаревачке и Станоја Главаша. Има једну 
цев која је у функцији. Датира из 1983. године, дубина бушења је 163 
метара. 

 Артеска чесма код О.Ш.“Хајдук Вељко“, налази се у дворишту ове 
Основне школе. Има две цеви од којих је само једна у функцији. Чесма 
је разведена из суседног обданишта. 

 Артеска чесма код Обданишта „Маслачак“, налази се на углу улица 
Колубарске и Ободне, иза котларнице у насељу Кључ 3. Има једну цев 
која је у функцији. 

 Према својим физичко хемијским карактеристикама, подземне воде 
Зајечарског неогеног басена у потпуности одражавају генетске услове њиховог 
настанка. Воде су без боје, мириса и укуса. Сврставају се у неутралне до 
слабо базне, док се према тврдоћи (према класификацији Клут-а) могу 
сврстати у меке воде. Углавном се ради о слабоминералним водама са 
минерализацијом око 350 mg/l. У хемијском погледу ове воде припадају 
хидрокарбонатној класи натријумске групе. Одликују се благо повишеним 
садржајем сулфата.  
Опште карактеристике ових вода су следеће: 

 Проток - мерењем је утврђено да укупан проток на испитиваним 
чесмама варира. За период од 2003 до 2009. године, проток на 
испитиваним чесама се кретао од 3,193 l/s до  3,968 l/s. 

 

Табела 4: Укупан проток на испитиваним чесмама за период од 2003. до 2009. 
године 
 

година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

проток 
(l/s) 

3,443 3,968 3,421 - 3,193 3,442 3,582 

НАПОМЕНА: Изузети су каптажни извори и субартеске чесме 
 
 - рН вредност - благо повећане вредности pH, карактеристика су 
дубинских вода нашег подручја и не утичу штетно на здравље људи јер се 
ради о благо алкалним водама. 
 -Температура воде на испитиваним чесмама се креће од 14 до 21оC.  
 -Хемијска исправност - на појединим чесмама повремено се јавља 
повећана мутноћа, повећана концентрација гвожђа и амонијака. Повремено 
присуство повећане концентрације  амонијака на појединим чесмама резултат 
је секундарног загађења. 
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 -Бактериолошка исправност - добар квалитет када је у питању 
бактериолошка исправност, основна је карактеристика артеских вода овог 
подручја. 
 

    г) Бунари и изворишта у сеоским насељима 
 
 На подручју Зајечара налази се 41 сеоско насеље при чему је 17  
сеоских насеља повезано на градски систем водоснабдевања и то: 
Вражогрнац, Аврамица, Велики Извор, Рготина, Шљивар, Николичево, 
Лубница, Звездан, Планиница, Леновац, Гамзиград, Трнавац и Чокоњар као и 
насеља Горња Бела Река, Лесковац, Грлиште и Грљан. Од 2009. године је на 
градски водовод повезана и Гамзиградска Бања. Ова насеља имају могућност 
снабдевања здравом, хигијенски исправном водом за пиће, обзиром да градски 
водовод има занемарљиво мали проценат неисправности воде из мреже и то 
углавном због интервенција на мрежи или секундарног загађења на самом 
точећем месту, па се може сматрати да грађанима дистрибуира потпуно здраву 
воду за пиће. 
 Остала сеоска насеља се водом за пиће снабдевају из сеоских водовода 
и јавних сеоских водних објеката (приватни и јавни бунари и чесме) при чему је 
овакав начин водоснабдевања несигуран и представља здравствени ризик 
обзиром да су ове воде често бактериолошки и хемијски  неисправне. 
 Општина Зајечар (на иницијативу одборника Скупштине општине 
Зајечар) од 1998. године финансира контролу хигијенске исправности воде 
сеоских водовода и других јавних водних објеката, коју спроводи Завод за јавно 
здравље "Тимок" Зајечар као овлашћена институција. Контрола обухвата по 
два узорка из сваког сеоског водовода у насељу и по један узорак из најмање 
два јавна водна објекта у насељу које нема изграђен сеоски водовод. Контрола 
се врши четири пута годишње. 
 Резултати испитивања, оцена хигијенске исправности воде и предлог 
мера за отклањање узрока неисправности се достављају сеоским месним 
заједницама (најчешће је то мера обавезног хлорисања за отклањање 
бактериолошке неисправности код сеоских водовода, док се код хемијске 
неисправности, у зависности од узрока, вода углавном не препоручује за 
људску употребу). Сеоске месне заједнице су дужне да поступе по наложеним 
мерама, јер су према градској Одлуци о општим условима за одржавање и 
искоришћавање сеоских водовода ("Сл. лист општина", бр.3/08 и 3/2010) 
одређене за одржавање сеоских водовода.  
 Приказ стања водних објеката у сеоским насељима на територији 
Зајечара у 2009. години, дајемо у наредном тексту. Све мере које се предлажу, 
привремено су решење до прикључивања на градску водоводну мрежу. 
 Боровац  је насеље које има изграђени сеоски водовод на који нису 
прикључена сва домаћинства. Према резултатима анализа, вода из овог 
водовода углавном је бактериолошки неисправна. Узрок томе је неодржавање 
водовода, непостојање хлоринатора и продирање површинских вода у каптажу 
због нестручно изведених радова код изградње. Повремено долази до 
пресушивања изворишта које снабдева водом ово насеље, а најчешће је 
присутан недостатак довољне количине воде за прикључена домаћинства. 
 Мера: потребно је санирати постојећу каптажу, пронаћи ново извориште 
и довести до постојећег система уз испирање резервоара и комплетну 
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дезинфекцију, односно уграђивање хлоринатора за континуирану дезинфекцију 
воде. 
 Брусник је насеље у коме се мештани водом за пиће снабдевају из 
сопствених бунара, јавних бунара и чесама и локалних водовода за једно или 
неколико домаћинстава. Квалитет ових вода је веома лош већ дуги низ година 
и то како у бактериолошком, тако и у хемијском погледу. Узрок томе је 
деградирано подземље услед загађивања подземних вода и изворишта 
отпадним водама из септичких и ђубришних јама. 
 Постоји могућност прикључења на градски водовод. 
 Велика Јасикова је насеље које има изграђена три јавна водовода која 
су под контролом („Варзари“, „Совинац“ и „Комуналац“) и више приватних 
водовода који су ван контроле, чија је вода неисправна и који најчешће доводе 
до секундарног загађења јавних водовода са којима су повезани. 
 Водовод са изворишта „Варзари“ углавном снабдева становништво 
бактериолошки неисправном водом из наведеног разлога двојног 
прикључивања домаћинстава. 
 Водовод „Совинац“ је под контролом Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“, али је вода у овом водоводу углавном бактериолошки 
неисправна. 
 Водовод са изворишта „Манастириште“ снабдева становништво 
бактериолошки неисправном водом. 
 Мера: потребно је увести обавезно хлорисање водовода „Варзари“ и 
“Манастириште“, односно неопходно је физички одвојити приватне бунаре од 
јавног водовода како не би долазило до секундарне контаминације вода у 
водоводу који је под контролом. Постоји могућност прикључења на градски 
водовод. 
 Велики Извор је насеље које има изграђена три независна водовода 
(„Стаменски до“, „Војнички кладенац“ и градски водовод). Осим када се користи 
вода из градског водовода, воде са поменутих изворишта су бактериолошки 
неисправне, што указује на потребу сталног хлорисања воде са оба изворишта. 
Узрок загађења је продирање површинских вода у недовољно заштићену 
каптажну грађевину.  
 Велики Јасеновац је насеље које нема изграђени јавни водовод за шта 
и не постоје услови, обзиром да не постоји адекватно извориште које би 
снабдевало насеље довољном количином воде. Становништво се снабдева 
водом за пиће из приватних и јавних бунара и чесама и ова вода је потпуно 
неисправна у бактериолошком и хемијском погледу.  
 Мера: не постоји друга могућност осим прикључивања на градску 
водоводну мрежу. 
 Вражогрнац је насеље прикључено на градску водоводну мрежу. У 
насељу постоје две јавне чесме са водом из градског водовода.  Известан број 
домаћинстава који се није прикључио на градску водоводну мрежу снабдева се 
водом за пиће из јавне чесме локалног водовода чија је вода потпуно 
бактериолошки и хемијски неисправна. 
 Мера: упућивање мештана да се водом снабдевају са јавних чесама 
градског водовода.  
 Вратарница је насеље које се водом снабдева из два изворишта: 
„Врбански кладенац“ и „код цркве“. Код оба сеоска водовода вода за пиће је 
углавном бактериолошки неисправна. 
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 Мера: уградња хлоринатора и континуирано хлорисање воде у оба 
сеоска водовода, односно прикључење на градски водовод. 
 Врбица је насеље са изграђеним сеоским водоводом у коме је вода 
углавном бактериолошки неисправна.  
 Мера: потребно је изградити резервоар и континуирано хлорисати воду у 
сеоском водоводу. 
 Гамзиград је насеље које је прикључено на градску водоводну мрежу.  
Мештани међутим користе локални водовод који водом снабдева школу, 
амбуланту, друштвене просторије и јавну чесму и чија вода углавном показује 
бактериолошку неисправност. Решење је прикључивање домаћинстава на 
градску водоводну мрежу. 
 Део насеља користи други сеоски водовод чија је вода такође 
бактериолошки неисправна. Уграђени хлоринатор не ради. Потребно је 
оспособити хлоринатор и систематски хлорисати воду за пиће у овом сеоском 
водоводу, односно прикључити домаћинства на градску водоводну мрежу. 
 Глоговица је насеље чији се мештани водом за пиће снабдевају из 
сопствених бунара и водовода и неколико јавних чесама. Под контролом су 
јавна чесма „код Трифуновића“ и спомен чесма у центру. Вода са ових чесама 
је углавном бактериолошки неисправна што указује на нестручно изведено 
каптирање ових објеката што резултира продором загађења са површине 
терена. 
 Мера: изградња водовода за цело насеље. Док се не оствари ова 
значајна инвестиција потребно је извршити санацију јавних водних објеката. 
 Горња Бела Река је насеље чији се део снабдева водом за пиће из 
Тупижничког цевовода који доводи воду до Зајечара и ова вода је увек 
хигијенски исправна. Други водовод користи воду са извора „Бигар“ која је 
повремено бактериолошки неисправна. Узрок томе је нестручно изведено 
каптирање што резултира продором загађене воде са површине терена и лоше 
изведен резервоар при чему вода из каптаже не може дотицати у резервоар.  
 Мера: уклањање наведених неправилности и континуирано хлорисање 
воде. 
 Градсково је насеље чији се мештани водом за пиће снабдевају из 
индивидуалних бунара и јавних бунара. Вода у свим контролисаним објектима 
показује сталну бактериолошку и хемијску неисправност што је последица 
деградираног подземља продором загађене воде из септичких и ђубришних 
јама. Обзиром да је насеље збијеног типа и да не постоји адекватно извориште 
изван насеља, једина могућност за снабдевање мештана хигијенски исправном 
водом за пиће је прикључивање на градски водовод. 
 Дубочане је насеље чији се мештани снабдевају водом за пиће из 
приватних водовода углавном за једно домаћинство и из јавних бунара. Вода 
из ових водних објеката је неисправна у бактериолошком и хемијском погледу. 
Узрок томе је нестручно изведено каптирање и угрожавање изворишта 
загађеним водама из септичких и ђубришних јама. Једина могућност за 
снабдевање мештана хигијенски исправном водом за пиће је прикључивање на 
градски водовод. 
 Заграђе је насеље у коме су изграђена два водовода: „Каменчац“ и 
„Горње врело“. Вода у оба водовода показује бактериолошку неисправност, а 
такође је изражен и проблем недовољне количине воде из оба изворишта у 
појединим периодима. За редовно снабдевање овог насеља хигијенски 
исправном водом за пиће неопходно је прикључивање на градски водовод. 
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 Звездан је насеље са изграђеним сеоским водоводом, уграђеним 
хлоринатором и вода је углавном хигијенски исправна. Један део насеља 
повремено користи воду из градског водовода и то у сушним периодима када је  
недовољна количина воде за цело насеље. 
 Јелашница је насеље са изграђеним сеоским водоводом који снабдева 
становништво водом за пиће са изворишта „Капавац“. Ово извориште  
повремено пресушује и вода је углавном бактериолошки неисправна. 
Планирано је да овај водовод буде прикључен на извориште „Совинац“ којим 
газдује Јавно комунално предузеће „Комуналац“. Постоји могућност прикључка 
једног дела села на градску водоводну мрежу. 
 Кленовац је насеље са више јавних водних објеката – јавних чесама. 
Вода је углавном бактериолошки и хемијски неисправна. Узрок томе је старост 
водних објеката, нестручно изведено каптирање и довођење воде до чесме, 
као и локација каптажних објеката, односно деградирано подземље загађеним 
водама из септичких и ђубришних јама. У оваквим случајевима није могуће 
извршити санацију. Неопходан прикључак на градску водоводну мрежу. 
 Копривница је насеље са изграђеним сеоским водоводом који је 
прикључен на извориште „Совинац“ и који одржава ЈКП „Комуналац“ из 
Салаша. Код овог водовода повремено се јавља недостатак довољне количине 
воде која је углавном и бактериолошки неисправна. Повремено се јавља и 
хемијска неисправност која указује да се повремено водовод прикључује на 
сопствена изворишта, а искључује са контролисаног изворишта „Совинац“. 
 Ласово је насеље са изграђеним сеоским водоводом у коме вода 
углавном показује бактериолошку неисправност. Узрок томе је непостојање 
хлоринатора.  
 Мера: континуирано хлорисање воде сеоског водовода. 
 Леновац је насеље са изграђена два сеоска водовода: „Јаворовац“ и 
„Разбојна“. Вода са изворишта „Јаворовац“ у преко 50% случајева је 
бактериолошки неисправна, а ово извориште повремено и пресушује у току 
године. Потребно је реновирати, очистити и дезинфиковати каптажу. Сеоски 
водовод који се снабдевао водом са извора „Разбојна“ током 2003. године је 
прикључен на постојећу каптажу на Тупижници. То је омогућило мештанима 
овог села снабдевање хигијенски исправном водом за пиће. 
 Лубница је била једно од најугроженијих насеља када је у питању 
водоснабдевање до 2001. године, када је завршена изградња водовода и 
извршено прикључење на градску водоводну мрежу. Резултати испитивања 
показују скоро потпуну хигијенску исправност воде за пиће у овом насељу. 
 Мала Јасикова поседује локални водовод који водом за пиће снабдева 
Дом културе, Основну школу и друштвене просторије, више приватних 
водовода и једну јавну чесму - „Станујкићева“ чесма. У великом броју случајева 
анализе воде у овим објектима показују бактериолошку неисправност.  
 Мера: изградња сеоског водовода. 
 Мали Извор је насеље са изграђена два водовода. Један од њих се 
снабдева водом са извора „Студена“ и он снабдева скоро цело насеље водом 
за пиће. У највећем броју случајева ова вода показује бактериолошку 
неисправност. Током 2007. године дошло је до избијања епидемије, тако да је 
неопходно успоставити што пре редовно хлорисање воде и санацију водовода 
према предлогу мера које је дао Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар. Други 
водовод се снабдева водом са извора „Врба“ и мештани засеока који пију ову 
воду такође су изложени ризику, имајући у виду висок проценат бактериолошке 
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неисправности ове воде. Постоји и каптирано врело „Крчета“ чија вода такође 
показује бактериолошку неисправност. 
 Мали Јасеновац је насеље у коме се мештани снабдевају водом за 
пиће из сопствених бунара и приватних водовода. Јавни објекти су школски 
бунар и бунар у центру. Квалитет ових вода је веома лош како у 
бактериолошком тако и у хемијском погледу. Узрок томе је деградирано 
подземље. 
 Мера: изградња сеоског водовода и прикључивање на градску 
водоводну мрежу. 
 Мариновац је насеље које се водом за пиће снабдева из приватних 
бунара и водовода, односно неколико јавних чесама. Вода је углавном 
неисправна како у бактериолошком, тако и у хемијском погледу. Узрок томе је 
деградирано подземље. 
 Мера: изградња сеоског водовода и прикључивање на градску 
водоводну мрежу. 
 Метриш је насеље које је прикључено на систем водоснабдевања 
„Совинац“ и под контролом је ЈКП „Комуналац“ из Салаша. Школа која још увек 
није прикључена на овај водовод, користи воду са локалног водовода у којем је 
вода бактериолошки и хемијски неисправна. 
 Мера: потребно је школу прикључити на систем водоснабдевања 
„Совинац“. 
  Николичево је насеље збијеног типа и вода са две јавне чесме чија се 
хигијенска исправност годинама прати, показује сталну бактериолошку и 
хемијску неисправност која указује на деградирано подземље продирањем 
загађених вода из септичких и ђубришних јама. Током 2003. године ово насеље 
је прикључено на градски водовод и већи део домаћинстава је снабдевен 
здравом, хигијенски исправном водом за пиће. 
 Планиница је насеље прикључено на градски водовод 2002. године и 
мештани који се снабдевају овом водом користе хигијенски исправну воду за 
пиће. 
 Прлита поседује два сеоска водовода: за насеље горње Прлите из 
изворишта „Језеро“ (водовод који је некада снабдевао рудник Аврамицу) и за 
насеље доње Прлите које користи воду из извора „Удудој“. Вода код оба ова 
водовода је углавном бактериолошки неисправна.  
 Мера: континуирано хлорисање воде. 
 Рготина је насеље чији је један део прикључен на градски водовод али 
се користи постојећа сеоска водоводна мрежа која није адекватна. Део насеља 
који и даље користи стари сеоски водовод  (изграђен за потребе Србокварца) 
има воду са повременом бактериолошком неисправношћу, што указује на 
потребу континуиране дезинфекције воде. 
 Мера: потребно је извршити комплетну реконструкцију старе водоводне 
мреже кроз насеље и изградити црпну станицу како би цело насеље могло 
бити прикључено на градски водовод. 
 Салаш се водом за пиће снабдева из неколико изворишта. О водоводу 
се стара ЈКП „Комуналац“ из Салаша. На овај водовод су прикључена и сеоска 
насеља: део Велике Јасикове, Копривница и Метриш. Последњих година је 
уочена недовољна количина воде из ових изворишта, а такође је дошло до 
потпуне обуставе дезинфекције воде услед чега је вода повремено 
бактериолошки неисправна. 
 Мера:  континуирано хлорисање воде. 
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 Селачка је насеље са изграђеним сеоским водоводом али је вода 
углавном бактериолошки неисправна. 
 Мера: реконструкција каптаже и водоводне мреже и континуирана 
дезинфекција воде. 
 Табаковац је насеље са изграђеним сеоским водоводом. Поред 
недовољне количине воде, проблем је и њена углавном бактериолошка 
неисправност. Узрок је двојно прикључивање (из индивидуалних бунара путем 
хидрофора вода се меша са водом из водовода). 
 Мера: изнаћи извориште адекватне издашности, елиминисање двојног 
прикључивања и континуирана дезинфекција воде, до прикључивања на 
градски водовод. 
 Трнавац је насеље које је 2003. године прикључено на градски водовод 
и од тада се мештани постепено прикључују на градску водоводну мрежу. 
 Халово је насеље које се водом снабдева из јавних бунара. Осим што се 
региструје недовољна количина воде, она је и хигијенски неисправна, како 
бактериолошки тако и хемијски. 
 Мера: изградња сеоске водоводне мреже и прикључивање на градски 
водовод. 
 Чокоњар је насеље које се годинама снабдевало водом за пиће из 
сопствених бунара и приватних водовода и која је скоро увек показивала 
хигијенску неисправност. Ово насеље је прикључено на градски водовод и од 
тада се мештани постепено прикључују на градску водоводну мрежу. 
 Шипиково је насеље које се водом за пиће снабдева из јавних бунара, 
приватних бунара и приватних водовода и ова вода је најчешће хигијенски 
неисправна. 
 Мера: изградња сеоске водоводне мреже и прикључивање на градски 
водовод. 
 Шљивар је насеље које је крајем 2000. године прикључено на градски 
водовод. 
 Приказ хигијенске исправности воде сеоских водовода и осталих сеоских 
водних објеката за период 2001. до 2010. године дајемо у Прилогу 1. Табела 
5.  
 

 д) "племените" подземне воде на територији града Зајечара 
 
 На територији града Зајечара постоји неколико локалитета, односно 
појава подземних вода које се по квалитету разликују од обичних подземних 
вода и које по одређеним критеријумима заслужују пажњу за будућа 
истраживања у циљу захватања и примене за производњу ексклузивних 
напитака, флаширање као стоних пијаћих вода, лековитих вода и сл. То су : 
 1. Подземне воде у селу Грлиште - укупно пет извора 
 2. Извор Топлик у атару села Вратарница 
 3. Извор у близини села Врбица, у подножју Тупижнице 
 4. Воде у атару села Ласово 
 5.Подземне воде у локалности Сува Река – Метовница 
 Ови извори су везани за различите геолошке формације и то за 
карбонатне (кречњачко - доломитичне) и вулканске стене.  
 1. Подземне воде у селу Грлишту, због своје температуре сврстане су у 
групу субтермалних вода. На овом подручју регистровано је укупно пет извора 
на релативно малом растојању. Механизам истицања ових вода је узлазног 
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карактера и извори дренирају карстну издан са нивоом под притиском. Укупан 
проток ових извора је преко 10 l/s (М.Миливојевић 1989. године). 
 Температуре ових вода се крећу од 19ºС на врелу Бобук до 22ºС на 
извору Манастирица, што их по класификацији Лека и Шћербакова сврстава у 
групу хипотерми. Повишена температура ових вода углавном потиче од млађег 
вулканизма у широј зони ових појава. У зони истицања долази до директног 
мешања термоминералних вода са водама знатно нижих температура због 
повезаности са дубљим деловима карстне издани, као и водама из алувиона 
Грлишке реке, тако да су температуре ових вода у зони истицања за десетак 
степени ниже него у дубљим слојевима карстне издани.  По хемијском саставу 
то су хидрокарбонатне воде калцијумске групе. рН вредност се креће од 6,85 
до 7,24 што сврстава ове воде у групу слабобазних до неутралних, док према 
својој минерализацији припадају групи маломинерализованих вода, са 
минерализацијом од 345 – 361 mg/l. Термоминералне воде на овом локалитету 
нису детаљније истраживане са аспекта коришћења у балнеолошко - 
рекреативне сврхе. 
 Лековита својства ових вода одавно су позната. На овом локалитету је 
регистровано укупно пет извора: Главно врело, Бањица, Бобук, Очна вода и 
Манастирица. Осим Главног врела које се налази на левој, сва остала 
изворишта се налазе на десној страни долине Грлишке реке у селу Грлиште. 
Сви извори осим Манастиришта су каптирани.  
 Најјачи карстни извор Главно врело налази се на надморској висини 170 
m, што уједно представља најнижу коту на месту контакта карбонатних и 
некарбонатних стена. Остала изворишта су на знатно вишој надморској 
висини, преко 200 m.  
 Физичко - хемијске карактеристике ових вода утврђиване су у више 
наврата у периоду од 1974. до 1997. године. Према органолептичким 
особинама, све воде су без боје, мириса и укуса.  
 Хемијски састав, ове воде сврстава у изузетно квалитетне воде које се 
поред коришћења у рекреативне сврхе могу користити за флаширање као 
стоне пијаће воде, за производњу освежавајућих напитака и пива, за гајење 
рибље млађи, те им стога треба посветити посебну пажњу, пре свега извршити 
детаљна хидрогеолошка истраживања.  
 2. Остале појаве подземних вода 
 На територији Зајечара постоје још два извора сличних карактеристика, 
то су извор Топлик у атару села Вратарница и извор у близини села Врбице, у 
подножју Тупижнице. О овим изворима не постоји довољно података, осим 
краћих хемијских анализа које су урађене приликом регионалних 
хидрогеолошких истраживања. По квалитету су сличне воде у атару села 
Ласова, добијене истражним бушењем у непосредној близини Ласовачког 
извора. Не постоје поуздани подаци да ли су ови извори потопљени Грлишком 
акумулацијом.  
 На локалитету Сува Река у атару села Метовнице налази се истражна 
бушотина са самоизливом од око 1,5 l/s. Дубина бушења је 400 m, температура 
воде износи 17ºС, по хемијском саставу је хидрокарбонатна вода мале 
минерализације натријумске групе, са карактеристикама сличним “Пролом” 
води. 
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 ђ) Термоминералне воде 
 

 На подручју града Зајечара постоје две појаве термоминералних вода: 
 
 1. Гамзиградска бања са укупно пет извора укупне издашности од 5 до 
8,3 l/s, чије се воде због лековитости користе у балнеолошко рекреативне 
сврхе у склопу Рехабилитационог центра. Ова бања се налази на 12 km од 
Зајечара у долини Црног Тимока, на надморској висини од 160 m. На основу 
бројних истраживања геолошке грађе ширег и ужег подручја Гамзиградске 
бање, може се констатовати да су најстарије стене овог подручја 
представљене масивним кречњацима, пешчарима, лапорцима и битуминозним 
глинцима. Кречњаци се у простору алувијалне равни Тимока налазе у два 
хоризонта и служе као добри резервоари за термалну воду. Температура 
термалних вода креће се од 37 до 41ºС. По хемијском саставу то су 
хидрокарбонатне воде натријумско - калцијумског типа.  
  
 2. Николичевска бања са укупно седам извора чије се воде користе у 
балнеолошке сврхе али у примитивном облику и без лекарског надзора. 
 Током 2000. године, за потребе Општине Зајечар, од стране Института за 
хидрогеологију Рударско-геолошког факултета у Београду, израђен је Пројекат 
хидрогеолошких истраживања термоминералних вода Николичевске бање. 
Истражни радови су реализовани током 2000. и 2001. године. Током 2002. и 
2003. године Институт је израдио Елаборат о билансним резервама подземних 
термоминералних вода Николичевске бање који је одбрањен у надлежном 
Министарству Републике Србије. У току су додатна хидролошка испитивања у 
циљу ревизије Елабората, имајући у виду да се на сваких 5 година спроводи 
ревизија, у складу са законом. 
 Прве податке о овим водама даје М. Живковић 1893. године. У свом раду 
М. Леко 1922. године помиње лековите воде овог подручја, 1962. године Н. 
Милојевић даје опис појава термоминералних вода, 1975. године Н. 
Димитријевић даје анализу хемијског и гасног састава ових вода, 1988. године 
Д. Протић даје податке о микроелементима у овим водама. 
 Изванредне квантитативне и квалитативне карактеристике ових вода 
дуго нису биле предмет интересовања стручне јавности и надлежних органа 
локалне самоуправе, обзиром да су истражна бушења из 70-их година 
показала веома добре резултате у погледу издашности и квалитета каптираних 
вода. Подручје истраживања се налази на тероторији села Николичева, 
удаљеног око седам километара североисточно од Зајечара, у близини 
магистралног пута Зајечар-Неготин и пута Зајечар-Бор. Подручје Николичевске 
бање припада сливу Тимока, односно Дунава. Највећи водоток је Николичевска 
река, која постаје саставом Бањског потока и Мишљенове реке. Низводно од 
Николичева, ова река се спаја са Суводолском реком, затим са Пивничком 
реком, формирајући тако реку Алапин, притоку Великог Тимока. О тектонској 
припадности овог терена и његовом унутрашњем склопу постоје гледишта 
великог броја аутора. Тимочка еруптивна област којој припада и Николичевска 
бања изграђена је претежно од вулканско седиментних творевина, створених у 
условима субмаринског вулканизма током горње креде. Значајно место у 
геолошкој грађи заузимају доњокредне и горњокредне седиментне творевине, 
а заступљене су и млађе, неогене и квартарне наслаге. 
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 Значајнија хидрогеолошка истраживања започела су у периоду 1964.-
1967. године када је „Геоинститут“ из Београда извршио истраживања ширег 
подручја Николичевске бање. Геолошка служба „Неметала“ из Зајечара извела 
је 1972. године, у зони истицања термоминералне воде истражне бушотине на 
дубинама од 106 m и 220 m. Температура ових вода се креће у опсегу од 19-
34,9ºC. Воде избијају самоизливом. Припадају азотном типу вода и вадозног су 
порекла. У погледу квалитета, на основу закључка Института за 
рехабилитацију, воде каптиране у Николичеву спадају у натријум-
хидрокарбонатно-флуоридне олигоминералне изотермалне воде. Ова 
вода има неутралну реакцију, дискретан мирис на кувано жуманце, основни 
катјон је Натријум, од анјона преовладавају Хидрокарбонати и Флуориди, међу 
микроелементима нема ниједног са токсичним вредностима, док природна 
радиоактивност потиче од Урана, Радона и Радијума (Проф.др Ратомир 
Тишма). 
 Квалитет ових вода омогућава њихово вишенаменско коришћење у 
балнеологији и то купањем и пијењем, у рекреативне сврхе, али и код стања 
након корективних оперативних захвата на локомоторном систему и стања 
након повреда. Због повећаног садржаја флуорида, ове воде се не могу 
неограничено користити за пиће, без претходног третмана, али је њихова 
примена индикована у превенцији каријеса. За пиће се могу користити највише 
0,5 литара дневно. 
 Највећи део проучаваног терена покривен је шумским покривачем, 
нарочито област између Мишљеновачке реке и северног крака Николичевске 
реке. Преовлађује листопадна шума и то: храст, цер, граб и багрем. Овај 
шумски покривач има веома велику улогу при расподели падавина, тиме што 
утиче на ретенцију површинских вода. 
 Благе падине и заравни претворене су у обрадиве површине, њиве, 
воћњаке, ливаде и пашњаке. Зона око села Николичева углавном је обрадива 
и сливање површинских вода са ових терена је интензивније у поређењу са 
оним делом терена који је покривен шумским покривачем, а може да утиче и на 
контаминацију терена средствима за третирање пољопривредних површина. 
 

 е) бунари изворишта „Совинац“ 
  
 Извориште „Совинац“ налази се непосредно испод бране „Совинац“, 
одакле се вода подиже у резервоар „Совинац“. Из резервоара се вода 
гравитационо транспортује у два правца: 
-први правац се грана према Салашу, Великој Јасикови и Копривници 
-други правац се грана према Метришу и ресторану „Совинац“ 
 Извориште „Совинац“ заједно са извориштима „Одамрло 1“, „Одамрло 2“ 
и „Ливез“, чини систем водоснабдевања Салаша и околних сеоских насеља. 
ДП „Геосонда“ - Београд, Сектор за геотехнику је 1993. године започео 
обимније хидрогеолошке истражне радове бушењем три истражне бушотине 
СБ-1, СБ-2 и СБ-3 у којима се и данас налазе пиезометарске цеви. Структурна 
бушотина СБ-1 налази се на десној страни акумулације „Совинац“ у реону 
старог језера, око 500 m узводно од бране. Структурне бушотине СБ-2 и СБ-3 
налазе се на левој обали Совиначког потока низводно од бране, поред 
експлоатационих бунара Б-2 и Б-3. 
 Постоје три експлоатациона бунара : 

 Б-1, са максималном издашношћу 6,3 l/s 
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 Б-2, са максималном издашношћу 2,5 l/s 

 Б-3, са максималном издашношћу 3,2 l/s 
 Све радове је изводила ДП „Геосонда“ - Београд, уз стручни надзор 
геолога из ЈКП „Водовод и канализација“ Београд. 
 Пројектом хидрогеолошких истраживања, који је урадио Институт за 
хидрогеологију Рударско-геолошког Факултета у Београду 1998. године, дате су 
основне смернице изградње нових бунара у циљу повећања капацитета воде 
изворишта „Совинац“, а у циљу снабдевања околних насеља довољном 
количином воде, имајући у виду да се изворишта користе са 30-40% свог 
максималног капацитета.  
 

 3.1.1.3. Површинске воде 
 

 Републички хидрометеоролошки завод Србије врши систематску 
контролу површинских вода у Републици Србији, и у том контексту врше се 
физичко хемијска испитивања површинских вода на подручју Зајечара на 
следећим профилима: 
- Бели Тимок (профил Зајечар), 
- Црни Тимок (профил Зајечар-Гамзиград), 
- Велики Тимок (профил Чокоњар), 
- Борска Река (профил Рготина). 
 
 У наредној табели приказане су класе бонитета вода на наведеним 
профилима у 2010. години: 
 
Табела 6: Класа бонитета вoда у водотоковима у 2010. години 
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1 Чокоњар Велики Тимок III III II III - II VK II II I III I IV III 

2 Рготина Борска река IV IV - VK - - VK III VK VK VK VK VK IV 

3 Зајечар Бели Тикок I I III I - II VK I II I I I II/III IIA 

4 Зајечар, 
Гамзиград. 

бања 

Црни Тимок I I III I - III VK I II I III I III IIA 

5 Рибарци Драговиштица I I II I II - III I II I I I - II 

 

 На основу резултата испитивања параметара физичко хемијске 
исправности површинских вода може се констатовати следеће: 

 у свим водотоковима стварна класа одступа од захтеване класе у 
смислу лошијег квалитета,  док је Борска река ван класа. 
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 ниво загађености Борске Реке (која пролази кроз насеља Рготина, 
Вражогрнац и Трнавац) је веома висок. pH се креће од 4 до 4.6 у 
појединим месецима (јун, јул, септембар и новембар), док су 
концентрације опасних материја у водама (бакар, цинк, никл и кадмијум) 
вишеструко увећане. Концентрација бакра је била повећана током осам 
месеци и кретала се и до 23.410 µg/l у јулу месецу, а дозвољена 
концентрација за класу водотока IV, којој Борска река треба да припада 
је 100 µg/l. Концентрација кадмијума је била повећана током три месеца 
и у месецу септембру је износила 29,5 µg/l (дозвољена гранична 
вредност је 10 µg/l). Садржај никла је био повећан током пет месеци и 
највиша концентрација је регистрована у јулу месецу и то 228,8 µg/l 
(дозвољена гранична вредност је 100 µg/l). Цинк је био повећан током 
четири месеца, при чему је највећа измерена вредност износила 2743 
µg/l (дозвољена гранична вредност је 1000 µg/l). Мирис и боја су 
углавном у свим месецима били приметни. 

 На мерном месту Бели Тимок са захтеваном класом IIА уочава се 
повећана концентрација опасне материје живе у месецу јуну, са 
измереном вредношћу 6 µg/l (највећа дозвољена вредност је 1 µg/l). 

 На мерном месту Црни Тимок са захтеваном класом IIА уочена је слабо 
приметна боја. 

 На профилу Велики Тимок  са захтеваном класом III уочена је слабо 
приметна боја, као и присуство повећаних концентрација бакра током 
четири месеца, при чему се јасно уочава временска повезаност 
повећаних концентрација бакра у Борској реци и Великом Тимоку. 

 Град Зајечар финансира узорковање и анализу здравствене исправности 
површинских вода за купање и рекреацију на следећим мерним местима: 
Гамзиградска бања (плажа на Црном Тимоку), Звезданско купалиште (на 
Црном Тимоку код Звездана), плажа "Вањин јаз" на Црном Тимоку, плажа на 
Белом Тимоку код Вратарнице, плажа на Рготском језеру, плажа на Совинском 
језеру и Попова плажа. Узорковање се врши два пута годишње и то пред 
сезону купања и у месецу августу.  
  
Табела 7: Контрола исправности површинских вода (купалишта) за период од 
2005. године до 2010. године 
 

Датум 
узорковања 

Место узорковања Испра-
вност 

Узрок неисправности 

2005 јул 

Вањин јаз на Црном Тимоку - гвожђе, МПН 

Плажа код Гам. Бање - гвожђе, МПН 

Плажа код Звездана - гвожђе, МПН 

Попова плажа на Црном Тимоку  није узорковано 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку - нитрити, гвожђе 

Рготско језеро - суви остатак 

Језеро Совинац - БПК5 

2006 август Вањин јаз на Црном Тимоку - рН, гвпжђе 
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Плажа код Гам. Бање - рН, БПК5 

Плажа код Звездана - рН, гвпжђе 

Попова плажа на Црном Тимоку  није узорковано 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку - гвожђе 

Рготско језеро - гвожђе, суви остатак 

Језеро Совинац - суви остатак 

септембар 

Вањин јаз на Црном Тимоку +  

Плажа код Гам. Бање  није узорковано 

Плажа код Звездана +  

Попова плажа на Црном Тимоку +  

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку +  

Рготско језеро - суви остатак 

Језеро Совинац - приметна боја 

2007 август 

Вањин јаз на Црном Тимоку - БПК5 

Плажа код Гам. Бање - растворени кисеоник 

Плажа код Звездана - БПК5 

Попова плажа на Црном Тимоку - БПК5 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку  није узорковано 

Рготско језеро - суви остатак 

Језеро Совинац +  

2008 јун 

Вањин јаз на Црном Тимоку +  

Плажа код Гам. Бање +  

Плажа код Звездана +  

Попова плажа на Црном Тимоку - растворени кисеоник 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку - МПН 

Рготско језеро - суви остатак 

Језеро Совинац +  

2009 јул 

Вањин јаз на Црном Тимоку - укупне колиформне 
бактерије 

Плажа код Гам. Бање +  

Плажа код Звездана - укупне колиформне 
бактерије 
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Попова плажа на Црном Тимоку - повећана концентр. 
гвожђа 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку +  

Рготско језеро - укупни суви остатак 

Језеро Совинац +  

август 

Вањин јаз на Црном Тимоку +  

Плажа код Гам. Бање +  

Плажа код Звездана +  

Попова плажа на Црном Тимоку - укупне колиформне 
бактерије 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку +  

Рготско језеро - укупни суви остатак 

Језеро Совинац +  

2010 

мај 

Вањин јаз на Црном Тимоку - укупне колиформне 
бактерије и гвожђе 

Плажа код Гам. Бање - укупне колиформне 
бактерије и гвожђе 

Плажа код Звездана - укупне колиформне 
бактерије и гвожђе 

Попова плажа на Црном Тимоку - укупне колиформне 
бактерије и гвожђе 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку - укупне колиформне 
бактерије, нитрити и 

гвожђе 

Рготско језеро - укупни суви остатак 

Језеро Совинац +  

август 

Вањин јаз на Црном Тимоку - приметне боје и 
гвожђе 

Плажа код Гам. Бање -  гвожђе 

Плажа код Звездана - укупне колиформне 
бактерије и гвожђе 

Попова плажа на Црном Тимоку - укупне колиформне 
бактерије, приметне 

боје, мириси и гвожђе 

Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку - укупне колиформне 
бактерије 

Рготско језеро - укупни суви остатак 

Језеро Совинац +  

 

 Језеро Совинац настало је за потребе наводњавања комплекса 
Пољопривредног добра “Салаш”. Површина му је око 15 ha, а дубина достиже 
до 12 m. Богато је рибом (шаран, амур, караш, бабушка, кауглер, бодорка, 
смуђ, сом, бандар и штука) и атрактивно за риболовце. 
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 Рготско језеро је настало на месту површинског копа за вађење кварцног 
песка из рудника. Језеро нема притока, већ је настало и свој ниво одржава из 
подземних вода. Дно језера је песковито, површина језера је око 30 ha, а 
дубина око 40 m. Језеро је насељено искључиво белом рибом и нарочито 
преовлађује шаран, амур, бодорка и кауглер. Језеро настало на копу кварцног 
песка је неповољно за мрешћење, тако да је неопходно пратити стање рибљег 
фонда. 
 Глоговичко језеро се налази у близини Салаша (називају га још и 
Дубочанска брана) и настало је, као и језеро Совинац, за потребе 
наводњавања комплекса Пољопривредног добра “Салаш”, подизањем бране 
на Глоговичкој реци. Површина му је око 10 ha, а достиже дубину до 17 m. 
Порибљено је шараном, амуром, карашем, бабуком, кауглером и бодорком.
  
 

 3.1.2. Проблеми квалитета вода 
 
 Отпадне воде у граду Зајечару су санитарно фекалне отпадне воде из 
домаћинстава и индустријске отпадне воде из индустријских погона. Отпадне 
воде се, осим појединих индустријских погона који поседују уређаје за 
пречишћавање отпадних вода, испуштају без пречишћавања у водотокове 
Црног и Белог Тимока. Отпадне воде из Борске реке такође се уливају у Тимок. 
Све ове отпадне воде не представљају проблем само града Зајечара, већ 
имају шири, прекогранични контекст имајући у виду да се преко водотокова 
уливају у Дунав. 
 Проблем отпадних вода потиче такође и од дренажних вода из 
пољопривреде, као и оцедних и процедних вода из депонија чврстог отпада. 
 Организовано одвођење отпадних вода у Зајечару датира почетком 
шездесетих година прошлог века када је изграђен први колектор дуж 
Неготинског пута и Хајдук Вељкове улице до Трга ослобођења. Касније се 
канализациона мрежа ширила из центра града према периферији, а 
најинтензивнија изградња канализационе мреже забележена је у периоду од 
1977. до 1985. године. Изградња канализационог система започела је 
паралелно са изградњом водоводних капацитета.  
 Да би се спречило загађење вода Црног Тимока који је коришћен као 
реципијент за испуштање отпадних вода града Зајечара, изграђено је 
Постројење за третман отпадних вода на локацији поред вражогрначког моста 
на Црном Тимоку. Ово Постројење пуштено је у рад 1965. године и после само 
неколико месеци престало са радом, тако да су отпадне воде поново биле 
усмерене без пречишћавања у Црни Тимок, како је и данас.  
 На почетку је рађен мешовити тип канализационе мреже за прихватање 
употребљених вода из домаћинстава, технолошких вода и атмосферских вода 
после кише и отапања снега. Обзиром да је овакав тип канализационе мреже 
захтевао јако велике профиле одводника, односно велика улагања новчаних 
средстава, прешло се на сепаратни тип.  
 У постојећој констелацији, канализациони систем формиран је као 
сепаратни систем за прикупљање и одвођење употребљене санитарне воде, 
одвојене од кишне канализације. Све прикупљене отпадне воде одводе се 
путем три главна колектора система: на левој обали Црног Тимока, на обали 
Црног Тимока и на левој обали Белог Тимока.  
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 Основни концепт канализационог система је да се прикупљене отпадне 
воде одводе ка будућем постројењу за третман отпадних вода, чија је локација 
одређена на ушћу  Белог и Црног Тимока.  
 У градском подручју укупна дужина канализационе мреже je 80 km (15 
km комбинована, а 65 км сепаратна). Број корисника је око 13900 што је око 70 
% прикључености. Проблеми у пружању услуга настају због застарелости 
цевовода. Ради побољшања стања потребно је изградити Постројење за 
третман отпадних вода и радити на проширењу секундарне канализационе 
мреже у циљу повећања покривености канализационом инфраструктуром. У 
сесоким подручјима нема канализационе покривености.  
 Највећи проблем града Зајечара, када је реч о отпадним водама, 
јесте испуштање отпадних вода директно у реципијент, без икаквог 
третмана. 
 Процењена количина индустријских отпадних вода испуштених у 
водотокове, према подацима из 2010. године, износи  751.712 m³ /годишње, а 
из јавних канализационих система насеља око 1.418.674  m³ /годишње. 
 Количина испуштених отпадних вода од стране појединих правних лица 
и предузетника у 2010. години је следећа: 
 

1 „Имлек“ Зајечар  140.639 m³ 

2 Пивара Зајечар  174.093 m³ 

3 Фабрика каблова Зајечар  185 m³ 

4 Здравствени центар Зајечар 111.644 m³  

5 КТК “Кожа“ Зајечар 1.072 m³ 

6 ПДС „Порцелан“ у приватизацији 587 m³ 

7 СЗР „Срк“ 64 m³ 

8 Пољопривредно добро Зајечар 7663 m³ (податак из 
2009.године) Од тога је 
6.830 m³ пречишћено на 
постројењу за 
пречишћавање. 

 

 Отпадне воде из домаћинстава која су лоцирана у сливном подручју 
Акумулације “Грлиште”, угрожавају квалитет воде у њој, било директним 
изливањем или филтрацијом кроз земљиште. Имајући у виду да ова 
акумулација првенствено има функцију водоснабдевања Зајечара и сеоских 
насеља, овом проблему потребно је посветити посебну пажњу.  
 Решавање проблема пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода 
подразумева израду пројектне документације и реализацију постројења за 
пречишћавање отпадних вода града Зајечара. Сва насеља већа од 5000 ЕЦЦ, 
као и индустрија, имају обавезу изградње ових постројења до 2021. године. 
Такође је неопходно, до реализације покривености канализационом мрежом 
свих насеља на подручју града Зајечара, изградити водонепропусне септичке и 
ђубришне јаме. Од приоритетног су значаја насеља у оквиру зона санитарне 
заштите акумулације „Грлиште“, бунара у приобаљу Белог Тимока, насеља у 
приобалним подручјима реке Тимок и насеља у рубном подручју заштићеног 
природног добра „Стара планина“. 
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 Сва индустријска постројења која својим радом продукују отпадне воде, 
без обзира да ли се сагледавају кроз процедуру процене утицаја на животну 
средину или не подлежу тој процедури, имају обавезу довођења квалитета 
отпадних вода у законом прописане границе, према Закону о водама.  
 На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде 
Зајечарског водовода од стране лабораторија Завода за јавно здравље “Тимок” 
Зајечар и Јавног комуналног предузећа “Водовод”, може се закључити 
следеће:   
 - Градски водовод дистрибуира здраву, хигијенски исправну воду за пиће 
својим потрошачима, имајући у виду да је проценат неисправности 
испитиваних узорака воде у мрежи (која је за кориснике од највећег значаја), 
занемарљиво мали и износи око 1,3% микробиолошке неисправности и око 
2,5% хемијске неисправности. Узрок бактериолошке неисправности је повећан 
број аеробних мезофилних бактерија, присуство стрептокока фекалног 
порекла, укупних колиформних бактерија и бактерија псеудомонас врсте. Узрок 
хемијске неисправности је повећана мутноћа. 
 Када се ради о водама артеских чесама, бактериолошка исправност је 
карактеристика ових вода. Неисправност се огледа у благо повећаној pН 
вредности што је карактеристика дубинских вода овог подручја и повремено се 
јавља мутноћа и повећана концентрација гвожђа.  
 Код сеоских водовода и осталих водних објеката (бунари и чесме), висок 
проценат бактериолошке и хемијске неисправности последица је деградираног 
подземља услед нерегулисаних отпадних вода из септичких и ђубришних јама. 
Како су насеља углавном збијеног типа, растојања између места истицања 
отпадних вода и изворишта водоснабдевања су веома мало удаљена. Такође 
је чест случај непостојања изворишта адекватне издашности за снабдевање 
довољном количином воде читавог насеља. За поједина сеоска насеља је 
једино решење прикључивање на градску водоводну мрежу.   
 Извориште „Совинац“ дистрибуира недовољну количину воде, јер се 
постојећа изворишта не користе пуним капацитетом. Узрок је нестручно 
руковање, неисправне црпке у бушотинама, нередовна контрола исправности 
уређаја и сигнализације, непостојање контролних водомера, непостојање 
стручног лица, неадекватна заштићеност изворишта и необезбеђена зона 
санитарне заштите. 
 За изворишта Николичевске бање потребно је обезбедити изворе од 
спољних оштећења и уградити вентиле у циљу спречавања неконтролисаног 
истицања воде. Око изворишта је потребно уредити земљиште и заштитити 
извориште од евентуалног спирања воде са пољопривредног земљишта. 
Такође је неопходно исходовати експлоатационо право и успоставити зоне 
санитарне заштите, у складу са Елаборатом о зонама санитарне заштите. 
 

 Регулација водотокова 
 
  1. Река Велики Тимок код Трнавца (десна притока Дунава) је обухваћена 
републичким Оперативним планом за одбрану од поплава на деоницама на 
којима су изграђени заштитни водопривредни објекти и извршена регулација: 
-Леви насип уз Велики Тимок код Трнавца 2,75 km 
-Леви насип уз Велики Тимок код Трнавца узводно од високог терена 1,19 km 
-Десни насип уз Велики Тимок код Трнавца 3,83 km 
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 2. Река Црни Тимок у Зајечару (лева притока Великог Тимока) је 
обухваћен републичким Оперативним планом за одбрану од поплава на 
деоницама на којима су изграђени заштитни водопривредни објекти и 
извршена регулација: 
-Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару 5,13 km 
-Леви насип уз Црни Тимок у Зајечару 5,13 km 
 3. Река Бели Тимок у Зајечару (десна притока Великог Тимока) није 
обухваћен републичким Оперативним планом за одбрану од поплава. 
 4. Грлишка река - Брана и Акумулација „Грлиште“ на Грлишкој реци, 
левој притоци Белог Тимока. Простор за пријем поплавног таласа је 500000 m³. 
Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину 
коришћења бране и Акумулације „Грлиште“. 
 Остали потоци и јаруге нису обухваћени Републичким Оперативним 
планом, а мере и радови на заштити од поплава за ове водотокове прописује 
надлежни орган Града Зајечара. 
 

 3.1.3. Узроци загађења вода 
 

 Узроци загађења вода су непостојање постројења за пречишћавање 
отпадних вода града и сеоских насеља и директно испуштање отпадних вода 
у реке, непостојања канализационе инфраструктуре у сеоским насељима, 
велики број дивљих депонија чврстог отпада на самим обалама река због 
непокривености сеоских насеља организованим извожењем смећа, 
недостатак кисеоника због малог протока воде у летњим, сушним периодима, 
повећани суви остатак због велике концентрације минерала у водама Рготског 
језера. На погоршање квалитета вода утичу и пољопривредне активности, као 
и поплаве. 
 Узроци загађења вода у сеоским водоводима су: 
 - нестручно грађени сеоски водоводи, 
 -лоше каптирана изворишта, 
 -неадекватно одржавање сеоских водовода, 
 -непостојање зона санитарне заштите око изворишта, 
 -нерегулисано одвођење отпадних вода из септичких и ђубришних јама 
домаћинстава услед чега долази до загађивања подземља и самих изворишта, 
 -двојно прикључивање приватних водовода на јавну водоводну мрежу 
(која је под контролом), услед чега долази до контаминације хигијенски 
исправне воде из јавне водоводне мреже. 
 
 Узроци загађења вода артеских чесама су: 
 -секундарно загађивање због неуређености непосредне околине чесама 
и запуштености одвода воде, 
 -непостојање судова за одлагање отпада у непосредној околини већине 
чесама, 
 -неконтролисано истицање воде због непостојања славина - затварача 
на чесмама, 
 -непостојање детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу 
утврђивања резерви подземних вода  и спречавања надексплоатације у 
неогеном басену.  
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 Узрок неисправности воде у градском водоводу (неисправност се јавља 
у занемарљиво малом проценту) је највероватније секундарно загађење у 
самој мрежи (дотрајалост цевовода, након интервенција на мрежи) или 
контаминацијом на самом точећем месту. 
 
 Узроци загађења акумулације су: 
 -сеоска насеља у сливном подручју због нерегулисаних отпадних вода и 
чврстог отпада који доспевају у акумулацију преко притока, Ласовачке и 
Леновачке реке, 
 -спирање околног пољопривредног земљишта које се третира 
вештачким ђубривом, пестицидима и хербицидима, 
 -неконтролисано бацање у воду велике количине хране за рибе, 
 -бесправно изграђени објекати (7 до 8 викендица) трајног карактера у 
зони водозахвата и неколико викендица у горњем делу акумулације,  
 -неуспостављање зона санитарне заштите према законским прописима. 
 
 Узроци загађења вода у бунарима у приобаљу су: 
 -бесправно изграђени стамбени објекти у зонама санитарне заштите при 
чему ови објекти нису прикључени на канализациону мрежу већ поседују 
септичке јаме, 
 -акцидентне ситуације, услед плављења овог подручја. 
 
 Узроци загађења површинских вода: 
 -непостојање уређаја за пречишћавање отпадних вода у појединим 
производним објектима, 
 -непокривеност канализационом инфраструктуром, непостојање уређаја 
за пречишћавање отпадних вода града и сеоских насеља, 
 -присуство великог броја дивљих сметилишта, која су често лоцирана на 
обалама или у близини река, нарочито у сеоским насељима где нема 
организованог извожења комуналног отпада, 
 -неадекватна регулација течног и чврстог отпада са постојећих фарми 
свиња и говеда, као и из кланичних објеката, 
 -недовољна хигијенизација приобалног појаса река и језера, нарочито 
током сезоне купања, односно на местима где се грађани традиционално 
окупљају (нема судова за смеће, покретног мобилијара, недостаје свест о 
очувању животне средине). 
 
  

 3.2. Ваздух и климатске промене 
  

 3.2.1. Емисије у ваздух 
 
 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.36/09), Уредба о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“, бр.11/2010 и 
75/10) и Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух („Сл. Гласник РС“, бр.71/10), на свеобухватан начин уређују управљање 
квалитетом ваздуха. 
 Под аерозагађењем подразумева се квалитативна и квантитативна 
измена физичких, хемијских и биолошких карактеристика ваздуха која води ка 
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нарушавању законитости функционисања екосистема, базираних на 
механизмима саморегулације.  
 Оно настаје под утицајем загађујућих материја које могу бити у чврстом, 
течном или гасовитом агрегатном стању, присутне у одређеним количинама на 
одређеном месту у одређеном временском периоду, а представљају опасност 
за човека, биљни и животињски свет.  
 Њихово испуштање у ваздух назива се емисија, а објекти или процеси 
који одају загађујуће материје у атмосферу су извори загађивања (загађивачи).  
 Они се деле на: 
-изворе настајања: апарати, механизми или агрегати у којима се врши 
преображај материје или енергије и настају отпадне материје (гасови, чађ) - на 
пример у ложиштима, сушарама, дробилицама, моторима. 
-изворе емисије (емитере) – уређаји, објекти, елементи и други делови 
постројења преко којих се у атмосферу испуштају (емитују) отпадни гасови: 
димњаци, вентилациони отвори, кровни прозори, светларници.  
 Подела извора загађивања такође може да се изврши на: 
-стационарне изворе загађивања – стационарна техничка јединица укључујући 
и постројење за сагоревање, у којој се изводи једна или више активности које 
могу довести до загађења ваздуха, као и свака друга активност код које постоји 
техничка повезаност са активностима које се изводе на том месту и које могу 
произвести емисије и загађење. 
-покретне изворе загађивања – мотор са унутрашњим сагоревањем уграђен у 
транспортно средство или радне машине. 
 Ниво загађујуће материје је концентрација загађујуће материје у ваздуху 
или њихово таложење на површини у одређеном временском периоду, којима 
се изражава калитет ваздуха.  
 Људске активности значајно мењају начин на који се хемијске материје 
распоређују у природи, па се стално јављају нове хемијске материје које су 
стране за људски организам, и које се називају ксенобиотици, а уколико је 
доказано њихово штетно дејство на здравље, онда је реч о полутанту. Улаз 
материја у организам иде преко три основна пута уласка:  
-инхалацијом преко респираторног тракта 
-ингестијом преко дигестивног тракта 
-преко коже и мукозних мембрана.  
 Чист ваздух је данас реткост. Загађивачи урбане средине су:  
-природно загађење; 
-топлане и ложишта из домаћинстава;  
-саобраћајна средства; 
-индустрија;  
-остале људске активности.  
 Природно загађење је оно које настаје у природи као последица дејства 
физичких и хемијских параметара, живих бића и њихових активности. То може 
бити прашина из сувих области, честице биолошког порекла – споре, полен, 
вируси, хемијске реакције у атмосфери, аеросоли богате минералима које 
биљке испуштају. Количина прашине зависи од чистоће улица, квалитета 
коловоза, заступљености јавних површина без зеленила, климатских 
параметара као што је јачина и трајање ветра. 
 Котларнице и индивидуална ложишта из домаћинстава су у Зајечару 
највећи загађивачи ваздуха преко зиме. Најчешћа чврста горива која 
домаћинства користе су дрво и разне врсте угља. У састав угља улази 



69 

 

угљеник, водоник, кисеоник, азот, сумпор и минералне примесе, као и влага. 
Приликом сагоревања угља део горива остаје у виду пепела, а део се избацује 
кроз димњаке у виду чађи и гасова. Међутим, тзв. летећи пепео садржи око  10 
% сагорљивих супстанци и оксиде метала. У току сагоревања 65 до 95% 
сумпора прелази у SO2. Азот из угља у ваздуху може образовати оксиде, као и 
угљеник. Све ове материје су загађујуће супстанце.  
 Са течним горивима какав је мазут је нешто бољи случај. Мазут се 
састоји од ароматичних, алифатичних и нафтенских хидрокарбоната, са 
типичним бројем угљеника C20 до C50 , заједно са асфалтенима и мањим 
количинама хетероцикличних компонената које садрже сумпор, азот и 
кисеоник. У мазуту могу бити и врло значајне количине водоник сулфида чијим 
разлагањем могу настати компоненте које садрже сумпор. Састав мазута 
зависи од састава сирове нафте. Највећи део смоле који се налази у сировој 
нафти прелази у мазут током технолошког процеса њене прераде. 
Најзначајнији хемијски елементи који се појављују у гориву су угљеник C, 
водоник H, сумпор S и кисеоник O, који се у гориву не појављују у 
елементарном облику већ у облику разних једињења. Поред поменутих 
елемената у гориву се налази вода, односно влага, као и разни несагорљиви 
састојци и пепео. Садржај пепела није велики и креће се од 0,1 до 4 %. 
Основну масу минералних састојака мазута чини ванадијум који се углавном 
налази у смоли и асфалтенима. Приликом сагоревања мазута, ванадијум 
делује каталитички на оксидацију створеног SO2  у SO3.  Продукти сагоревања 
су димни гасови (мешавина сумпордиоксида, угљендиоксида, 
угљенмоноксида, оксида азота, кисеоника и водене паре).  
 У гасовитим горивима (ТНГ), основне компоненте су засићени или 
парафински угљоводоници од којих има највише пропана и бутана, али и 
пропена, бутена и њихових изомера. Као штетна примеса често се јавља 
сумпор у облику сумпорводоника. Њихови продукти сагоревања су углавном   
C02 и вода, уз мало оксида сумпора или при непотпуном сагоревању органских 
материја. Гасовита горива су најчистија од свих фосилних горива. Када се 
користи у моторним возилима, због потпунијег сагоревања и ниског садржаја 
сумпорних једињења, његовим сагоревањем се емитује знатно мање CO2, па 
се као продукат сагоревања јавља водена пара.  
 Друмски и железнички саобраћај су велики загађивачи града Зајечара. 
Најугроженији је центар града, нарочито око аутобуске станице, где су се и 
концентрације S02, чађи и укупних таложних материја показале као највише. 
Емитовани издувни гасови настали сагоревањем моторних горива садрже 
угљен моноксид, угљоводонике, сумпор диоксид, азотне оксиде, честице чађи, 
олово (ако се користи као адитив), алдехиде и кетоне, у зависности од врсте 
горива, режима вожње, надморске висине и оптерећења. У градској вожњи при 
малим брзинама у зимском периоду мотор не достиже радну температуру, па 
због тога  у емисијама има више угљен моноксида, угљоводоника, чађи, а 
мање NОх. На отвореном путу, при већим брзинама и максималном 
коришћењу снаге мотора смањује се удео угљен моноксида и угљоводоника, а 
повећава фракција NОх. Из тих разлога ауспух је чађав у условима градске 
вожње, а на отвореном путу је пепељасте боје. При непотпуном сагоревању 
деривата нафте, фракција алдехида се повећава. Алдехиди су непријатног 
мириса, иритирају слузокожу и фотохемијски су реактивни.  
 У емисијама дизел мотора налази се више угљен моноксида и 
несагорелих угљоводоника, а нарочито је повећана фракција алдехида и 
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кетона, троструко више има органских киселина, а осам пута више несагорелих 
честица него у емисијама бензинских мотора. Ако горива садрже катран, тиоле 
и меркаптане, повећава се удео сумпордиоксида у издувним гасовима. 
 Искуства европских земаља показују да је проблем загађења ваздуха у 
урбаним срединама везан највећим делом за саобраћај. Париз решава 
проблем повећаних концентрација озона као последице саобраћаја тако што у 
нарочито критичним периодима редукује број возила по принципу пар – непар, 
односно возила са парним и непарним бројем таблица могу учествовати у 
саобраћају сукцесивно само одређеним данима. Забрана саобраћаја у периоду 
повећања озона у Немачкој није дала добре резултате. Из тих тазлога је 
уведено обележавање возила одговарајућим ознакама (налепницама) према 
степену емитовања загађујућих материја, као подстицај куповини возила на 
чистија горива, обзиром да је тим возилима омогућено кретање у деловима 
града где је већим загађивачима то забрањено. Такође је уведена уградња 
филтера за дизел аутомобиле и омогућене су субвенције за ово уграђивање. У 
Швајцарској се проблем аерозагађења пореклом од саобраћаја решава 
изградњом заобилазница, ограничењем брзине и синхронизацијом семафора 
која спречава заустављање аутомобила. Коришћењем аутобуса уместо 
аутомобила смањено је загађење за 10%. Ограничење брзине на 30 km/h дало 
је такође одличне резултате. У Лондону, Стокхолму и Берлину се плаћа такса 
за пролазак аутомобила кроз град, што је такође дало добар ефекат. У 
Шведској се 60-тих година започело са поправљањем квалитета ваздуха при 
чему свако плаћа улазак аутомобилом у одређену градску зону и повећан је 
превоз трамвајима и аутобусима. Такође је актуелна и замена аутомобила 
бициклима. (Семинар о изради планова квалитета ваздуха-Београд). 
 Индустрија као потенцијални загађивач ваздуха није у последње време 
актуелна јер су се угасиле многе фирме које су биле велики загађивачи 
ваздуха (Фабрика кристала, порцелана). Са престанком рада Фабрике 
кристала концентрација олова и флуорида у ваздуху је сведена на дозвољене 
границе. На подручју Зајечара заступљене су прехрамбена индустрија – 
Фабрика пива, производња хлеба и пецива, прерада млека, Пољопривредно 
добро “Зајечар” са прерадом воћа и поврћа, мањи објекти кланица животиња и 
пернате живине, прераде меса. Заступљена је производња каблова и сигнално 
командних проводника која се одвија код неколико привредних субјеката 
(Фабрика каблова, Еурокабл и Телкабл), производња мерних трансформатора, 
производња асфалтних мешавина и бетонска база. Од предузетничких радњи 
заступљене су пекаре и брза храна, аутолакирернице и све оне представљају 
потенцијалне изворе загађења ваздуха. 
 Под осталим активностима које могу утицати на загађење ваздуха, 
сматрају се сви они поступци који на било који начин могу утицати на загађење 
ваздуха: спаљивање смећа, остатака на пољопривредним површинама,  
лишћа, неправилно руковање пестицидима, хербицидима и инсектицидима, 
грађевински радови, пушење, као и акцидентне ситуације као што су пожари, 
експлозије, изливање или просипање опасних материја и слично.  

У зимским месецима у Зајечару и околини се јавља магла, чиме је 
отежано вертикално струјање ваздуха и удаљавање из атмосфере, по здравље 
штетних примеса растворених у капљицама магле (S02, C02, флуорних и 
хлорних једињења и друго). Када се магли прикључе дим и гасови из 
фабричких димњака и кућних ложишта, као и из аутомобилских мотора, 
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настаје “смог”, сива загушљива магла, чије се дејство на човека испољава 
иритацијом и респираторним обољењима. 

Последице дејства аерозагађења на животну средину огледају се у 
нарушавању људског здравља, оштећења биљног и животињског света као и 
материјалних добара. Не може се издвојити који је од ових утицаја најважнији, 
обзиром да су међусобно условљени, али је сигурно да су примарни 
здравствени ефекти које изазива загађење ваздуха. Неки од њих су:  
-Респираторна обољења (полутанти су дувански дим, сумпор диоксид, азотни 
оксиди, споре гљива, полен, гриње, длака,...). 
-Кардиоваскуларна обољења (изазивачи су дувански дим, угљен моноксид, 
олово, респирабилне честице,...).  
-Карцином (изазивачи су дувански дим, азбест, пестициди, издувни гасови 
дизел горива, радон, тешки метали,...).  
-Обољења коже (изазивачи су тешки метали и то нарочито никл, затим 
пестициди,...).  
-Поремећај репродукције (изазивачи су олово, кадмијум, диоксини...).  
-Поремећаји у феталном развоју и развоју деце (изазивачи су диоксини, олово, 
жива, дувански дим,...).  

Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар у континуитету прати 
концентрације неких од ових загађујућих материја у ваздуху на територији 
града, и то: чађ, сумпордиоксид, азотне оксиде, укупне таложне материје у 
оквиру којих се прате тешки метали олово, цинк и кадмијум, као и 
суспендоване честице.   
 Мерење SO2, NO2 и чађи се врши на два мерна места и то: 
 1. "Електродистрибуција" 
 2. "Црвени крст" 
 Мерење укупних таложних материја и тешких метала се врши на два 
мерна места и то: 
 1. "Графичко предузеће" 
 2. "Селиште" 
 Мерење суспендованих честица врши се на два мерна места и то: 
 1. “Електродистрибуција” 
 2. “Југопетролово складиште” 
 Током 2009. године у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине 
Републике Србије, у оквиру успостављања државног система за аутоматски 
мониторинг квалитета ваздуха у Србији, постављена је станица за аутоматско 
мерење квалитета ваздуха уже градске зоне, на локацији између улице Крфске 
и Пана Ђукића, која је у фази пробног рада. 
 Резултати мерења аерозагађења показују да је Зајечар у зимском 
периоду ложења оптерећен загађујућим материјама пореклом из 
индивидуалних ложишта и котларница, при чему је концентрација чађи 
вишеструко повећана у односу на дозвољене вредности и то нарочито на 
мерном месту "Електродистрибуција". 
 Концентрације SO2 последњих година нису прелазиле дозвољене 
границе ни на једном мерном месту, док се концентрација NO2 повремено 
јавља у већим концентрацијама на мерном месту "Електродистрибуција" због 
повећане фреквенције саобраћаја у близини овог мерног места. 
 Концентрације тешких метала су углавном у дозвољеним границама, 
осим спорадичног повећања цинка и кадмијума и то са веома малим 
одступањима. 
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Табела 8: Резултати мерења SО2, чађи и азотдиоксида у комуналној средини 
Зајечара од 2003. до 2010.године 
 

 

Год. 
 

МЕРЕЊА 
Мерно место 

"Електродистрибуција" 
Мерно  место  
"Црвени крст" 

SO2  Чађ   NO2  SO2  Чађ   NO2  

2003 

Број мерења 108 109 - - - - 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

43 37 - - - - 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

165 214 - - - - 

Број мерења изнад 
ГВИ 

4 24 - - - - 

2004 

Број мерења 119 107 - - - - 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

10 63 - - -  

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

37 
новем. 

303 
новем. 

- - - - 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 60 - - - - 

2005 

Број мерења 95 98 - - - - 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

20,6 122 - - - - 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

129 
децем. 

542 
новем. 

- - - - 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 71 - - - - 

2006 

Број мерења 270 264 115 227 211 132 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

8,62 47,39 11,82 7,27 30,21 6,72 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

61 
јануар 

460,91 
дец. 

150 
јун 

65,41 
дец. 

402,58 
дец. 

84 
јун 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 71 5 0 36 0 

2007 Број мерења 329 328 210 351 343 206 
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Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

6,50 25,50 3,69 7,79 28,40 2,30 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

48,14 
октоб. 

377,22 
јануар. 

18,04 
јануа. 

60,89 
децем. 

256,63 
јануар 

10,78 
новем. 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 35 0 0 19 0 

2008 

Број мерења 317 319 235 346 345 234 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

4,62 25,06 17,33 11,91 21,92 11,81 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

54,48 
 

211,23 
 

54,69 
 

109,97 
 

140,84 
 

45,41 
 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 26 0 0 15 0 

2009 

Број мерења 340 341 356 354 352 345 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

4,53 42,35 20,73 4,81 29,95 15,32 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

80,88 
јан. 

230,31 
јануар 

114,09 
дец. 

97,39 
јан. 

204,84 
јан. 

35,94 
јан. 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 97 1 0 45 0 

2010 

Број мерења 355 348 358 336 336 363 

Средња годишња 
вредност (μg/m3) 

2,86 29,85 19,22 2,68 31,18 7,01 

Максимална вредност 
(μg/m3/dan) 

79,46 
дец. 

291,77 
дец. 

41,83 
јун 

38,25 
нове. 

232,18дец. 30,33 
мај. 

Број мерења изнад 
ГВИ 

0 34 0 0 44 0 

 

 
УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ И ТЕШКИ МЕТАЛИ 

 
(2003. година) 

 
1. На мерном месту "Електродистрибуција" кретале су се од 43 
mg/м2/дан (децембар) до 711,5 mg/м2/дан (април) - што је на овом 
мерном месту уједно једина вредност преко ГВИ за прошлу годину. 
2. На мерном месту "Ул. Хајдук Вељкова" кретале су се од 75,9 
mg/м2/дан у октобру до 639,2 mg/м2/дан у априлу месецу (3 месеца 
преко ГВИ - јануар - 536,4 mg/м2/дан; април - 639,2 mg/м2/дан; септембар 
- 460,5 mg/м2/дан). 
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3. На мерном месту "Графичко предузеће" кретале су се од 88,41 
mg/м2/дан у новембру до 620,1 mg/м2/дан у мају - (било је 3 вредности 
преко ГВИ: април - 544,9 mg/м2/дан; мај - 620,1 mg/м2/дан и септембар -
578,39 mg/м2/дан). 
4. На мерном месту "Селиште" кретале су се од 73,0 mg/м2/дан у 
децембру до 712,3 mg/м2/дан у мају (3 месеца преко ГВИ - април - 703,7 
mg/м2/дан; мај - 712,5 mg/м2/дан и јун - 464,3 mg/м2/дан). 
 

Концентрације олова, кадмијума и цинка нису прелазиле вредности 
прописане Правилником. 

 
(2004. година) 

 
 1. На мерном месту "Електродистрибуција" кретале су се од 126 
mg/м2/дан (јул) до 416,6 mg/м2/дан (септембар). На овом мерном месту није 
било повећаних  вредности изнад ГВИ. 
 2. На мерном месту "Ул. Хајдук Вељкова" кретале су се од 60,6 
mg/м2/дан у  априлу до 450,0 mg/м2/дан у јануару месецу, односно до 487,0 
mg/м2/дан у  фебруару ( два месеца преко ГВИ) 
 3. На мерном месту "Графичко предузеће" прелазиле су дозвољене 
 граничне вредности у јануару 699,9 mg/м2/дан  и априлу 534,9 mg/м2/дан 
(два  месеца преко ГВИ) 
 4. На мерном месту "Селиште" прелазиле су дозвољене граничне 
вредности  у јануару 528,5 mg/м2/дан  и априлу 489,2 mg/м2/дан у мају ( два 
месеца преко ГВИ). 

Концентрације олова, кадмијума и цинка нису прелазиле вредности 
прописане Правилником, али се мора истаћи да је средња годишња вредност 
за цинк била 594 µg/м2/дан на мерном месту "Графичко предузеће", дакле 
изнад ГВИ. на осталим мерним местима вредност цинка је била у оквиру 
дозвољених граница. 

 
(2005. година) 

 
 1. На мерном месту "Електродистрибуција" није било повећаних 
концентрација УТМ и тешких метала (Pb, Cd, i Zn) изнад дозвољених 
граничних вредности. Највећа измерена концентрација за УТМ била је у јуну 
360,5 mg/м2/дан а  најнижа у септембру 68,2 mg/м2 /дан.  

 
 2. На мерном месту "Ул. Хајдук Вељкова" вредности УТМ кретале су 
се од  56,4 mg/м2/дан у октобру, до 474,7  mg/м2/дан у априлу, оносно 512,7 
mg/м2/дан  у мају (два месеца преко ГВИ). Концентрације тешких метала 
(Pb,Cd, i Zn) биле су у оквиру ГВИ.  

 
 3. На мерном месту "Графичко предузеће" концентрација УТМ је  је у 
априлу месецу износила 511 mg/м2/дан што прелази ГВИ.  Вредности за  Pb, 
Cd, i Zn биле су у оквиру ГВИ. 

 
 4. На мерном месту "Селиште" концентрација УТМ није прелазила 
дозвољену граничну вредност. Највећа измерена концентрација била је у 
марту 448  mg/м2/дан а најнижа у септембру 32,5 mg/м2/дан.  
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Вредности за Pb i Zn биле су у оквиру дозвољених граница, али је у децембру 
концентрација кадмијума износила 7,9 µg/м2/дан, што је изнад ГВИ. 
 

(2006. година) 
 

1.На мерном месту "Електродистрибуција" није било повећаних 
концентрација тешких метала (Pb, Cd, i Zn) у таложним материјама изнад 
дозвољених граничних вредности, док су УТМ биле повећане у априлу (540,5 
mg/м2/дан), мају (495,9 mg/м2/дан) и августу ( 525,7 mg/м2/дан).  
 

2.На мерном месту "Ул. Хајдук Вељкова" била је повећана 
концентрација УТМ у августу (596,1mg/м2/дан). Вредност за кадмијум преко 
ГВИ била је у мају (5,3 µg/м2/дан, ), концентрација цинка је била повећана у 
јуну (502,2 µg/м2/дан,), док се вредност олова није кретала преко ГВИ. 
 

3.На мерном месту "Графичко предузеће" концентрација УТМ је  је 
прешла ГВИ у августу (611,1 mg/м2/дан). Вредности за   Pb, Cd, i Zn биле су у 
оквиру ГВИ. 
 

4.На мерном месту "Селиште" концентрација УТМ, олова и цинка није 
се кретала изнад ГВИ, док је концентрација кадмијума у септембру износила 
5,2 µg/м2/дан, што је преко ГВИ. 
 

(2007. година) 
  

 1.На мерном месту "Електродистрибуција"  концентрације УТМ, 
олова и цинка нису биле изнад дозвољених граничних вредности током целе 
2007. године, док је у новембру концентрација кадмијума износила 8,50 
µg/м2/дан што је изнад ГВИ. 
 

Табела 9: Мерно место "Електродистрибуција" (2007 година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn 
 μg/m2/дан 

Број мерења 11 11 11 11 

Средња вредност  178,80 27,97 2,29 98,65 

Максимална вредност  324,20 48,80 8,50 220,90 

Број дана изнад ГВИ 0 0 1 0 

 

 2.На мерном месту "Ул. Хајдук Вељкова" вредности за олово, 
кадмијум и цинк нису се кретале преко ГВИ током 2007. године, док је 
концентрација УТМ била повећана у новембру 2007. године (545,9 mg/м2/дан). 
 

 

 

 

 



76 

 

Табела 10: Мерно место у улици Хајдук Вељковој (2007 година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn 
 μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња вредност  196,76 32,12 1,535 168,03 

Максимална вредност  545,90 53,30 3 338 

Број дана изнад ГВИ 1 0 0 0 

  
 3.На мерном месту "Графичко предузеће" концентрације УТМ, олова, 
кадмијума и цинка нису биле изнад ГВИ  током целе 2007.године. 
 

Табела 11: Мерно место "Графичко предузеће" (2007 година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn  
μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња вредност  224,80 36,83 1,43 131,34 

Максимална вредност  357,60 76,50 2,90 275,20 

Број дана изнад ГВИ 0 0 0 0 

  
 4.На мерном месту "Селиште" концентрације УТМ, олова, кадмијума и 
цинка нису се кретале изнад ГВИ, током целе 2007. године. 
 

Табела 12: Мерно место "Селиште" (2007 година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn 
 μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња вредност  148,84 41,80 1,52 139,21 

Максимална вредност  392,10 9,40 2,50 233,20 

Број дана изнад ГВИ 0 0 0 0 

 

(2008. година) 
 

 1. На мерном месту "Електродистрибуција"  концентрације УТМ, 
олова, кадмијума и цинка нису биле изнад дозвољених граничних вредности 
током целе 2008. године. 

 
Табела 13: Мерно место "Електродистрибуција"(2008 година) 

 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb  
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn μg/m2/дан 

Број мерења 11 10 10 10 
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Средња год. вредност  124,31 12,98 мање од ГВИ 86,35 

Максимална вредност 214,82 мање од ГВИ мање од ГВИ 197,1 

Број мерења изнад ГВИ 0 0 0 0 

  
 2. На мерном месту "Ул. Хајдук Вељкова" вредности за олово, 
кадмијум и цинк нису се кретале преко ГВИ током 2008. године, док је 
концентрација УТМ била повећана у јулу 2008. године (533,74 mg/м2/дан).  
 
Табела 14: Мерно место у улици Хајдук Вељковој (2008 година) 

 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn μg/m2/дан 

Број мерења 11 11 11 11 

Средња год.вредност  203,26 23,63 0,78 168,69 

Максимална вредност  533,74 мање од ГВИ мање од ГВИ 268,7 

Број мерења изнад ГВИ 1 0 0 0 

  
 3. На мерном месту "Графичко предузеће" вредности за олово, 
кадмијум и цинк нису се кретале преко ГВИ током 2008. године, док је 
концентрација УТМ била повећана у марту (540,9 mg/м2/дан ) и јулу (503,9 
mg/м2/дан) 2008. године. 

 
Табела 15: Мерно место "Графичко предузеће" (2008 година) 

 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња год. вредност  231,07 39,23 мање од ГВИ 122,58 

Максимална вредност 540,9 мање од ГВИ мање од ГВИ 205,8 

Број мерења изнад ГВИ 2 0 0 0 

   
 4. На мерном месту "Селиште" вредности за олово, кадмијум и цинк 
нису се кретале преко ГВИ током 2008. године, док је концентрација УТМ била 
повећана у јулу 2008. године (454,8 mg/м2/дан). 
  
Табела 16: Мерно место "Селиште" (2008 година) 

 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња год. вредност  156,43 32,13 1 89,30 

Максимална вредност  454,8 мање од ГВИ мање од ГВИ 201,7 
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Број мерења изнад ГВИ 1 0 0 0 

 

(2009. година) 
 

 1. На мерном месту "Графичко предузеће" средња годишња вредност 
концентрације укупних таложних материја за 2009. годину је 149,58 mg/m2/дан, 
што је испод ГВИ на годишњем нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња 
месечна концентрација  укупних таложних материја није прешла ГВИ од 450  
mg/m2/дан ни у једном месецу.  
 Средње годишње вредности концентрација олова, кадмијума и цинка не 
прелазе ГВИ.  Концентрација цинка је у  јуну  износила 412,7 µg/м2/дан што је 
нешто изнад ГВИ. 
 

Табела 17: Мерно место "Графичко предузеће" (2009 година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn  
μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња год. вредност  149,58 14,80 мање од ГВИ 154,20 

Максимална вредност 356,4 
(децембар) 

<116,5 мање од ГВИ 412,7 
(јун) 

Број мерења изнад ГВИ 0 0 0 1 

  
 2. На мерном месту "Селиште" средња годишња вредност 
концентрације укупних таложних материја за 2009. годину је 91,32 mg/m2/дан, 
што је испод ГВИ на годишњем нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња 
месечна концентрација  укупних таложних материја није прешла ГВИ од 450  
mg/m2/дан ни у једном месецу.  
 Средње годишње вредности концентрација олова, кадмијума и цинка не 
прелазе ГВИ ни у једном месецу. 
  
Табела 18: Мерно место "Селиште" (2009 година) 

 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn 
 μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња год. вредност  91,32 мање од ГВИ мање од ГВИ 107,98 

Максимална вредност  168,1 
(септембар) 

мање од ГВИ мање од ГВИ 191,9 
(март) 

Број мерења изнад ГВИ 0 0 0 0 
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Табела 19: Мерно место "Електродистрибуција"  (2010.година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn 
μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња год. вредност  136,9 - - 492,1 

Максимална вредност 320,5 
(новембар) 

<138,6 
(новембар) 

<15,1 
(новембар) 

1808,7 
(октобар) 

Број мерења изнад ГВИ 0 0 0 1 

(2010. година) 
 
 На мерном месту "Електродистрибуција" средња годишња вредност 
концентрације укупних таложних материја за 2010. годину је 136,9 mg/m2/дан, 
што је испод ГВИ на годишњем нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња 
месечна концентрација  укупних таложних материја није прешла ГВИ од 450  
mg/m2/дан ни у једном месецу.  
 Средње годишње вредности концентрација олова и кадмијума не 
прелазе ГВИ. Средња годишња вредност концентрације цинка је 492,1 што је 
изнад ГВИ. Концентрација цинка је у  октобру износила 1808,7 µg/м2/дан што је 
изнад ГВИ (4,5 пута већа) . 
 

Табела 20: Мерно место "Селиште"(2010 година) 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb 
μg/m2/дан 

Cd 
μg/m2/дан 

Zn μg/m2/дан 

Број мерења 12 12 12 12 

Средња год. вредност  104,2 / / 371,02 

Максимална вредност  297,3 
(новембар) 

<141,9 
(новембар) 

<15,4 
(новембар) 

1155,8 
(октобар) 

Број мерења изнад ГВИ 0 0 0 1 

 

 На мерном месту "Селиште" средња годишња вредност концентрације 
укупних таложних материја за 2010. годину је 104,2 mg/m2/дан, што је испод 
ГВИ на годишњем нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња месечна 
концентрација  укупних таложних материја није прешла ГВИ од 450  mg/m2/дан 
ни у једном месецу.  
 Средње годишње вредности концентрација олова, кадмијума и цинка не 
прелазе ГВИ ни у једном месецу. Концентрација цинка је у  октобру износила 
1155,8 µg/м2/дан што је изнад ГВИ (скоро 3 пута већа). 
 

 
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ 

 
 

 Концентрација суспендованих честица из ваздуха, као и концентрација 
тешких метала и канцерогених материја у суспендованим честицама 
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испитивана је у 2010. години на два мерна места у Зајечару: Мерно место 
"Електродистрибуција" и мерно место „Југопетролово складиште“. 
 На мерном месту "Електродистрибуција" било је шест мерења 
концентрације укупних суспендованих материја, тешких метала и канцерогених 
материја у суспендованим честицама. Вредности испитиваних параметара, као 
и средња вредност за испитивани период приказана је у наредној табели. 
 
Табела 21: Концентрација суспендованих честица, тешких метала у    
          суспендованим честицама и канцерогених материја 
          Мерно место "Електродистрибуција" (2010 година) 

 

Датум 
узорковања 

Суспендов.  
честице 
(μg/m

3
) 

Pb  
у 

суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Cd   
у суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Mn  
у 

суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Cr   
у 

суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Ni   
у суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

28/29.06.2010. 245,8 <0,030 <0,003 0,125 <3,3 <8,3 

17/18.08.2010. 129,2 0,033 0,005 0,067 18,3 10,0 

15/16.09.2010. 416,7 <0,030 <0,003 0,107 3,3 <8,3 

13/14.10.2010. 320,8 0,060 <0,003 0,053 <3,3 <8,3 

10/11.11.2010. 433,33 0,070 0,003 0,102 <3,3 25,0 

15/16.12.2010. 283,0 0,077 0,07 0,067 18,3 30,0 

Средња  
вредност 

 
304,8 

 
0,060 

 
0,026 

 
0,087 

 
13,3 

 
21,7 

 

 Концентрације укупних суспендованих честица су повећане и захтевају 
даље праћење и проналажење узрока овог одступања од дозвољене 
вредности. 
 Средње годишње вредности концентрација олова и мангана у 
суспендованим честицама не прелазе ГВИ. Средња годишња вредност 
концентрације кадмијума у суспендованим честицама је изнад ГВИ и захтева 
даље праћење, док граничне вредности осталих метала у суспендованим 
честицама нису квантификоване подзаконским актима.  
 На мерном месту „Југопетролово складиште“ било је шест мерења 
концентрације укупних суспендованих материја, тешких метала и канцерогених 
материја у суспендованим честицама. Вредности испитиваних параметара, као 
и средња вредност за испитивани период приказана је у наредној Табели. 

 
Табела 22: Концентрација суспендованих честица, тешких метала у      
          суспендованим честицама и канцерогених материја 
 

Мерно место „Југопетролово складиште“(2010 година) 
 

Датум 
узорковања 

Суспендов.  
честице 
(μg/m

3
) 

Pb  
у 

суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Cd   
у суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Mn  
у 

суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Cr   
у 

суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

Ni   
у суспендов. 
честицама 

(μg/m
3
) 

29/30.06.2010. 91,7 0,030 0,003 0,090 <3,3 <8,3 
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18/19.08.2010. 145,8 0,342 0,033 0,030 <3,3 <8,3 

16/17.09.2010. 125,0 0,077 0,077 0,052 56,7 <8,3 

14/15.10.2010. 87,5 0,037 <0,003 <0,007 <3,3 <8,3 

11/12.11.2010. 195,8 0,030 0,008 0,043 <3,3 <8,3 

14/15.12.2010. 175,0 0,033 0,07 0,068 13,3 38,3 

Средња 
вредност 

136,8 0,092 0,038 0,057 / / 

 Од шест мерења четири су показала повећану концентрацију укупних 
суспендованих честица која  захтевају даље праћење и проналажење узрока 
овог одступања од дозвољене вредности. 
 Средње годишње вредности концентрација олова и мангана у 
суспендованим честицама не прелазе ГВИ. Средња годишња вредност 
концентрације кадмијума у суспендованим честицама је изнад ГВИ и захтева 
даље праћење, док граничне вредности осталих метала у суспендованим 
честицама нису квантификоване подзаконским актима.   

 
ПОЛЕН 

 
 У развијеним земљама се, већ дуже време, класичној временској 
прогнози придружује информација о измереној концентрацији полена. У 
појединим европским земљама, концентрација алергеног полена се мери више 
од 20 година (Италија, Немачка, Француска, Аустрија, Мађарска) на великом 
броју мерних станица.  
 Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху 
који се ветром може пренети на велике раздаљине, чак и на удаљеност од 10 
до 100 km. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети 
човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, 
поленска кијавица, астма). Негативан утицај на здравље људи, који изазива 
полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у „природне“ загађиваче 
ваздуха. За сваког ко је угрожен тегобама које проузрокује полен, информације 
о његовом кретању и концентрацији су од великог значаја. Такође, уз адекватно 
упозорење, благовремена примена медикамената може да олакша или спречи 
појаву низа непријатних здравствених тегоба. Ови подаци умногоме могу 
побољшати рад комуналних служби на уништавању трава и корова који су 
узрочници алергијских болести, као и укључивању у међународну сарадњу. 
 Од фебруара 2009. године, започело је мерење алергеног полена на 
територији града Зајечара са околином (50 km у пречнику), у оквиру државне 
мреже за мониторинг алергеног полена и у сарадњи са Агенцијом за заштиту 
животне средине Републике Србије. Мерно место лоцирано је на крову зграде 
Електротимока у улици Николе Пашића. 
 Временски период током којег се врши континуирано узимање узорака 
дефинисано је од стране Међународног удружења за аеробиологију (ИАА). У 
климатским условима наше земље овај период започиње 1. фебруара и траје 
до 1. новембра. Вредности концентрације полена у ваздуху мере се на висини 
од 15 до 20 метара изнад површине тла. Концентрација полена се одређује за 
један дан, а дефинише за: недељу, одређену декаду, месец, сезону и целу 
годину за сваку биљну врсту појединачно, односно за све биљке које продукују 
алергени полен. Врши се идентификација полена следећих биљних врста: 
леска, јова, тиса, туја, чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, 
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платан, орах, храст, бор, смрча, јела, дуд, све врсте трава, конопље, липа, 
боквица, киселица, коприве, пепељуга, штирови, пелин и амброзија. Мерења 
обухватају три сезоне цветања: 
 -сезона цветања дрвећа почиње почетком цветања леске и јове и траје 
од фебруара до краја маја; 
 -сезона цветања трава траје од маја до друге декаде јула. Поред трава 
овај период карактерише цветање бора, смрче, јеле и липе; 
 -сезона цветања корова траје од јуна до новембра. Најзначајнији алерген 
у овој сезони цветања корова је амброзија (Ambrosia artemisifolia). 
 Ове сезоне се међусобно преклапају. 
 Амброзија је најпознатија и најопаснија алергена биљка на свету. 
Порекло амброзије је из Северне Америке, док је местимично распрострањена 
у Средњој и јужној Европи, у коју је унета средином XIX века са семенском 
детелином. Захваљујући великој способности прилагођавања, настањује 
различита станишта. Клијање почиње када се земљиште угреје и траје до 
жетве пшенице, а на запуштеним стрњиштима клија и до краја септембра. 
Цвета од јула до месеца октобра. Полен амброзије изазива алергију код 
великог броја људи, нарочито деце. Код најосетљивијих особа, 8 до 20 
поленових зрна у 1m³ ваздуха може да изазове јаке реакције, а само једна 
биљка амброзије у периоду поленисања продукује 1 до 8 милијарди поленових 
зрна. 
 Гранична вредност за полен дрвећа, трава и корова је 30 поленових 
зрна по m³ ваздуха, док је за полен амброзије 15 поленових зрна по m³ 
ваздуха. 
 На основу резултата обављених испитивања може се закључити 
следеће: 
 1. У периоду од фебруара до краја маја доминирају полени дрвећа што 
је и уобичајено за овај период године. Од алергених врста у овом периоду 
најјаче дејство испољава полен брезе, затим тисе, чемпреса, тује, јове, леске, 
тополе, платана, врбе, јасена, дуда, ораха, јавора и храста. 
 2. У периоду од маја до краја јула доминира полен траве, бора и 
коприве. Коприва се не сматра јаком алергеном врстом али може да појача 
алергено дејство других врста уколико се нађе у повишеним концентрацијама 
(у 2011. години полен коприве је био повишен 12 дана, са највећим дневним 
пиком 17.08.2011. године када је било 117 поленових зрна/m³ ваздуха). 
 3. У нашим климатским условима сезона цветања корова креће почетком 
маја и траје до почетка новембра. Од алергена у овом периоду најјаче дејство 
испољава полен амброзије (у 2011. години полен амброзије је био повишен 22 
дана у периоду од 16.08.2011. до 16.09.2011.год, са највећим дневним пиком 
07.09.2011. године када је било 76 поленових зрна/m³ ваздуха). 
 
Табела 23: Упоредни преглед основних параметара полинације за 2009,  2010 
          и 2011. годину 
 
Биљни таксон Дужина полинације 

у данима у току  
године 

Укупна количина 
полена у m

3
 ваздуха 

у току године 

Макс. постигнута концентрација 
полена (бр.п.з./m

3
 ваздуха) у 

једном дану  

Леска 61 45 39 591 744 353 89 95 47 

Јова 61 40 18 602 664 49 71 123 14 

Тисе, чемпреси 90 95 87 1061 695 202 90 101 47 

Брест 32 25 14 125 403 31 19 116 6 
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Топола 58 33 31 1168 575 201 152 81 29 

Јова 32 34 39 412 465 302 93 60 52 

Врба 80 51 65 416 516 944 36 73 116 

Јасен 57 52 46 376 340 494 40 25 77 

Бреза 59 49 54 1471 1996 2325 191 446 429 

Граб 26 27 48 179 297 262 30 69 29 

Платан 27 27 19 424 190 89 75 58 16 

Орах 33 30 40 434 248 557 50 61 57 

Храст 50 29 33 892 852 657 120 327 149 

Бор, јела, 
смрча 

61 72 81 316 248 400 47 31 29 

Конопље 105 68 56 404 426 299 34 35 21 

Трав 141 167 170 1027 1786 2254 97 133 85 

Липа 54 36 49 161 84 282 21 12 48 

Боквица 108 116 116 312 332 378 17 12 10 

Коприва 155 162 144 5632 7511 4934 315 372 173 

Киселица 64 64 50 160 179 112 21 9 7 

Пелин 75 78 71 337 381 405 28 43 23 

Амброзија 84 90 101 867 1904 1568 85 275 76 

Дуд 21 41 39 930 2274 2368 140 368 607 

Штир, 
пепељуга 

50 77 61 66 329 124 4 50 10 

година 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 

 3.2.2. Проблеми квалитета ваздуха 
 
 Главни извор загађивања ваздуха на подручју Зајечара су: 
 -велики број индивидуалних котларница и ложишта који емитују 
загађење у зимском периоду, пореклом од сагоревања фосилних горива која 
садрже сумпордиоксид, чађ и суспендоване честице. Синергетско деловање 
ових материја има знатно јаче дејство од ефекта појединачног деловања, 
нарочито у комбинацији са капима воде и маглом (овај синергетски ефекат је 
имао трагичне последице у Лондону 1952. године), 
 -утицај загађења пореклом од саобраћаја,  
 -загађења од индустрије која су у великој мери смањена захваљујући 
мерама заштите животне средине које условљавају свођење емисије у 
дозвољене границе, у поступку процедуре процене утицаја појединачних 
пројеката на животну средину и касније инспекцијским надзором, 
 -повећане концентрације укупних таложних материја и суспендованих 
честица као резултат недовољне комуналне хигијене у смислу неодговарајуће 
фреквенције извожења смећа и прања улица, нарочито у сушном летњем 
периоду, 
 -”летњи смог” који представља смешу фотохемијских оксиданаса 
(производ деловања ултраљубичастог зрачења на присутне загађујуће 
материје услед чега се догађа разлагање азотдиоксида и ослобађања 
кисеоника који ствара озон). Овај феномен се јавља искључиво у летњем 
периоду и при одређеним метеоролошким условима. Озон који чини главни 
састојак ове смеше назива се “приземни озон”, јер се формира у нижем слоју 
тропосфере, што није исто што и озон присутан у стратосфери. 
  

3.2.2.1. Климатске промене 
 

 -Трендови емисије гасова стаклене баште 
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 Глобалне емисије гасова стаклене баште порасле су од пред-
индустријског доба, са повећањем од 70% у периоду између 1970. и 2004. 
године. Ово повећање емисије као последица људске активности довело је до 
значајног повећања атмосферских концентрација гасова стаклене баште (CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC и SF6). Највећи пораст бележи се код угљендиоксида. 
Узроци су углавном следећи: деловање сектора енергетике, емисија из 
саобраћаја, из индустрије, од обраде земље, промене начина коришћења 
земљишта, шумарства и из грађевинарства. Тренд опадања интензитета 
угљеника у добијању енергије кренуо је у супротном правцу после 2000. 
године. 
 Кључне технологије и праксе ублажавања климатских промена су у 
области: 
 1.Снабдевања енергијом  
-побољшана ефикасност производње и дистрибуције,  
-прелаз са угља на гас,  
-обновљиви извори енергије као што су хидроенергија, сунчева енергија, 
енергија ветра, геотермална и биоенергија, 
-складиштење уклоњеног СО2 из природног гаса. 
 2.Транспорт 
-више возила са ефикаснијим горивом, 
-возила са чистијим дизелом, 
-биогорива, 
-прелаз са друмског на железнички и јавни транспорт, 
-немоторизовани превоз (бицикли, пешачење), 
-планирање коришћења земљишта и транспорта. 
 3. Грађевинарство 
-ефикасна расвета и коришћење дневног светла, 
-ефикаснији електрични апарати и уређаји за грејање и хлађење, 
-побољшана изолација, 
-пројектовање пасивног и активног коришћења сунца за грејање и хлађење, 
-алтернативни расхладни флуиди. 
 4.Индустрија 
-ефикасније крајње коришћење електричне опреме, 
-обнављање топлоте и енергије, 
-рециклажа и замена материјала, 
-контрола емисије гасова који нису СО2. 

 5.Пољопривреда 
-побољшано управљање земљом и пашњацима ради повећања депозита 
угљеника у земљишту, 
-обнављање обрадивог и деградираног земљишта, 
-правилно управљање ђубрењем, 
-наменски енергетски усеви ради замене фосилних горива, 
-побољшана енергетска ефикасност. 
 6.Шумарство/шуме 
-пошумљавање и обнављање шума, 
-управљање шумама и смањено крчење шума, 
-газдовање експлоатацијом дрвних производа, 
-коришћење шумских продуката за биоенергију ради замене коришћења 
фосилних горива. 
 7.Отпад 
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-рекуперација земног метана,  
-компостирање органског отпада, 
-контролисана обрада отпадних вода, 
-рециклажа и минимизирање отпада. 
 Расхладна средства која циркулишу у постројењима за хлађење, а 
према саставу су флуор-хлор-угљоводоници (FCKW), испуњавају захтеве 
расхладне технике, али су штетни за околину, нарочито за озонски омотач у 
стратосфери (озонске рупе) и доприносе ефекту стаклене баште. Обзиром да 
су хемијски веома стабилна једињења, и после неколико година непромењена 
доспевају у стратосферу. Тек у озонском омотачу, атоми хлора се издвајају због 
ултраљубичастог зрачења Сунца, а потом разарају озон. 
 HFCKW су по хемијском саставу флуор хлор угљоводоници са 
садржајем водоникових атома (забрањени су у новим постројењима од 
01.01.2000. године), хемијски су много мање стабилни и већ у великој мери се 
разлажу у доњим слојевима Земљине атмосфере. Њихово учешће у оштећењу 
озонског омотача није велико. 
 (Н)FKW je угљоводоник са флуором без атома хлора и он не оштећује 
озонски омотач. 
 За озонски омотач атоми брома су још штетнији од атома хлора. За 
процену оштећења озонског омотача користи се појам “потенцијал разградње 
озона” .  
 Под ефектом стаклене баште подразумева се смањење рефлексије 
топлоте са површине Земље услед гасова у атмосфери, пре свега угљен 
диоксида при сагоревању фосилних горива. За оцену ефекта стаклене баште 
служи појам “потенцијал стаклене баште” GWP- global warming potential .  
 Ради смањења емисије, 1984. године, Уједињене нације и комисија 
Европске заједнице су издале упутства у којима су обрађена алтернативна 
расхладна средства, као и рекуперација, поновно коришћење, одстрањивање 
и друго. Монтреалски протокол УН из 1987. године који је предвиђао релативно 
споро смањење, допуњен је 1990. године у Лондону, 1992. године у 
Копенхагену и 1995. године у Бечу. Њиме је предвиђено смањење озона, 
ефекта стаклене баште, век трајања и дозвољене граничне вредности 
различитих расхладних средстава, наведени су датуми до којих могу радити 
постојећа постројења. У различитим земљама су ова временска ограничења 
различита. Такође су прописана дозвољена средства која се користе за 
супституцију расхладних средстава која проузрокују оштећења озонског 
омотача.  
 Оштећење озонског омотача не проузрокују само расхладна средства, 
већ и неки биоциди (биоцид метил бромид), као и авиосаобраћај, који у горњим 
слојевима ваздуха знатно доприноси разарању озона.  
 Територија Зајечара се налази у континенталном климатском појасу. 
Клима је влажно умерена, са топлим и сувим летом и умерено хладном зимом. 
Најхладнији месеци су, у просеку, јануар и фебруар, док је најтоплији месец 
јул. 
 У последњој деценији клима је знатно измењена. Присутне су варијације 
које указују да више нема прецизног временског периода у којем траје зима 
или лето, као што је то било раније. Сада су летњи месеци изузетно жарки, са 
дневним температурама које достижу и до 40 ºС, док су ноћи углавном свеже. 
По тој разлици дневне и ноћне температуре у току лета, сувим и жарким 
летима, клима у овом крају све више поприма обележја пустињске климе. Зиме 



86 

 

су углавном благе и са мало падавина, али у појединим периодима 
температура силази и преко 15ºС испод нуле. Просечна средња годишња 
температура ваздуха за период 1987. до 2006. године износила је 11.1 ºС. У 
овом периоду, средња годишња температура ваздуха се кретала од 
минималних 5ºС до максималних 17,6ºС. Најхладнији месец јануар, у овом 
периоду био је са средњом температуром -0,2ºС и ова се температура кретала 
у интервалу од -4,2 до 4,7 ºС. 
 У Зајечарском басену дувају ветрови слични кошави, најчешће 
североисточни, док повремено дувају ветрови са правца Карпата и Старе 
планине. Ветрови су најчешћи у пролеће и јесен. Град се јавља ретко.  
 Податке о просечним вредностима климатских параметара за Зајечар за 
период 1987 – 2006. године, средњу брзину ветра и релативну честину ветра у 
промилима достављамо у Прилогу 2. Табеле 24, 25 и 26.  
 

 

 3.2.2.2.Супстанце које оштећују озонски омотач 
  

 Емисије супстанци које оштећују озонски омотач контролишу се на 
основу Монтреалског протокола (халони, хлорфлуоругљоводоници, 
хидрохлорфлуоругљоводоници, метилхлороформ и метилбромид), припадају 
групи гасова који изазивају ефекат стаклене баште и значајно су промењене од 
1990-тих година. До 2004. године, емисије ових гасова су биле око 20% њихове 
вредности у 1990. години.  
 На подручју Зајечара од највећег су значаја за оштећење озонског 
омотача већ евидентирани проблеми: 
-високе концентрације чађи и суспендованих честица у ваздуху у време грејне 
сезоне услед емисије из градских и индивидуалних котларница и ложишта у 
домаћинствима; 
-загађење ваздуха проузроковано неконтролисаним горењем на 
сметилиштима, паљењем пољопривредних површина и др. 
 Када се ради о емисијама у транспортном сектору, биогорива могу имати 
значајну улогу као супституција за бензин и дизел гориво. Такође је добра 
опција преорјентисање са друмског на железнички транспорт, односно са 
транспорта са малим бројем путника (аутомобили) на транспорт са већим 
бројем путника (јавни превоз). 
  

 3.2.3. Узроци загађивања ваздуха 
 
 Загађивање ваздуха из тачкастих извора је последица застарелих 
технологија и лошег квалитета горива које се користи за огрев, односно 
недоступност горива која су мањи загађивачи ваздуха. Такође је евидентна 
недовољна примена најбоље доступних техника, као и лош квалитет горива 
код моторних возила, односно употреба веома старих возила чији су технички 
стандарди неадекватни. 
 Систематско праћење квалитета ваздуха преко аутоматске мерне 
станице је за сада ограничено на праћење сумпордиоксида, азотних оксида и 
угљен моноксида, при чему је за праћење осталих параметара потребно 
додатно комплетирање опреме, док је праћење параметара квалитета ваздуха 
путем овлашћених стручних институција мањкаво у погледу непостојања 
методологоје за праћење свих параметара који су прописани Уредбом и самим 
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тим постоје некомплетни подаци о стању квалитета ваздуха (не прате се ПМ 10 
и ПМ 2,5, приземни озон и друго). 
 Узроци загађивања ваздуха су: 
-коришћење горива лошег квалитета за грејање,  
-лош квалитет моторног горива, 
-недоступност енергената чија употреба најмање утиче на аерозагађење (гас), 
-старост и неадекватно одржавање возила и широко распрострањена употреба 
старих возила, 
-застарела технологија и недовољна примена најбоље доступних техника у 
индустријском сектору, 
-непостојање планских докумената у области климатских промена, 
-некомплетни подаци о стању квалитета ваздуха услед одсуства контроле 
појединих параметара, 
-непотпун регистар емисија загађујућих материја у ваздух. 
 

 3.3. Природа, биодиверзитет и геодиверзитет 
 

 3.3.1. Постојеће стање 
 
 Зајечар и околина по својим природним обележјима представљају 
интересантну географску целину захваљујући геолошком саставу, морфологији 
и геологији терена, климатским условима и сложеном историјском развоју 
живог света.  
 Зајечар се налази на крајњем истоку Србије (граница према Бугарској) у 
оквиру Карпато – балканског планинског система и сасвим периферно према 
Влашко – понтиском, односно Дакиском басену. Ове крупне регионалне 
геотектонске јединице, поред литолошке основе и климе, определиле су 
основне одлике рељефа ове административне јединице. У активу рељефа 
могу се издвојити две целине, Тупижница и део Старе планине од које се 
северно наставља Халовска висораван висине 360-420 m. Ове рељефне 
целине раздваја долина Белог Тимока. Највиши део општине је на Бабином 
носу (1108m) на Старој планини, а најнижи терен је у долини Белог Тимока 
низводно од Табаковца. У рељефу кречњачке састојине заступљени су 
подземни крашки облици (пећине, окапине и јаме). До сада је на подручју 
општине регистровано око 50 спелеолошких објеката. По својим вредностима 
истиче се неколико објеката. Манастирске пећине (Стара планина) код 
манастира Суводол у долини Селачке реке чине целину од више пећина: 
Тунелска пећина (96m), Доња пећина (167m), Горња пећина (157m) и друге. У 
овим пећинама су откривене ендемичне псеудошкорпије ТyrannoclxtlTOrlius 
psoglavi Curcic i Roncus parablothroides Hadzie, ендемични пауци  Neon prope 
muticus Simon и Protofeptoneta bularic и ендемични слепи паук Centromerus 
prope docieus Dim. i Georg.. У горњој пећини су констатоване наслаге сиге 
сличне коралима, депоноване у мирној воденој средини дуж главног пећинског 
канала што до сада није забележено у крашу Србије. Пећина Топлик (Стара 
планина) надомак Вратарнице позната је као налазиште већег броја слепих 
мишева законом заштићених. У овој пећини је нађена врста инсекта Tatanocer-
a ferruginea Fullen, што представља њен први налазак за Србију. У оквиру 
површи Кременис подно Вршке Чуке (Стара планина) издвајају се Ангелова 
пећина (402m) и пећина Барбарош (397m) у којој су констатовани 
палеонтолошки налази пећинског медведа (Ursus spelaeus). На Тупижници 
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треба поменути јаму Давидов пропаст, као и врелске пећине Белоречко 
врело и Леновачко врело. Због биоспелеолошких вредности, Манастирске 
пећине су ушле у спелеолошки атлас Србије као објекти са ендемичним 
врстама. Треба напоменути да за туристичке посете није уређена ниједна 
пећина.  
 Друштвеној својини припада и Парк шума “Краљевица”, којом газдује 
Јавно комунално предузеће „Краљевица“ Зајечар. Налази се у југоисточном 
делу града и представља репрезентативну зелену површину. 
 Најмаркантнији пример изузетног дрвореда, један од симбола Зајечара 
је дрворед дивљих кестенова (Aesculus hippocastanum) на централном 
градском тргу, чија је старост 103 године (према писаним изворима историјског 
Архива). 
 Према подацима Завода за заштиту природе Србије, на територији 
града Зајечара налазе се следећа заштићена природна добра: 
 1. Парк природе „Стара планина“, заштићен Уредбом о заштити Парка 
природе Стара планина („Службени гласник РС“, бр.23/09). 
 2. „Природни простор око археолошког налазишта Гамзиград“, заштићен 
Одлуком СО Зајечар, о проглашењу Гамзиграда – Ромулијане, његове 
заштићене околине и природног простора за културно добро – археолошко 
налазиште. 
 На предметном подручју налазе се станишта дивљих угрожених 
биљних и животињских врста. Посебно треба обратити пажњу на врсте које су 
веома ретке и угрожене у глобалном и националном погледу и чије би 
угрожавање довело до њиховог нестанка или угрожавања опстанка.  
 На предметном простору се налазе и подручја од изузетног 
националног и међународног значаја са аспекта заштите птица, IBА – подручја 
(Important Bird Areas) – значајна подручја за птице у Србији, као и мрежа 
заштићених природних подручја НАТУРА 2000 и „Емералд мрежа“, подручја 
еквивалентног приоритета за заштиту и управљање. IBA подручја 
представљају глобалну мрежу подручја од изузетне важности за заштиту 
птица. Критеријуми на основу којих се одређују ова подручја дефинисала је 
међународна организација за заштиту птица Birdlife International. У Србији 
постоје 42 оваква подручја. Једно од њих се налази на Старој планини. 
 НАТУРА 2000 је конципирана као европска мрежа заштићених 
природних подручја. Циљ формирања ове мреже је да обезбеди дугорочни 
опстанак најугроженијих и највреднијих врста и станишта Европе. Посебну 
пажњу треба посветити обезбеђивању одрживог управљања у будућности, како 
са еколошког, тако и са економског становишта. 
 Изван земаља чланица ЕУ, дефинисана је „Емералд мрежа“, 
односно подручја еквивалентног приоритета за заштиту и управљање. 
 IBA подручја, подручја НАТУРА 2000 и Емералд мрежа тренутно 
немају посебну правну заштиту, али ће иста представљати саставни део 
еколошке мреже, дефинисане Законом о заштити природе. Успостављање 
ових мрежа подразумеваће посебан статус заштите еколошки значајних 
подручја. Кроз процес интеграције у ЕУ, Република Србија ће имати обавезу 
развијања оваквих еколошких мрежа у складу са европском Директивом о 
птицама, Директивом о стаништима, као и важећом законском регулативом 
која се примењује у ЕУ. Планирање активности на идентификацији еколошке 
мреже које подразумева међусобно повезивање просторно блиских еколошких 
подручја омогућава слободни проток гена и доприноси очувању природне 
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равнотеже и биолошке разноврсности. Делови еколошке мреже повезују се 
природним или вештачким еколошким коридорима.  
 У наредном периоду потребно је планирати и унапређење појединих 
станишта и реинтродукцију ишчезлих врста, на пример белоглавог супа на 
Старој планини. 
 На подручју Зајечара евидентирани су ендемити и заштићене биљне 
врсте и то:  
-на локалитету платоа Вршке Чуке: Dianthus petraeus (дивљи каранфил), 
Dianthus moesiacus (дивљи каранфил), Eranthis hiemalis (кукурјак), Viola jordanii 
(љубичица); 
-на локалитету подножја Вршке Чуке: Tragopogon balkanikus (козја брада); 
-на локалитету Вратарница - Стара планина: Slachys milanii;  
 Пољопривредно земљиште на територији СО Зајечар обухвата око 68 
000 ha. Оранице и баште заузимају 45.174 ha, виногради 2.192 ha, ливаде 
9.547 ha и пашњаци 9.271 ha.  
 
 Јавне зелене површине 
 
 Град Зајечар има богату традицију озелењавања насеља. Прве јавне 
зелене површине бележе се још од самог формирања насеља 1784. године.  
Зајечар је добио први регулациони план 1833. године, а потом ступа на снагу 
Козлићев план 1889. године у коме се појављују први знаци урбаног уређења 
насеља.  
 Током овог периода забележен је први Урбанистичко – комунални развој 
града, док је на брду „Краљевица“ урађено шеталиште засађено зимзеленим 
дрвећем. До 1944. године, Зајечар је имао градски парк поред железничке 
пруге и рампе на путу према Нишу, формиран од липа, са великим платоом за 
одржавање забава. Зајечар је пре другог светског рата био познат као град 
зеленила и цвећа. У послератном периоду дошло је до индустријализације 
града која је добрим делом допринела губитку његовог првобитног изгледа. 
 Данас је такође обележје града Зајечара „Сквер“ са дрворедом 
величанствених кестенова. 
 Тридесетих година прошлог века, на иницијативу Миљана Миљковића,   
оформљена је зимзелена шума од белог и црног бора на делу Краљевице 
изнад Болнице и на другим деловима парк шуме „Краљевица“. Да би овај парк 
у потпуности служио својој намени, потребно је далеко већу пажњу посветити 
његовом редовном одржавању, као и припреми за привођење намени према 
Детаљном пројекту Парк шуме „Краљевица“.  
 Укупна површина Парк шуме “Краљевица” износи 332 hа 84 ара, од чега 
је обрасла површина под шумом 154,20 hа. Вештачка састојина (под бором) 
стара преко 20 година заузима површину од 9,20 hа, док вештачка састојина 
(лишћари и бор) старости до 20 година заузима површину од 9,20 hа. 
Изданичке шуме су на површини од 18,60 hа. Када је у питању тип земљишта, 
преовладава еродирана смоница са различитим степенима у зависности од 
конфигурације терена.  
 Газдинска јединица “Краљевица” састоји се од 21 одељења. У њој 
преовлађују 24 врсте дрвета. Највише има црног бора (42,2%), багрема (15,2 
%), осталих тврдих лишћара (11,3%), белог јасена (8,7%), крупнолисне липе 
(5,1%). Од осталих врста преовладава брест, дивља трешња, храст, кестен и 
леска. 
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 Комплекс Парк шуме “Краљевица” решен је по принципу парковског 
озелењавања, са тежњом да се обезбеди што више простора за одмор 
грађана. Садржајни елементи унутар овог комплекса, који су дисперговани по 
издвојеним површинама као што су Спортски центар, Споменик вешала, 
Павиљон, Полигон дечијих игралишта, Ски стаза, Коњички клуб и друго, самим 
тим су условили и развој вегетације, која је распоређена тако да уз уважавање 
основне функције ствара погодан амбијент за одмор. Користећи се основним 
принципима ненарушавања постојећег простора, комплетна површина парка је 
решена слободним формирањем парковског зеленила у повезане масиве. 
Тиме се обезбеђује нешто модификована парковска површина, са свим 
компонентама пејзажа, што је условљено грађевинским објектима, вртно 
архитектонским елементима, као и сталном фреквенцијом грађана. 
 Основни проблеми у одржавању Парк шуме “Краљевица” су одржавање 
борове културе, пешачких стаза и противпожарних пруга. Узрок томе су 
неадекватно уношење одређених врста стабала и њихово лоше здравствено 
стање због чега се већ годинама ради на њиховој замени.  
 У прилог томе наводимо да је током 1992. године дошло до избијања 
пожара на подручју Парк шуме “Краљевица” и то: 

 29.07.1992. године избио је приземни пожар у боровој култури око 
споменика “Вешала”, при чему је захваћена површина од око 5 хектара. 
Том приликом је изгорело око 2500 борових стабала старости око 15 
година, а на површини од 2,94 хектара је дошло до делимичног 
оштећења борових стабала и сагоревања приземне флоре. 

 16.09.1992. године избио је пожар на југоисточном делу Парк шуме 
“Краљевица”, при чему је захваћена површина од око 25 хектара, при 
чему је изгорело око 3 хектара борове састојине, а на површини од 22 
хектара је оштећено око 100 дрвета питомих кестенова, јасена, јавора, 
белог глога и осталог растиња.  

  
 Током 2003. године, покренута је иницијатива од стране Општинске 
управе Зајечар за стављање под заштиту као природних добара: 
-Парк шуме “Краљевица” 
-Дрвореда дивљих кестенова (Aesculus hippocastanum) на централном 
градском тргу  
-Питомог кестена (Castanea sativa) на локацији “Јужни кучај” Зајечар 
-Платана (Platanus acerifolia) у кругу Пиваре 
-Тисе (Taxus baccata L) старости 30 година, у центру града 
-Мечје леске (Corylus colurna L) на локацији Манастира “Суводол” 
-Ораха (Juglans regia L) у насељу Вражогрнац, код Зајечара. 
 До данас, ова иницијатива није реализована. 
 
 Вековима је човек настојао да уведе природу у градске просторе и на тај 
начин зеленилом оживи сиве просторе дворишта и улица. У исто време, 
увођење зеленила је једно од најбољих начина за побољшање хигијенских 
услова и хуманизовање града. Шуме и зелене површине су природни 
регулатори климе, извор кисеоника, неутрализатори штетних индустријских 
емисија, заштита од ерозије и других негативних процеса у природи. Утицај 
зеленила има вишеструки значај у животу људи, како друштвено културни, 
архитектонско уметнички, естетски, здравствено хигијенски, микро климатски и 
рекреативни.  
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 Зелене површине се не могу посматрати одвојено од грађевинских 
целина у организацији градског подручја и обликовању пејзажа. Постоји 
потреба повезивања између постојећих зелених површина у граду са шумама и 
зеленилом ван градских простора.  
 Зеленило је од великог значаја у стварању архитектонско уметничког 
обликовања града, даје му опште и појединачне карактеристике, којима се 
разликује од других градова. Зеленило истиче или прикрива поједине зграде, 
односно објекте, украшава ружне зидове, ограде, старе индустријске објекте, 
једном речју, без зеленила се не могу обликовати градске површине. 
 Естетске вредности зелених површина су велике. Емоционални учинак 
на становништво је од огромног значаја. Зеленило привлачи, враћа у природну 
околину, иако се налази у урбанизованом насељу пуном разних негативних 
утицаја на човеково здравље. Цветњаци представљају засебан украсни 
елемент града. Разноликост облика и боја стално привлаче пажњу становника 
и пролазника. 
 Зеленило штити грађане од буке, прашине, чађи, издувних гасова 
аутомобила и емитованих материја пореклом од индустрије. Санитарна улога 
зеленила се изражава смањењем бактериолошке нечистоће ваздуха, 
повећањем јонизације атмосфере и обогаћивањем хемијским материјама које 
биљке излучују и које делују на микроорганизме и инсекте. 
 Микро климатско деловање се огледа у регулисању температуре и 
влажности ваздуха, јачине ветра и сунчеве радијације. Биљке користе угљен 
диоксид који се емитује из саобраћајних возила и индустријских постројења. 
Истраживања показују да један хектар зелених површина у граду утроши за 
један час 8 kg угљендиоксида, који би за то време удахнуло 200 људи. Један 
хектар шуме на дан утроши до 280 kg угљене киселине и произведе 200 kg 
кисеоника. Све ово доказује да је зеленило фабрика чистог ваздуха, 
пречишћавања и оздрављења градске атмосфере. 
 Рекреативан облик зелених површина омогућава бављење спортским 
активностима и одмор што повољно делује на психофизичке способности 
организма човека. 
 Посебан значај зеленило има у индустријским и радним зонама, односно 
важна је заштитна зелена зона између индустријских и стамбених делова 
града. У заштитној зони треба уређивати мешовите насаде богате отпорним 
врстама украсних биљака. Мање отпорне врсте по правилу се смештају групно 
или појединачно унутар већег зеленог масива, где могу издржати загађења, а 
служе за очување влаге земљишта и повећање укупне масе насада.  
 У Зајечару се данас јавне зелене површине углавном своде на партерно 
зеленило у центру града, дрвореде и зелене површине око стамбених блокова. 
У централном делу града врши се садња сезонског цвећа, одржавају се 
травњаци и дрвореди. У наредном тексту дајемо преглед јавних зелених 
површина (локацију, површину и врсту засада) на подручју Зајечара : 
-Острво „Хајдук Вељко“ (руже, перене, шибље, цветне и травнате површине), 
површине 796 m², 
-Улица Зорана Радмиловића – жардињере са перенама, површине 30 m², 
-Улица Хајдук Вељкова -преко пута Интерекса (перене, украсно шибље), 
површине 134 m², 
-Код Општинског суда (украсно шибље, перене, трава, жива ограда), површине 
256 m², 
-Код Градске управе (украсно шибље, травњак), површине 191 m², 
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-Сквер (преко пута бившег Дома војске) - цветне површине, трава, украсно 
шибље, површине 200 m², 
-Сквер (испред суда) – перене, травњак, површине 295  m², 
-Испред и иза Музеја (трава, украсно шибље),  површине 313  m², 
-Испред Алфа банке (цветне површине, перене, украсно шибље, трава),  
површине 118  m², 
-Центар сквера (травњак) и код сата (трава, жбуње, цвеће), површине 320 m², 
-Сквер код споменика (украсно шибље), код заставе (цветна површина, трава) 
и око фонтане (цвеће, украсно шибље, трава), површине 713 m², 
-Испод кестенова (цвеће, трава), површине 666 m². 
 

Укупне јавне зелене површине на Скверу износе 2625 m². 
 

Јавне зелене површине на осталим локацијама у граду: 
-Улица Љубе Нешића, жардињере код Конака (цвеће, украсно шибље), 
жардињере поред „22. децембра“ (цвеће), површине 46 m², 
-Испред Хотела „Србија - Тис”, објекта “Тритон“ и маркета “Рода” (цвеће, трава 
и украсно шибље), површине 143 m², 
-Улица Крфска и код поште (украсно шибље, трава, цвеће и перене), површине 
268 m², 
-Трг Николе Пашића (перене, травњак, цвеће, жива ограда), површине 234 m², 
-Француско гробље (травњак), површине 700 m², 
-Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар (травњак), површине 950 m², 
-СРЦ „Попова плажа“ - Терени Мини голфа (цветне површине, перене, украсно 
шибље, руже, трава), површине 4835 m², док туја има 92 комада, 
-Плажа (цветне површине, перене, украсно шибље, руже, тује, трава), 
површине 11721  m², 
-Код кафане на Плажи (трава), површине 3320 m², 
-Насеље „Два брата“ (руже, перене, украсно шибље, травне површине), 
површине 845 m², 
-Насеље „Краљевица“ (руже, перене, трава, жива ограда), површине 22387 m², 
-Острво код Анастасије (трава), површине 225 m², 
-Улица Љубе Нешића, Насеље „Влачић“, Насеље “Миљана Миљковића“, Улица 
Которска, Насеље „Плажа“, Насеље“Кључ“, Улица Косовска, Дунавска, угао 
Неготинске и Сремске, 7. септембра, Насеље „Боре Милића“, ул. Пиротска, 
Топличина, Књегиње Љубице, Ударне Бригаде, лева обала Кеја и Спомен 
Костурница (трава, жива ограда), површине 93948 m², 
-Насеље „Живинарник“, Насеље „Два брата“, Тацкова чесма, Војни одсек, 
Насеље „Пана Ђукића“, Моравска улица, ул. Николе Пашића, Курсулина, 
Насеље „Брковић Црни“, Котлујевац, Острво код Јединства (трава, жива 
ограда, руже, перене, украсно шибље, четинари, цвеће), површине 14690 m². 
 Расадник на Вањином јазу је место где се узгајају биљке неопходне за 
одржавање јавних зелених површина. 
 Дрвореди на подручју Зајечара претежно се састоје од следећих врста: 
Sophora, Acer, Tillia, Fraxinus, Catalpa, Acer negundo, Betula, Topole, Vrbe, Rhus, 
javor, breya, lipa, bagrem (укупно 2285 садница).  
 Зимзелено дрвеће засађено на подручју Попове Плаже састоји се од 
следећих врста: Thuja, Picea omorica, Junipreus horizontalis, Taxus, Juniperus 
virginiana, Chamaeciparis, Pinus, Picea conica (укупно 1249 дрвета). Од 
листопадног дрвећа заступљене су следеће врсте: Betula alba, Tilia sp. Prunus 
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pisardi, Malus floribunda, Acer, Liquidambar, Salix, Carpinus betulus, Acer 
palmatum, Ginko biloba, Liriodendron, Betula ( укупно 688 дрвета).  
 Украсно шибље је заступљено са следећим врстама: Spirea, Lonicera, 
Berberis, Hibiskus, Buxus, Cotoneaster hortenyija, Aucuba, Viburnum  ( укупно 966 
комада). Жива ограда је заступљена врстама Ligustrum, Buxus и Maclura 
(укупно 1071m²). 
 Градски парк „Попова плажа“ обухвата 1,65 ha зелених површина и 0,33 
ha површине под стазама и спортским теренима. 
  

3.3.2. Притисак на природу, биодиверзитет и геодиверзитет 
 
 Највећи притисак на биодиверзитет и геодиверзитет врши прекомерна и 
неконтролисана експлоатација природних ресурса који су ограниченог 
капацитета. Посебно су значајни негативни утицаји човека на шумске 
екосистеме и друга осетљива станишта. 
Узроци нарушавања природе су: 
 -нерационално коришћење природних ресурса 
 -недовољна и неодговарајућа рекултивација деградираних подручја 
 -неефикасно спровођење просторног и урбанистичког планирања. 
 Поред напред наведених, карактеристични су и проблеми непостојања 
мониторинга садржаја опасних материја у земљишту, као и недостатак 
просторних планова којим је одређена намена земљишта.  
 У циљу заштите потребно је предузети следеће: 
-адекватно управљање Парк шумом „Краљевица“ која је стављена под заштиту 
града Зајечара као добро од општег интереса за град једнако доступно свима 
(уређење, пошумљавање необраслих површина, замена неодговарајућих 
врста стабала); 
-адекватан однос према заштићеним рубним подручјима „Старе планине“ у 
атару села Вратарница, Селачка и Мали Извор у смислу успостављања 
адекватне саобраћајне инфраструктуре, адекватне снабдевености водом за 
пиће, решавања одвођења отпадних вода и регулисања извожења смећа, као  
елементарних услова за развој руралног подручја, утолико пре што се ради о 
заштићеним подручјима са високом степеном заштите; 
-рекултивација запирићеног и деградираног земљишта, нарочито   
деградираног подручја пиритном јаловином у приобаљу Борске реке, 
експлоатацијом глине на подручју Великог Извора, кварцног песка на подручју 
Рготине, камена на подручку Рготине и Чокоњара и др. у циљу одрживог 
коришћења необновљивих природних ресурса;  
- спречавање загађивање ваздуха, воде и земљишта загађујућим материјама 
пореклом из индустрије, енергетике, пољопривреде и саобраћаја; 
- спречавање нелегалне градње; 
- спречавање појава елементарних непогода као што су поплаве и пожари, али 
и акцидентних загађења; 
-реконструкција старих дрвореда и травњака и формирање нових на свим 
површинама где је то могуће; 
-заштита ретких врста. 
 У циљу побољшања стања у овој области потребно је заснивати нове 
зелене површине у граду и сеоским насељима, фабричким круговима и около 
њих, школским двориштима и спортским теренима, формирати нове дрвореде 
и правилно одржавати постојеће, повећавати површине под засадом сезонског 
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цвећа, повећати степен пошумљености простора и санирати постојеће 
деградиране шумске масиве, одабирати отпорне врсте дрвећа и биљака које 
могу да опстану у датим условима и повећати значај едукације грађана у циљу 
бољег разумевања значаја увођења, заштите и одржавања зеленила у 
средини у којој живимо. Од посебног је значаја развијати код младих 
генерација однос према природи и биљном свету преко предшколских, 
основних и средњих школа и указивати на стратешке вредности предела и 
животне средине, као и очување природне и културне баштине.  
 Наведене мере о којима је било речи, треба у наредном периоду да се 
систематски, енергично и организовано реализују и у континуитету наставе.   
 

3.3.3. Узроци нарушавања природе, биодиверзитета и  
геодиверзитета 
 

 За подручје Зајечара није израђен катастар биодиверзитета што је од 
посебног значаја за заштиту угрожених врста и станишта. Покривеност 
територије Зајечара заштићеним природним добрима је веома мала. Основни 
проблем управљања заштићеним подручјима је недовољно развијена 
активност унутар заштићеног подручја и негативан утицај привредних 
активности на биодиверзитет, станишта и угрожене врсте.  
 Нарочито су негативне последице на стање шумских екосистема, 
обзиром да је управљање шумским ресурсима превасходно усресређено на 
економску добит (сеча, сакупљање биљака, лековитог биља и гљива). 
 Узроци проблема су неодрживо коришћење природних ресурса, 
непостојање акционих планова за заштиту геонаслеђа, биодиверзитета и 
геодиверзитета, неефикасно спровођење законских прописа из области 
заштите природе, недовољна рекултивација деградираних подручја, 
неефикасно спровођење просторног и урбанистичког планирања, недовољна 
финансијска средства за заштиту и уређење подручја за која би се покренула 
иницијатива за стављање под заштиту.   
 Да би јавне зелене површине испуниле своју основну функцију према 
граду, мора бити присутно више свести о томе да човек не може да се понаша 
неодговорно према природи и биљном свету чији је саставни део. 
   

 3.4. Шуме 
 

 3.4.1. Постојеће стање 
 
 Цела територија Републике Србије је подељена на 27 шумских подручја. 
Тимочко шумско подручје се простире у североисточном делу Србије, Тимочкој 
крајини. Формирано је 1991. године на основу решења о образовању шумских 
подручја, према Закону о шумама („Сл. Гласник РС“, бр. 30/10). Овим Законом, 
наведене су шуме и шумска земљишта која улазе у састав Тимочког шумског 
подручја где припада и Шумска управа „Зајечар“. Газдинске јединице (државне 
шуме)  у оквиру ове шумске управе су: 
-Газдинска јединица „Вршка чука – Баба-Јона – Трећи врх“ 
-Газдинска јединица „Шашка – Студена – Селачка река“. 
 Дужине спољних граница ових газдинских јединица износе 237,46 km, 
док је 80 km неутврђених и необележених граница на терену. 
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 Шумско земљиште и шуме захватају 30% површине општине, односно 
30653,12 ha. Већи део шума и шумског земљишта је у приватној својини 
(25587,00 ha) и углавном се састоји од храста веома лошег квалитета. Мањи 
део шумског фонда је у државном власништву (5066,12 ha) и бољег је 
квалитета али у новије време доста је оштећен од пожара. У државном 
власништву су углавном буква и храст. Друштвеном власништву припада 800 
ha површине под шумом која се састоји од храста прилично лошег квалитета. 
Може се рећи да је шумски потенцијал у општини Зајечар, имајући у виду 
здравствено стање шума лоше до средње, при чему је узрок томе запажено 
сушење храста и угроженост од пожара, а у мањој мери угроженост од човека, 
стоке и дивљачи. 
 У оквиру државних шума, укупна површина газдинске јединице „Шашка-
Студена - Селачка река“ износи 1929,40 ha, од које високе шуме заузимају 
514,33 ha, изданачке шуме заузимају 830,43 ha, вештачки подигнуте састојине 
присутне су на 189,63 ha, док је остало земљиште присутно на 395,01 ha. 
Укупна површина газдинске јединице „Вршка чука – Бабајона - Трећи врх“ 
износи 3136,62 ha, од чега су високе састојине присутне на површини од 32,48 
ha, изданачке састојине заузимају 932,43 ha, док остало земљиште заузима 
1841,08 ha.  
 Шумски путеви (тврди и меки) су заступљени у дужини од 15,35 km, 
односно 21,05 km, при чему отвореност шумским путевима од 4,91 m²/ha, 
односно 13,45 m²/ha се оцењује као недовољна. На овом подручју не постоје 
асфалтни шумски путеви. 
 Шуме Тимочког шумског подручја се простиру на великом простору 
Карпатско – Балканског планинског система. Рељеф овог подручја одликује се 
разноврсношћу облика насталих као последица врло сложене генезе и 
еволуције. На формирање рељефа су утицали тектонски процеси, вулканске 
ерупције, мора, језера и речни токови, што је условило стварање врло 
различитих геоморфолошких облика: планина, котлина, речних долина, 
површина тераса. 
 1. Стара планина се једним делом пружа на подручју Зајечара. Према 
Јовану Цвијићу, спада у млађе набране планине Балканског система. Тимочко 
шумско привредно подручје заузима делове овог масива почев од Вршке Чуке 
на северу, до Бабиног Зуба на југу, а протеже се дуж државне границе од које 
се стрмим странама масива спуштају у долину Тимока. То условљава претежно 
западне експозиције са локалним северним, јужним и изузетно источним 
експозицијама одељења. На овој планини заступљена је газдинска јединица 
„Шашка – Студена – Селачка“. 
 Стара планина припада планини балканског система отвореног типа, јер 
се венци пружају правилно и не гранају се у споредне планинске венце. 
Највећим делом је изграђена од пешчара и кречњака. Други тип геолошке 
подлоге су седименти који често избијају на површину у виду стена блокова, 
громада стена и покретног камења, као и распаднутог скелетног материјала. 
Према  Протићу  (1932), на Старој Планини заступљене су скоро све геолошке 
формације, почев од палеозоика до најмлађих творевина. Палеозојски 
седименти заузимају знатне површине у басену Тимока и припадају 
различитим периодима ове епохе. Налазе се око Јелашничке реке, Велике 
Јасикове. Друга подлога формирана у доба јуре, представљају просторне масе 
габра које се осим на Старој Планини налазе и на Дели Јовану и у области 
Вршке Чуке. Јурски кречњак местимично црвене боје се јавља у околини 
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Вратарнице. Гранит је заступљен дуж државне границе. Овај терен је у нижим 
пределима доста богат водотоковима (Селачка река), док у вишим пределима 
нема водотокова, а велика пропустљивост тла условљава понирање 
атмосферских падавина. На локацијама где је тло више глиновито задржавају 
се површинске воде формирајући мање баре. Селачка, Шашка и Студена река 
су преко целе године богате водом што условљава повољан развој вегетације. 
Када је реч о земљишту, овде се образује кисело земљиште на киселим, 
дубинским еруптивним стенама као што је гранит и уопште је то тип земљишта 
најраспрострањенији на брдско планинским регионима. Садржај хумуса 
варира и зависи од садржаја глине и нагиба терена, у буковом појасу креће се 
од 5 до 10%, а реакција земљишта је кисела (pH=4,5 – 5,5). Низак садржај 
хранљивих материја је ограничавајући фактор продуктивности овог типа 
земљишта, док су физичке особине повољне. Смеђе земљиште заузима 
средње висинске појасеве на блаже нагнутим падинама. Добро су дренирана и 
пропустљива.  
 2. Планина Тупижница се протеже дуж Белог Тимока са његове западне 
стране. То је млађа висока планина са веома израженим рељефом нарочито 
са западне и северне стране. Највиши врх је 1162 m. Стране су стрме са 
дубоким потоцима. На овој планини је делом заступљена газдинска јединица 
„Вршка Чука – Баба Јона – Трећи Врх“. На овом терену се налазе или га 
додирују следећи водотоци: Тимок, Грлишка река, Планиничка река, Ласовачка 
река и др. Тупижница лежи скоро у централном делу басена Тимока и 
изграђена је од кречњака беле до сивкасте боје. На површини, матична стена 
се јавља у виду великих камених литица, голих стена и старијег и крупнијег 
материјала. Од земљишта овде преовладавају смеђа и кисело смеђа 
земљишта на еруптивним стенама слабо и средње оштећена SO2 гасом. 
Педолошка подлога је доста влажна, хумозна захваљујући увалама и благо 
заравњеним падинама. На кречњаку је земља плитка, сува и слабо хумусна. 
 Све функције шума се условно, према значају (М.Медаревића, 1991) 
могу сврстати у три групе: 

1. Еколошке (заштитне) функције које подразумевају заштитне, 
хидролошке, климатске, хигијенско - здравствене и др. функције. 

2. Производне функције представљене су производњом дрвета (техничког 
и просторног), дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих 
производа шума (лековито биље, печурке, шумски плодови, смола идр.), 
као и производња кисеоника као посебно значајне улоге шума. 

3. Социјалне функције су туристичко рекреативне, образовне, научно 
истраживачке, одбрамбене и др. 

 На основу вредновања свих функција шума у оквиру Тимочког шумског 
подручја, утврђене су следеће глобалне и приоритетне функције: 

1. Шуме са производно заштитном функцијом (производња техничког 
дрвета, ловно узгојни центар крупне дивљачи, семенска састојина, 
заштита земљишта од ерозије, клима - заштитна шума, рекреативно 
туристички центар). 

2. Шуме са приоритетно заштитном функцијом (заштита земљишта од 
ерозије, заштитна шума од погледа, стална заштита шума и парк шума). 

3. Шуме намењене рекреацији и општим културним и образовно васпитним 
функцијама (рекреативно туристички центар). 

4. Излетишта. 
5. Парк шума.  
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 Производња техничког дрвета је наменска целина чија је приоритетна 
функција максимална и трајна производња дрвета најбољег квалитета као и 
производња кисеоника која је са еколошког становишта врло значајна. 
Основни захтев је избор врсте дрвећа, форсирање мешовитих састојина ради 
обезбеђивања биолошке стабилности, форсирање узгојно структурних облика, 
форсирање потпуног склопа, оптималне шумовитости, мелиорација 
деградираних шума, примена механизације у свим фазама неге састојина и 
сеча и израда дрвних асортимената, оптимална отвореност шумског комплекса 
шумским саобраћајницама. 
 За семенске састојине је приоритетна функција производња одабраног 
шумског семена природног или вештачког порекла са циљем да се добију 
изузетно квалитетне састојине за производњу одабраног шумског семена 
применом савремене технологије. 
 Заштита земљишта од водне ерозије захтева избор врста на типолошкој 
основи, потпуну обраслост, формирање двоспратне и вишеспратне састојине, 
продужење физиолошке старости, искључиву производњу дугачких 
сортимената, успостављање шумског реда, превентивну заштиту од шумских 
штеточина и пожара и сл. 
 Заштитна шума од погледа је условљена постојањем објекта који се на 
овај начин штити. Ово је привремена функција, односно постоји све док постоји 
објекат. Захтев је превентивна заштита шума, заступљеност четинара, 
изградња затворене ивице шуме, изградња вишеспратних састојина. 
 Стална заштитна шума се налази на врлетном, неприступачном терену, 
начиба преко 40º. Ова састојина се препушта природним процесима развоја и 
ставља се ван третмана газдовања. 
 У оквиру Тимочког шумског подручја приватне шуме су заступљене у 7 
политичких општина и газдовање је поверено Ш.Г. „Тимочке шуме“ Бољевац. 
Стручна служба врши послове дознаке, жигосања посеченог дрвета, контроле 
промета дрвета и друге послове. У претходном периоду није вршено 
уређивање приватних шума и њима се газдује на основу Привремених 
годишњих планова који се доносе сваке године. Стање приватних шума на 
подручју Зајечара је следеће: према пореклу су заступљене изданачке (91%), 
високе (7%) и вештачки подигнуте састојине и шибљаци (2%); код високих 
састојина структурни облик је једнодобни, приближно једнодобни и 
разнодобни, код изданачких састојина је једнодобни или приближно једнодобни 
и код вештачки подигнутих састојина, структурни облик је једнодобни; у свим 
катастарским општинама састојине су углавном разређене и девастиране, док 
је мањи део очуван (углавном тврди лишћари); по мешовитости су заступљене 
чисте и мешовите састојине (стаблимична и групимична смеша); највећи део 
састијина је разређен, склоп се креће између 0,5 и 0,7. Високе састојине 
тврдих лишћара на већој површини имају потпун склоп (1,8-0,9); здравствено 
стање је лоше до средње.  
 Укупна дрвна запремина шума (државних и приватних) на подручју 
Зајечара износи 2707936,8 m³, од чега је 359793,37 m³ букове шуме, 2.200480,5  
m³ храстове шуме и 147662,9  m³ осталих врста. Текући запремински прираст 
износи укупно 39.705,9 m³, од чега је 6.564,9 m³ букове шуме, 29.136,8 m³ 
храстове шуме и 4004,27 m³ осталих врста. 
 На основу Уредбе о заштити Парка природе „Стара планина“ („Сл. 
Гласник РС“, бр.23/09), део територије Зајечара припада овом Парку природе 
на површини од 6295 ha и то на деловима катастарских општина Вратарница, 
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Мали Извор и Селачка, при чему су установљени II  и III степен заштите.  II 
степен заштите, у оквиру КО Селачка заузима површину од 231 ha и захвата 
одељења 23, 24, 30, 31, 32 и 33 у Газдинској јединици „Шашка-Студена-
Селачка река“. Остали део ове газдинске јединице припада III степену заштите, 
као и одељења 40, 41 и 42 газдинске јединице „Вршка Чука-Баба-Јона-Трећи 
Врх“. За управљача Парка природе „Стара планина“ Влада РС је одредила ЈП 
„Србијашуме“-Београд. Признати семенски објекти намењени производњи 
семена из природне репродукције на овом подручју су 7 стабала Мечије леске 
(Corylus colurna L. ). 
 Планови проредних сеча су селективне и санитарне природе. У шуми је 
неопходно оставити оне врсте дрвећа које увећавају производно естетска и 
заштитна својства ових шума. Циљ ових сеча је да се природном селекцијом и 
шумско узгојним одабирањем у састојинама регулише састав шуме, 
формирање крошњи, облика дебла и побољша отпорност и здравствено стање 
састојина. 
 Санитарним сечама се из састојине уклањају болесна, сува, натрула, 
шупља и друга стабла која својим присуством ометају нормалан развој 
састојине. Укупан принос од сеча шума износи 10072 m³ за 10 година. 
 План заштите шума обухвата заштиту шума од пожара (појачана 
осматрачка служба и постављање табли забране ложења ватре), снимање и 
праћење евентуалне појаве сушења шума, појаве инсеката или биљних 
болести, и сл. 
 План изградње шумских саобраћајница обухвата изградњу новог пута на 
дужини од 4,5 km, одржавање комплетне путне мреже и реконструкцију путева 
на дужини од 2,5 km. 
 Када је у питању коришћење осталих шумских производа (печурке, 
шипурак, купина, лековито биље), у протеклом уређајном раздобљу, због 
базирања на коришћењу главних шумских производа, што је омогућено 
повољним природним условима, није готово ништа урађено на коришћењу 
осталих шумских производа.  
 За пошумљавање (обнављање) и попуњавање шума, саднице се 
обезбеђују из расадника „Селиште“ ШУ „Бор“ и вађењем из природног 
подмлатка. За ту намену се планирају саднице букве и то 147429 комада. 
Такође се за пошумљавање голети користе, саднице китњака и црног бора. У  
простој репродукцији шума, осим букве, учествују и црни бор, бели бор, смрча, 
храст и граб. 
   
Проблеми и циљеви: 
-утврдити и обележити границе газдинских јединица на терену у наредном 
периоду 
-повећати учешће високих шума по пореклу и повећати заступљеност осталих 
категорија шума у погледу порекла 
-лоше до средње здравствено стање шума које се огледа у сушењу, нарочито 
храста 
-недовољна отвореност газдинских јединица шумским путевима и потреба за 
повећањем отворености у функцији одрживог газдовања на 15,22 m²/ha 
-угроженост од пожара  
-угроженост од човека, стоке и дивљачи 
-недовољно прикупљање осталих шумских производа. 
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3.5. Земљиште    
 

3.5.1. Квалитет земљишта 
 

 За територију Зајечара карактеристичан је велики број типова и 
варијетета земљишта. Међу овим доминирају смонице, алувијални наноси, 
смеђа кисела и лесивирана земљишта, псеудоглеји, планинска и кречњачка 
земљишта. Поред ових, присутна су и земљишта оштећена отровним гасовима 
и флотацијским материјалом. У зависности од типа, начина експлоатације и 
пољопривредне културе која се узгаја, плодност је различита. У целини, 
земљишта су слабо обезбеђена калцијумом, слабо киселе реакције, слабо до 
средње обезбеђена хумусом. Садржај фосфора и калијума у земљиштима 
варира у широким границама, а најчешће су средње, или слабо обезбеђена.  
 Обим и висок степен оштећења земљишта узроковао је пад обима 
пољопривреде, слаб квалитет животних намирница, осиромашење 
пољопривредних производа, високе цене животних намирница на локалном 
тржишту, а тиме и пад стандарда становништва, као и неадекватну исхрану 
која утиче на здравље људи (посебно раст и развој деце).  
 Заштита гајених биљака од проузроковача биљних болести, штеточина и 
корова спроведена пестицидима који су потенцијално токсични за човека и 
кориснике организме, указује на неопходност њихове примене засноване на 
научно провереним решењима, посебно у циљу отклањања грешака у примени 
пестицида од стране пољопривредних произвођача, који често не поштују 
препоруке за примену препарата. 
 Досадашњи рад на изучавању, испитивању и рационалном коришћењу 
пољопривредног земљишта тежишно је испољен на:  
-испитивању и утврђивању физичких особина земљишта  
-испитивању плодности и предлагању мера поправке сходно гајеној култури  
-калцизацији и поправци реакције (pH) пољопривредног земљишта 
-развоју технологије (агротехнике) гајења сходно особинама земљишта и 
захтевима конкретне пољопривредне културе и мелиорације природних ливада 
и пашњака у брдско-планинском подручју за испашу и исхрану домаћих 
животиња  
-наводњавању пољопривредних култура и физичко хемијским променама 
пољопривредног земљишта  
-испитивању утицаја суше на деградацију пољопривредног земљишта  
-испитивању садржаја тешких метала у пољопривредном земљишту и биљним 
врстама које вегетирају у таквим условима  
-испитивању могућности рекултивације и ревитализације запирићених, 
оштећених и деградираних земљишта у сливу Борске реке и Тимока.  
 На подручју општине Зајечар, Институт за пољопривредна и технолошка 
истраживања Зајечар вршио је контролу плодности земљишта почев од 1986. 
године. Циклус контроле плодности земљишта траје 4 године. Испитивања су 
обухватила контролу киселости земљишта као и садржај хранљивих 
елемената (фосфора и калијума) и хумуса у 28 катастарских општина. Такође 
је испитиван садржај микроелемената и тешких метала (цинк, манган, бакар, 
гвожђе, олово, кадмијум) у 12 катастарских општина. Резултати испитивања су 
показали да је земљиште у већини случајева закишељено, добро снабдевено 
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калијумом и слабо снабдевено фосфором. Анализе су показале да је 
земљиште са приватних поседа са већим садржајем хумуса, у односу на 
земљиште друштвеног сектора, што указује да је у приватном сектору мање 
коришћено минерално ђубриво а више коришћен стајњак. Садржај 
микроелемената се кретао у границама нормалним за развој биљке, садржај 
тешких метала није прелазио дозвољене границе, осим садржаја кадмијума 
који је у две катастарске општине прелазио дозвољене граничне вредности. 
 Масовна употреба хербицида и пестицида за сузбијање корова, биљних 
болести и штеточина, намеће потребу праћења ових хемикалија у земљишту, 
биљном материјалу и људској храни. Нарочито је потребно истаћи значај 
правилне примене вештачких ђубрива, пестицида и хербицида код 
индивидуалних пољопривредних произвођача који нису довољно обучени и не 
поштују препоруке стручњака из ове области. 
 Током 1992. године, Центар за пољопривредна и технолошка 
истраживања Зајечар вршио је контролу садржаја основних елемената 
плодности земљишта (фосфор, калијум, хумус, рН) у 27 катастарских општина, 
на око 130 потеза, као и контролу микроелемената и тешких метала у 
земљишту, у 14 катастарских општина (Горња Бела Река, Градсково, Грљан, 
Грлиште, Халово, Леновац, Ласово, Метриш, Рготина, Шљивар, Трнавац, 
Велика Јасикова, Велики Извор и Вражогрнац). Добијени резултати 
агрохемијских анализа показују да су испитивана земљишта углавном кисела, 
средње обезбеђена хумусом, слабо обезбеђена фосфором и добро 
обезбеђена калијумом. Обзиром на присутну киселост земљишта (рН=5), 
предложена мера је била калцификација земљишта. Садржај микроелемената 
и тешких метала указивао је да испитивана земљишта нису загађена, али је 
предложено даље праћење квалитета земљишта, нарочито олова и кадмијума. 
 Током 1994. године, у агрохемијској лабораторији Центра за 
пољопривредна и технолошка истраживања Зајечар испитано је преко 1500 
узорака земљишта са различитих локација. Комплетном агрохемијском 
анализом обухваћена су 282 узорка. На садржај микроелемената и тешких 
метала испитано је 80 узорака.  
 Поједине активности пре испитивања плодности и мере калцизације 
земљишта су реализоване сходно Уредбама Министарства за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду Републике Србије. Током 2003. и 2004. године, 
овим Уредбама и Програмима на подручју Зајечара, обухваћене су значајне 
површине, превасходно код земљорадника. 
 Остале мере су биле саставни део истраживачког рада Центра за 
пољопривредна истраживања. Све активности су биле саставни део 
реализације научно – истраживачких пројеката, које је задњих двадесетак 
година финансирало Министарство задужено за послове заштите животне 
средине. Резултати остварени реализацијом пројеката су директно преношени 
и примењивани у непосредну производњу на државним, друштвеним и 
земљорадничким поседима.   
 Процеси “опустињавања” обухватају деградацију земљишта у сушним 
агроеколошким условима, где спада и територија Зајечара. Ова појава је 
изазвана променама климе и деловањем човека. Последице су девегетација 
(губитак биљног растиња), дехумификација (губитак органске компоненте), 
замореност земљишта (условљено монокултуром) и заслањеност (акумулација 
соли на површини земљишта).    
 Проблеми: 
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-деградација земљишта услед експлоатације минералних сировина и 
неадекватно регулисане обавезе рекултивације деградираног простора; 
-историјско загађење простора које је на нашем подручју изазвало изливање 
пиритне јаловине из Борске реке, као последица активности у руднику бакра 
Бор; 
-неконтролисана и неадекватна промена намене земљишта; 
-губитак пољопривредног земљишта нарочито услед процеса ерозије и 
поплава; 
-непостојање мониторинга земљишта који би на системски начин најпре 
приказао постојеће стање земљишта на свим деловима територије, а самим 
тим омогућио адекватну процену мера које је потребно предузети на 
одређеним просторима. 
 

3.5.2. Узроци деградације земљишта 
 

 Загађење земљишта настаје из локализованих извора загађивања као 
што су индустријски и производни објекти, али такође и из дифузних извора, 
преношењем путем ваздуха и из атмосферских падавина. Потребно је 
нагласити да је квалитет ваздуха нераздвојиво повезан са климатским 
карактеристикама тако да се загађење ваздуха, а самим тим и воде и 
земљишта може преносити из веома удаљених простора.  

Велики загађивачи земљишта могу бити Фарме, уколико се врши 
неадекватно и неконтролисано одлагање чврстог и течног отпада на 
пољопривредном земљишту. На нашем подручју, Фарма свиња „Халово“, 
капацитета  који је сврстава у објекте за издавање интегрисане дозволе, 
поседује обрадиво пољопривредно земљиште од 250 hа, при чему ће стручни 
прорачун произведеног отпада на фарми определити потребну површину за 
његово одлагање, што је један од циљева који треба да се достигне у поступку 
издавања интегрисане дозволе.  
 Локално загађење земљишта је заступљено највише у индустријским 
зонама (индустријски девастиране локације – brownfield локације на којима су 
се обављале активности које су могле да контаминирају земљиште), уколико 
мерама заштите није дефинисано правилно поступање са отпадом, али и свим 
полазним компонентама производног процеса, или у случају да изостане 
адекватна инспекцијска контрола привредних субјеката.  

Неадекватно одлагање отпада на нашем подручју свакако је један од 
кључних разлога загађења земљишта. Велики број дивљих депонија уз свако 
сеоско насеље, на ободима града, па и у самом градском подручју, узрок су 
загађивања земљишта. Неадекватна градска депонија за одлагање комуналног 
отпада је такође велики извор загађивања земљишта. Ремедијација дивљих 
депонија може се одвијати кроз: премештање депоније (уколико се ради о 
малој депонији у близини званичне депоније), делимичну санацију 
(изоловањем горњих слојева депоније у случајевима када подземне воде не 
могу квасити тело депоније) и потпуну санацију депоније (комплетно 
изоловање горњих и доњих слојева депоније у случају високих подземних 
вода). 

Загађење земљишта је присутно у сваком сеоском насељу, нарочито у 
насељима збијеног типа, због нерегулисаних отпадних вода из септичких и 
ђубришних јама. Екоремедијационе мере након регулисања отпадних вода из 
сеоских насеља су: биоремедијација (микробиолошка ремедијација и 
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детоксификација земљишта) и фиторемедијација (употреба биљака у чишћењу 
земљишта).    

Природни процеси деградације земљишта су: ерозија, одрони, губитак 
органских материја, опадање порозности, клизишта на косинама, померања 
стенског материјала. Истраживања су показала да је човек својим 
неадекватним управљањем земљиштем изазвао интензивне ерозионе 
процесе, нарочито на незаштићеном пољопривреднон земљишту. 
Противерозионе мере су: спровођење биолошких радова на мелиорацији 
пашњака, подизању воћњака и винограда и других пољопривредних култура, 
контурно – гребенасти начин орања при гајењу ратарских култура и 
формирање провиерозионих појасева жбунастог, шумског и равног типа на 
нагнутим теренима (План екоремедијације деградираних простора на подручју 
града Зајечара). Смањењем броја пољопривредног становништва, 
пражњењем села и променом намене зељишта, дошло је до смањења 
интензивних ерозионих процеса. На подручју Зајечара поједина сеоска насеља 
имају уочљив пад густине насељености (Леновац, Ласово, Горња Бела Река). 

Експлоатација минералних сировина која се на подручју Зајечара одвија 
интензивно, посебно на површинским коповима, доводи до потпуне 
деградације земљишта и то не само на самом месту експлоатације, већ на 
много ширем подручју око експлоатационог поља, укључујући и транспортне 
путеве до крајњег одредишта минералних сировина. Такав је случај са 
рудницима угља „Вршка Чука“ и Лубница, каменоломима „Рготски крш“ код 
Рготине и „Чокоњар“, као и експлоатацијом кварцног песка на подручју Рготине.  
Околно земљиште, пољопривредно и шумско, засуто је фином каменом 
прашином, док се транспорт одвија кроз сеоска насеља и често се том 
приликом засипа околина пута каменим агрегатом. Екоремедијационе мере су 
биолошка рекултивација, односно поновно успостављање вегетације на 
деградираном простору. 

На квалитет земљишта утиче неодговарајућа пољопривредна пракса 
која подразумева неконтролисану и неодговарајућу примену вештачких 
ђубрива и пестицида, као и одсуство контроле квалитета воде за 
наводњавање. Код смањене плодности земљишта, методе побољшања 
квалитета земљишта су употреба стајњака, компоста, биопокривача, хумата, 
редукована обрада и смањење коришћења вештачког минералног ђубрива 
(План екоремедијације деградираних простора на подручју града Зајечара). 

Оловни бензин који се још увек користи као гориво у превозним 
средствима, доводи до загађења дуж путева, а такође и зауљане отпадне воде 
са манипулативних површина, имајући у виду старост и углавном лоше 
одржавање возила.  

Судећи по климатским променама, уз регистровање великог броја 
сушних година и оштрих зима, може се констатовати повећана температура 
ваздуха, смањење и појава екстремних падавина, смањење заштитне улоге 
вегетације и отежани услови за обнављање вегетације због овако екстремних и 
непредвидивих промена. Услед оваквих климатских промена на нашем 
подручју, реално је очекивати повећану учесталост екстремних климатских 
догађаја (суше, интензивни топлотни таласи, интензивне и изненадне 
падавине) што упућује на укључивање у међународне програме истраживања 
ради спознаје карактеристика шумских система, водних подручја и процеса 
деградације земљишта. Република Србија је ратификовала Конвенцију 
Уједињених нација о борби против дезертификације (деградација земљишта у 
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сушним областима као последица климатских промена и антропогених 
активности) у земљама са тешком сушом (UNCCD) новембра 2007. године и 
припада Анексу V земаља средње и источне Европе. Ово је први међународни 
правни инструмент који уређује последице суше у контексту заштите животне 
средине. Циљеви ове Конвенције су у симбиози са Конвенцијом о биолошкој 
разноврсности и Оквирној конвенцији УН о климатским променама.  
 Плодно пољопривредно земљиште у долини Тимока уништено је 
педесетих година прошлог века изливањем пиритне јаловине из флотацијског 
јаловишта РТБ Бор и то у више наврата. Алувијално земљиште, подземне воде 
и водоток Тимока после улива Борске реке, флора и фауна су потпуно 
уништени. Укупна површина уништеног земљишта износи преко 700 ha и то на 
катастарским површинама КО Рготина, КО Вражогрнац, КО Трнавац, КО 
Чокоњар, КО Табаковац и КО Брусник. Дубина пиритног слоја се кретала од 
неколико десетина центиметара до једног метра дубине. Индиректне штете 
настале су  разношењем исушеног пирита под утицајем ветра на површине 
које нису под пиритом, што је изазвало оштећење усева и загађење околине. 
 Седамдесетих година у РТБ -у Бор је изграђено флотационо јаловиште и 
престало је даље наношење пирита на уништеном земљишту. Од момента 
смиривања пиритишта чињени су покушаји да се уништено земљиште приведе 
култури. Сами земљорадници су на својим парцелама, где је био плитак слој 
пирита орањем вратили земљиште у производњу. Међутим, на површинама 
где је дубина пирита била преко 40 cm, ништа се није радило. 
 Утврђивање степена загађености вода и земљишта на овом подручју, 
као и изналажење начина за рекултивацију земљишта, предмет су 
истраживања многих научних и стручних институција. Истраживања које је 
спровео Институт за нуклеарне науке "Борис Кидрич" из Винче у периоду од 
1981. до 1984. године, обухватила су експериментална испитивања узорака 
површинских вода, подземних вода и земљишта на 36 истраживачких профила 
у приобаљима река: Трговишки Тимок, Сврљишки Тимок, Бели Тимок, Црни 
Тимок, Велики Тимок, Борска река, Мали пек, Велики пек, Дунав и Борско 
језеро. Урађене су бројне агрохемијске анализе земљишта, као и испитивања 
микробиолошких особина земљишта. Анализе показују да се ради о високој 
киселости земљишта (pH – 2) и о присуству бакра, гвожђа, сумпора и 
алуминијума у повишеним концентрацијама.  

Центар за пољопривредна и технолошка истраживања Зајечар од 1985. 
године интензивно је радио на изналажењу метода за поправку земљишта 
оштећеног пиритом. У решавање овог проблема били су укључени 
Пољопривредни факултет Земун, Институт за земљиште Београд и Институт 
за ратарство и повртарство Нови Сад. Уклањањем пиритне јаловине са 
површине, земљиште се врло брзо оспособљава за производњу, што је 
експериментално урађено у Вражогрнцу на површини од 1ha. Овакав приступ 
је немогуће применити на великим површинама обзиром да се ради о 
огромним количинама пирита који није могуће негде складиштити. Одлуком 
Министарства пољопривреде Републике Србије, Центру за пољопривредна и 
технолошка истраживања Зајечар наложено је 1993. године да на 100 ha 
оштећеног земљишта, које је власништво РТБ-а, изнађе методе рекултивације, 
при чему би РТБ Бор финансирао саму рекултивацију. Даља истраживања су 
рађена у правцу рекултивације на постојећем стању земљишта и у току 1994, 
1995. и 1996. године. У Центру за пољопривредна и технолошка истраживања 
Зајечар произведени су овас и раж у вегетационим судовима уз примену 
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хемијске мелиорације. У 1996. и 1997. години засејана је раж на површини од 5 
ари која је завршила вегетацију. У вези са тим урађен је Пројекат за 
финансирање студијско истраживачких радова за формирање 
експерименталног поља на површини од 1 ha у КО Вражогрнац, са којим је 
конкурисано код Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
Републике Србије. 
 И поред настојања да се овај вишедеценијски проблем реши, на овом 
плану се није далеко одмакло. Многи уговори и контакти са републичким 
субјектима надлежним за ову област, као и са самим загађивачем – Рударско 
топионичарским басеном Бор, нису дали жељене ефекте. Предстоји енергична 
активност на разрешавању и превазилажењу овог проблема имајући у виду да 
су ове површине и највећи еколошки проблем са становишта очувања здраве 
животне средине, а поред уништавања најплоднијег земљишта, воде, флоре и 
фауне у долинама Борске реке и Великог Тимока у Србији, наноси се штета и 
суседној Бугарској. Велики проблем ремедијације овог историјског загађења је 
ограничена применљивост принципа “загађивач плаћа”, али и податак да 
предприступни фондови ЕУ нису доступни за финансирање санације 
деградираних подручја.  
 Један од начина елиминације загађења контаминирог земљишта је 
природан процес биоремедијације уз примену биолошких агенаса 
(микроорганизама) способних да разграђују органске отпадне материје 
биолошким путем у контролисаним условима, до нешкодљивих или мање 
токсичних супстанци. Ова метода има ограничавајуће дејство код отпорних 
контаминената (ароматични угљоводоници, органска једињења хлора), може 
да буде дуготрајни процес, а такође постоји опасност да производи 
биодеградације буду токсичнији од првобитних једињења. Смањење садржаја 
тешких метала у земљишту могуће је употребом биљака – фиторемедијација, 
захваљујући особинама неких биљака да акумулирају у корену и надземним 
деловима тешке метале. Овај процес може имати негативне ефекте ако тешки 
метали путем биљака уђу у ланац исхране. 
 Узроци проблема када је квалитет земљишта и деградација земљишта у 
питању: 
-примена застареле технологије у индустрији и код експлоатације, неадекватна 
возила за транспорт агрегата и непостојање свести о потреби заштите 
земљишта; 
-низак ниво еколошке свести пољопривредних произвођача; 
-неадекватно управљање отпадом, недовољне активности на санацији и 
ремедијацији деградираних подручја, постојање великог броја депонија и 
њихово стално обнављање; 
-примена оловног бензина, старост и неадекватно одржавање возила: 
-недовољне активности на отклањању историјских загађења; 
-непостојање података о геодинамичности тла на којима се одвија нека људска 
активност, непостојање катастра контаминираних локација, неадекватан 
мониторинг земљишта и сами природни геолошки процеси.  
 У циљу превазилажења наведених проблема неопходно је реализовати 
следеће активности: 
-приступити изради ГИС-а (географски информациони систем), који 
представља интегрални рачунски систем намењен прикупљању, обради, 
управљању, анализи и приказивању просторно орјентисаних информација 
сакупљених у јединственој бази података како би се добила информација о 
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степену и величини деградације животне средине, између осталог и 
земљишта; 
-успоставити редовни мониторинг квалитета земљишта (физичке особине, 
плодност, киселост, наводњавање) и редовно ажурирање у циљу праћења и 
предузимања мера поправке квалитета земљишта; 
-успоставити где год је то могуће примену најбоље доступних технологија у 
индустрији и експлоатацији;  
-успоставити систем управљања отпадом, у складу са законом; 
-спровести санацију деградираних подручја, у складу са законом; 
-извршити реонизацију пољопривредне производње сходно квалитету и 
особинама земљишта и сваке гајене пољопривредне културе;  
-омогућити даљи развој агротехнике гајења пољопривредних култура са 
становишта рационалне експлоатације и очувања пољопривредног земљишта;  
-успоставити мониторинг садржаја тешких метала, остатака пестицида и других 
штетних агенса у пољопривредном земљишту;  
-успоставити мониторинг и радити на превазилажењу проблема 
дезертификације; 
-омогућити образовање земљорадника у циљу савременог газдовања, 
искоришћавања и поправке земљишта; 
-применити одговарајуће методе и хемијске препарате за сузбијање штеточина 
и омогућити адекватну контролу у овој области; 
-заштитити пољопривредно земљиште од непланског заузимања у 
непољопривредне сврхе (промена намене); 
-спроводити програм мелиорације ливада и пашњака упоредо са спречавањем 
развоја коровских биљака (кошење, напасање стоке) и спречавати биолошку 
деградацију травног биљног покривача; 
-уређивати пољске и шумске путеве, неговати естетска обележја руралних 
предела.  
  

4. Међусекторски узроци деградације животне средине 
  
4.1. Општи узроци проблема у животној средини 

1.Непостојање стратешких и планских докумената из области заштите 
животне средине и одрживог коришћења природних ресурса дефинисаних 
законом: Програм, акциони и санациони планови за сваку област појединачно, 
Програм мониторинга, Просторни план подручја посебне намене за сливно 
подручје Акумулације „Грлиште“, акустичко зонирање града и други. Значајни 
помак у области стратешког планирања је израда Просторног плана територије 
Зајечара и измене и допуне Генералног плана града Зајечара  са стратешком 
проценом која обезбеђује имплементацију сектора заштите животне средине у 
просторно и урбанистичко планирање.  

2.Слаба и недовољна, а понекад и потпуни изостанак интеграције 
политике заштите животне средине у остале секторе што доводи до 
неусаглашености прописа и немогућности спровођења активности на 
пословима заштите животне средине. Пример је неусаглашеност Закона о 
водама и Правилника о зонама санитарне заштите са Законом о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда што резултира немогућношћу 
успостављања зона санитарне заштите око Акумулације за водоснабдевање 
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„Грлиште“. Други пример је неусаглашеност између Закона о водама и Закона 
о интегрисаној заштити животне средине што доводи до неусаглашености 
захтева у погледу начина одлагања отпадних вода из постројења која су на 
листи за издавање интегрисане дозволе, јер  БАТ техника коју прописује ЕУ 
није интегрисана у Закону о водама. Такође је евидентна неусаглашеност 
Закона о планирању и изградњи са Законом о процени утицаја на животну 
средину, што често доводи до немогућности спровођења процедуре процене 
утицаја, у складу са законом. Поред неусаглашености законске регулативе из 
области заштите животне средине и других сектора, лошији је пример 
неусаглашености законске регулативе у оквиру самог сектора заштите животне 
средине. Пример је неусаглашеност Закона о процени утицаја са подзаконским 
актима који треба да омогуће његову примену. 
3.Недовољни институционални капацитети. Недовољан број људи који ради 
на пословима заштите животне средине ствара атмосферу отежаног 
спровођења законске регулативе. Недовољна је и координација између 
институција на хоризонталном и вертикалном нивоу. Када је у питању 
хоризонтална координација, њено одсуство се најбоље уочава код спровођења 
процедуре процене утицаја где се захтева и веома је важно учешће, стручно 
мишљење и сугестије других стручних институција у поступку процене утицаја 
појединачног пројекта на животну средину како би се избегли пропусти у 
благовременом решавању важних питања. Нови сет закона из области животне 
средине из 2009. године донео је велики број нових надлежности локалним 
самоуправама тако да ова децентрализација захтева значајно јачање 
институционалних капацитета. 
4.Неделотворни систем мониторинга и извештавања. Овлашћене 
институције које се баве мониторингом нису још увек усвојиле методологију за 
мониторинг прописаних параметара квалитета ваздуха, за постојећу 
аутоматску станицу за праћење квалитета ваздуха није извршено потребно 
баждарење и недостају компоненте за комплетно регистровање свих Уредбом 
захтеваних параметара. Још увек није успостављен адекватан и благовремен 
систем извештавања, како од стране Агенције за заштиту животне средине, 
тако и од стране локалне самоуправе. Нарочито се уочава недовољно 
коришћење интернета од стране јавности, тако да подаци о извршеном 
мониторингу, објављени на сајту града, на овај начин не доспевају до значајног 
дела јавности. Директно извештавање јавности о стању животне средине 
путем монитора повезаног са аутоматском станицом за мерење квалитета 
ваздуха није још увек успостављено. Извештавања које се врше путем огласа у 
локалним листовима у поступку процене утицаја на животну средину такође не 
изазивају реакцију јавности, што наводи на закључак да у нашој средини овај 
начин обавештавања нема жељени ефекат. Нема посебног ефекта ни 
директно писмено обраћање јавности, посредством месних заједница на чијем 
се подручју планира реализација пројекта. 
5.Недовољно ефикасно спровођење прописа у области заштите животне 
средине произилази из недовршеног процеса доношења свих потребних 
закона и подзаконских аката неопходних за примену прописа, из 
неусклађености са прописима из других секторских политика и унутар сектора 
животне средине, недовољних институционалних капацитета на локалном 
нивоу и недовољне сарадње са одређеним секторима Министарства и органа 
и организација на локалном нивоу.  
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6.Неделотворан систем финансирања заштите животне средине и 
недостатак економских подстицаја. Извори финансирање заштите животне 
средине су средства којим Фонд за заштиту животне средине Републике 
Србије партиципира у финансирању одређених пројеката (центар за 
сакупљање, уклањање дивљих депонија, куповина судова за смеће и 
механизације и сл.) и која нису доступна свим локалним самоуправама (град 
Зајечар није добио помоћ у виду суфинансирања ниједне од наведених 
активности од стране републичког Фонда до дана израде овог документа), део 
средстава од накнаде за загађивање животне средине (40%) и средства 
остварена наплатом накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, 
према Одлуци града Зајечара. Ова средства су недовољна за све потребне 
активности и реализацију пројеката из области заштите животне средине.  
7.Низак ниво свести о животној средини, недовољна едукација о животној 
средини и неадекватно учешће јавности у одлучивању. Општи ниво свести 
о значају заштите животне средине је веома низак, што се огледа, пре свега у 
неразумевању хитности решавања ових питања у циљу очувања здравља 
људи. Грађани не поседују основно знање о штетности појединих радњи које 
неконтролисано упражњавају (спаљивање отпада, пластике, гуме и сл., 
одлагање отпада из домаћинства на местима која нису за то одређена, 
неконтролисано трошење воде, енергије,..). Ово указује на недостатак 
основног образовања из области заштите животне средине у оквиру 
образовног процеса, почев од предшколских установа до универзитета. 
 Учешче јавности је процес који је незаобилазан у сваком сегменту 
спровођења сета закона из области заштите животне средине из 2004. године. 
Све процедуре које се спроводе код процене утицаја појединачних пројеката 
или планова, програма и основа на животну средину, издавања интегрисане 
дозволе, обавезно подразумевају укључивање јавности у процесу одлучивања. 
Током спровођења процедуре процене утицаја пројеката на животну средину, 
почев од 2005. године, Служба за заштиту животне средине се сусрела са 
веома ограниченим интересовањем јавности за непосредно животно окружење 
и ово интересовање је условљено углавном лошим међуљудским односима. 
Забрињавајући су случајеви где је заинтересована јавност револтирана 
захтевом за достављање мишљења у поступку спровођења процедуре 
процене утицаја, из разлога избегавања одговорности у одлучивању. Такође је 
уочено неразумевање потребе поштовања рокова прописаних законом, тако да 
су реакције у предвиђеном року изостале и јављају се тек када је пројекат 
реализован. Постоје случајеви да је учешће јавности изостало код спровођења 
процедуре за пројекте и активности који су  у ранијем периоду били предмет 
оштре критике јавности. У сваком случају, током седмогодишњег спровођења 
Закона о процени утицаја, није било ниједног писменог мишљења од стране 
заинтересоване јавности, док  јавне презентације и расправе готово да нико не 
посећује.  
 На подручју Зајечара не функционише ни једна НВО организација из 
области животне средине.  

 
4.2. Отпад 
 

 Настајање отпада је резултат укупне економске активности сваке државе 
и као такав је у директној корелацији са националном економијом.  
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 Настајање комуналног отпада зависи од степена индустријског развоја, 
животног стандарада, начина живота, социјалног окружења, потрошње и 
других параметара сваке потрошачке заједнице.  
 У нашој земљи постоји изражен проблем одлагања отпада који је 
присутан и на територији Зајечара. Постојеће градско сметилиште је 
неуређено, без икаквих пратећих објеката и мера заштите, лоцирано на обали 
Тимока, и као такво представља опасност по здравље људи и животну 
средину.  
 Врсте и морфолошки састав отпада 
 Према Закону о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/10),  
разликују се ледеће врсте отпада: 

1. Комунални отпад (кућни отпад) 
2. Комерцијални отпад 
3. Индустријски отпад 

 У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и 
животну средину, отпад може бити: 

1. Инертни 
2. Неопасан 
3. Опасан 

 Комунални отпад се разликује по саставу из градских и сеоских 
домаћинстава, при чему је структура отпада у већим сеоским насељима 
слична оној у градској средини. У градској средини преовладава отпад 
органског порекла (остаци намирница и хране), знатна количина хартије, 
амбалажни отпад, отпад са јавних зелених површина, стакло, као и пепео од 
ложења. Морфолошки састав отпада у сеоским срединама се разликује пре 
свега у мањој заступљености органског отпада и папира, укључујући и отпад са 
јавних површина. Отпад из сеоских средина оптерећен је, међутим, неким 
другим врстама отпада, пре свега остацима од клања стоке и лешевима 
угинулих животиња, што захтева посебан третман и излази из домена 
законодавства из области заштите животне средине.  
 Комунални отпад из насеља је мешавина органског и неорганског 
отпада, са улица и јавних површина (прашина, лишће, дрво, отпаци од хране, 
са пијаце, амбалажа, метални опиљци, гума, стакло, грађевински шут и друго).  
  
 Закон о управљању отпадом не примењује се на : 
 1. Радиоактивни отпад 
 2. Гасове који се емитују у атмосферу 
 3. Отпадне воде, осим течног отпада 
 4. Муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља 
из постројења за третман муља 
 5. Отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла и њихови 
делови и саставни делови животињског тела који нису намењени и безбедни за 
исхрану људи, као и конфискат) из објеката за узгој, држање, клање животиња, 
као и из објеката за производњу, складиштење и промет производа 
животињског порекла, фекалне материје са фарми и друге природне, неопасне 
супстанце које се користе у пољопривреди 
 6. Отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, 
прерадом и складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и 
каменолома 
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 7. Отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и коначној 
обради или уништавању минско-експлозивних и других бојних средстава и 
експлозива 
 8. Слама и други неопасан пољопривредни и шумски материјал који се 
налази у природи и користи у пољопривреди, шумарству или за производњу 
енергије из такве биомасе поступцима или методама које немају штетан утицај 
на животну средину и здравље људи. 
 Управљање посебним токовима отпада обухвата: 

1. Управљање истрошеним батеријама и акумулаторима 
2. Управљање отпадним уљима 
3. Управљање отпадним гумама 
4. Управљање отпадом од електричних и електронских производа 
5. Управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу 
6. Управљање ПЦБ и ПЦБ отпадом 
7. Управљање отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран 

дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс отпад) 
8. Управљање отпадом који садржи азбест 
9. Управљање отпадним возилима 
10. Управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена 

заштита и фармацеутским отпадом 
11. Управљање отпадом из производње титан-диоксида 
12. Управљање амбалажом и амбалажним отпадом. 

  Низак ниво управљања отпадом је један од највећих проблема животне 
средине. Постојеће депоније - сметилишта имају негативан утицај на ваздух, 
земљиште, површинске и подземне воде. Процењена дневна производња 
отпада по становнику износи за: 

1. Урбана насеља (град Зајечар)  0,64 kg/дан 
2. Сеоска насеља 0.5 kg/дан 

 Иако је стандард за процењену количину отпада коју дневно генерише 
један становник 0,7 – 1 kg/дан (према Стратегији управљања отпадом за 
период 2010. до 2019. године), узимајући у обзир социолошке моменте, навике 
становништва, ниво развијености итд. узет је у прорачун критеријум од 0,64 
kg/дан.  
 У Прилогу 3. Табеле 27 и 28, дат је приказ количине и састава  отпада 
који се прикупи у граду и одвезе на градску депонију, за период мај – децембар 
2010. године и за 2011. годину (према подацима Јавног комуналног предузећа 
„Краљевица“). 
 Количина и састав отпада зависе од периода у току године.  
 За коначну диспозицију комуналног отпада у Зајечару користи се 
локација код Халова која је удаљена 11 km од града Зајечара и која не 
испуњава санитарно техничке услове за депонију при чему је локација посебно 
неадекватна због близине реке Тимок. 
  Управљање комуналним отпадом поверено је Јавном комуналном 
предузећу "Краљевица". На подручју Зајечара регистроване су 62 дивље 
депоније које се углавном налазе на рубним подручјима града према 
приградским насељима, као и на подручју сваког сеоског насеља, најчешће на 
обалама река и прилазним путевима. Средствима из пројекта јавних радова на 
уклањању депонија, у 2009. години је санирана 21 дивља депонија. Санација 
преосталих депонија врши се постепено, по налогу комуналне инспекције. 
Слика дивљих сметилишта је променљива категорија. Потпуно уклањање са 
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тенденцијом да се ова сметилишта не обнављају, могуће је само 
успостављањем организованог извожења отпада из свих сеоских насеља, као 
и редовним извожењем отпада уз сталну инспекцијску контролу. У постојећој 
констелацији, санирана дивља сметилишта се поново обнављају. 
 Постојеће стање и катастар дивљих сметилишта на подручју Зајечара: 
1.Зајечар-Изворски пут, поред скретања за “Тимас”, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 11 km, површине око 7000 m², запремине око 220 m³. 
2.Зајечар, Мали Ступањ, међународни пут за Бугарску, лак приступ, удаљеност 
од званичне депоније око 13 km, површине око 1500 m², запремине око 130 m³. 
3.Зајечар, насеља Котлујевац и Подлив, врло тежак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 12 km,  површине око 10000 m², запремине око 300 m³. 
4.Зајечар, Звездански пут код ТС, скретање за гробље, отежан приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 14 km, површине око 1500 m², запремине 
око 200 m³. 
5.Зајечар, Парк шума, плато Краљевице, отежан приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 11 km,  површине око 3000 m², запремине око 180 m³. 
6.Зајечар, Лубничко брдо, отежан приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 13 km,  површине око 500 m², запремине око 85 m³.  
7.Зајечар, Николичевско брдо, отежан приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 12 km,  површине око 600 m², запремине око 75 m³.  
8.Село Николичево, магистрални пут за Бор, на десној страни пута, лак 
приступ, удаљеност од званичне депоније око 19 km. 
9.Зајечар, Магистрални пут за Књажевац, скретање за Грљан, отежан приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 15 km, површине око 4500 m², запремине 
око 200 m³.  
10.Село Грљан – Топољак, отежан приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 17 km, површине око 6000 m², запремине око 285 m³.  
11.Село Грљан, поред Тимока и улице Ивана Милутиновића, отежан приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 16 km, површине око 800 m², запремине 
око 150 m³.   
12.Село Грлиште, на ободу села, лак приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 27 km, површине око 200 m², запремине око 210 m³.   
13.Село Грлиште, на 1 km према селу Лесковац, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 30 km. 
14.Село Вратарница – депонија МЗ, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 26 km, површине око 3000 m², запремине око 100 m³.  
15.Село Вратарница – дуж Тимока, отежан приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 26 km, површине око 5000 m², запремине око 90 m³.  
16.Село Заграђе, пољана, лак приступ, удаљеност од званичне депоније око 
31 km, површине око 1530 m², запремине око 140 m³.   
17.Село Мариновац, на путу за Заграђе, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 38 km, површине око 1500 m², запремине око 140 m³.  
18.Село Боровац – центар села, лак приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 36 km, површине око 300 m², запремине око 80 m³.  
19.Село Селачка – Павлова падина према манастиру, лак приступ, удаљеност 
од званичне депоније око 40 km, површине око 6000 m², запремине око 180 m³.  
20.Село Врбица – корито реке, отежан приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 41 km, површине око 2500 m², запремине око 80 m³.  
21.Стубал – поред пута ка Мариновцу, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 36 km, површине око 500 m², запремине око 30 m³.  
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22.Село Прлита, према Аврамици, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 19 km, површине око 1200 m², запремине око 60 m³.  
23.Село Копривница, на ободу села, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 19 km, површине око 1800 m², запремине око 80 m³.  
24.Село Мала Јасикова, код игралишта, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 24 km, површине око 1500 m², запремине око 70 m³.  
25.Село Дубочане, код сточног гробља – Ћакароши, лак приступ, удаљеност 
од званичне депоније око 28 km, површине око 1000 m², запремине око 70 m³.   
26.Дубочане – Мала Јасикова, поред пута на излазу из Дубочана, лак приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 35 km, површине око 40 m², запремине 
око 20 m³.  
27.Село Глоговица, код гробља, лак приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 29 km, површине око 750 m², запремине око 70 m³.  
28.Глоговица – Дубочане, поред пута на излазу из Глоговице, лак приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 40 km, површине око 50 m², запремине 
око 30 m³.  
29.Село Велика Јасикова, у пољу, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 27 km, површине око 7500 m², запремине око 65 m³.   
30.Село Велика Јасикова, на периферији села, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 27 km, површине око 1800 m², запремине око 135 m³.   
31.Село Салаш, клисура, лак приступ, удаљеност од званичне депоније око 36 
km, површине око 6000, запремине око 650 m³.  
32.Село Салаш, на путу према Глоговици, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 36 km, површине око 2000 m², запремине око 150 m³.  
33.Село Метриш, река,  лак приступ, удаљеност од званичне депоније око 44 
km, површине око 250 m², запремине око 40 m³.  
34.Село Кленовац, према потоку, лак приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 51 km, површине око 1500 m², запремине око 50 m³.  
35.Село Брусник, на путу према железничкој станици, лак приступ, удаљеност 
од званичне депоније око 48 km, површине око 3000 m², запремине око 100 m³.   
36.Село Табаковац, на ободу села, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 52 km, површине око 1200 m², запремине око 50 m³.  
37.Село Халово – Бачиште, лак приступ, удаљеност од званичне депоније око 
3 km, површине око 1000 m², запремине око 300 m³.   
38.Село Халово – Челебија, лак приступ, удаљеност од званичне депоније око 
3 km.  
39.Село Шипиково – на ободу села, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 20 km, површине око 1000 m², запремине око40 m³.  
40.Село Велики Извор - Алапин изнад села, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 7 km, површине око 7500 m², запремине око 600 m³.  
41.Село Градсково – према реци Тимок, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 11 km, површине око 1000 m², запремине око 300 m³.   
42.Село Велики Јасеновац – поред игралишта, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 17 km, површине око 3200 m², запремине око 200 m³.  
43.Село Мали Јасеновац – Штуби, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 15 km, површине око 4000 m², запремине око 80 m³.  
44.Село Николичево, на ободу села, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 21 km, површине око 6000 m², запремине око 400 m³.  
45.Село Рготина – централна депонија – Марсен,  лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 24 km, површине око 9000 m², запремине око 600 m³.  
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46.Село Рготина, у самом насељу, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 24 km, површине око 3000 m², запремине око 300 m³.  
47.Село Вражогрнац, сеоска депонија, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 20 km. 
48.Село Вражогрнац, према Рготини, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 19 km, површине око 1500 m², запремине око 200 m³.   
49.Село Трнавац, од каменолома према селу, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 23 km, површине око 750 m², запремине око 80 m³.   
50.Село Чокоњар,  лак приступ, удаљеност од званичне депоније око 17 km, 
површине око 1200 m², запремине око 70 m³.  
51.Село Лубница – поред реке, отежан приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 17 km, површине око 3000 m², запремине око 120 m³.   
52.Село Планиница, на ободу села, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 21 km, површине око 1000 m², запремине око 80 m³.  
53.Село Шљивар, поред излетишта на путу за село Леновац, лак приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 19 km, површине око 3000 m², запремине 
око 140 m³.  
54.Село Леновац, на путу за врело, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 27 km, површине око 2000 m², запремине око 90 m³.  
55.Село Леновац, 500 m испред села, поред пута, лак приступ, удаљеност од 
званичне депоније око 30 km. 
56.Село Ласово – поред пута за мајдан, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 29 km, површине око 4000 m², запремине око 90 m³.  
57.Село Лесковац – Стојков врх, лак приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 30 km, површине око 2100 m², запремине око 80 m³.  
58.Село Горња Бела Река, на ободу села – коњско гробље, лак приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 35 km, површине око 2000 m², запремине 
око 90 m³.  
59.Село Звездан, брдо Нерезина, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 16 km, површине око 4000 m², запремине око 650 m³.   
60.Село Гамзиград – према селу, лак приступ, удаљеност од званичне депоније 
око 21 km, површине око 2000 m², запремине око 350 m³.                
61.Село Мали Извор, сеоска депонија, лак приступ, удаљеност од званичне 
депоније око 36 km.   
62.Братујевац, између плантаже дуња и шљива, 50 m од пута, лак приступ, 
удаљеност од званичне депоније око 20 km, површине око 30 m², запремине 
око 20 m³.  
 Механизме санације постојећих депонија које се затварају као и начине 
рекултивације земљишта у циљу привођења новим наменама потребно је 
утврдити након испитивања степена угрожености земљишта и подземних  
вода, а у циљу заштите становништва и животне средине од заразе и 
загађивања (ширење гасова, могућност самозапаљивања, ширење 
непријатних мириса, извор заразе у директном контакту или посредно). 
Ремедијацију дивљих депонија могуће је извршити на следеће начине: 
уклањањем депоније при чему се цела количина отпада одвози на званичну 
депонију, делимичном или потпуном санацијом (када се изолују горњи слојеви 
или и горњи и доњи слојеви депоније).                
 Организованим извожењем смећа обухваћен је само Град Зајечар, што 
значи да је 44267 становника обухваћено организованим прикупљањем 
отпада. Ниједно сеоско насеље није обухваћено организованим извожењем 
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смећа, што за последицу има велики број дивљих сметилишта, како је и 
приказано у претходном попису дивљих депонија. У посебним мрежастим 
контејнерима се прикупља ПЕТ амбалажа на подручју града и у појединим 
сеоским насељима, док се отпад од грађевинског материјала и грађевински 
шут депонују на посебној локацији и на начин утврђен градском Одлуком. 
Евидентан је недостатак посуда за прикупљање и одвајање отпада, као и 
возила за транспорт отпада. 
 На подручју Зајечара постоје два оператера у области управљања 
металним неопасним отпадом (сакупљање, транспорт, складиштење и 
механичка припрема за транспорт) и два оператера у области управљања 
амбалажним отпадом као што су папир и картон, пластична амбалажа и 
амбалажни отпад, текстилни отпад, отпад од стакла и дрвета, отпадне гуме 
(сакупљање, транспорт, складиштење и механичка припрема за транспорт). 
Тренутно се на подручју Зајечара ниједан оператер не бави третманом било 
које врсте отпада. 
 Током 1994. године, Комисија за одређивање локације градске депоније 
у Зајечару, формирана Решењем број III/01-02-1/94 од 04.03.1994. године од 
стране Извршног одбора Скупштине општине Зајечар, одредила је локацију за 
градску депонију “Ненов до” - Велики Ступањ – КО Велики Извор, на основу 
прописаних критеријума из важеће законске регулативе. На Извештај Комисије 
за одређивање локације, надлежно министарство је дало позитивно мишљење 
број 353-02-409/94-02 од 21.09.1994. године, међутим радови на овој депонији 
никада нису започети ни реализовани.   
 На основу Националне стратегије управљања отпадом коју је Влада 
Србије усвојила 2003. године и која представља основу за рационално и 
одрживо управљање отпадом (у њој су имплементирани основни принципи ЕУ 
у области управљања отпадом), општина Зајечар је, у сарадњи са 
Министарством науке и животне средине - Управом за животну средину, на 
основу Уговора о суфинансирању израде пројектне документације израдила 
следећу документацију: 
 1. Ситуациони план депоније "Халово" у општини Зајечар (Геодетски 
биро "Геопројект" Зајечар, новембар 2004. године) 
 2. Еколошку студију депоније "Халово" (Институт "Кирило Савић" а.д. 
Београд, децембар 2004. године) 
 3. Пројекат санације и ремедијације депоније "Халово" у Зајечару 
(децембра 2004. године, од стране Института "Кирило Савић" А.Д., на који је 
Министарство дало сагласност Решењем број 401-00-372/2004-01 од 28. 
октобра 2005. године) 
 4. План управљања отпадом у општини Зајечар (Унија еколога "Green 
LIMES" Београд, децембар 2004. године) 
 Скупштина општине Зајечар на седници одржаној 04.05.2006. године 
донела је Решење о давању сагласности на споразум о намерама за 
успостављање регионалне сарадње управљања комуналним чврстим отпадом 
у Борском и Зајечарском управном округу, на седници одржаној 04.10.2006. 
године донела је Одлуку о одређивању локације регионалне комуналне 
депоније на територији општине Зајечар (локација "Халово 2" КО Халово), док 
је у Сокобањи 25.04.2007. године потписан споразум о заједничкој изградњи и 
коришћењу санитарне депоније. Због близине регионалне депоније, на 
подручју Зајечара се не планира изградња трансфер станице. Припрема 
потребне документације за изградњу регионалне депоније поверена је 
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Регионалној агенцији за развој источне Србије (РАРИС) која координира и 
израду Регионалног плана управљања отпадом. У току 2011. године спроводи 
се процедура процене утицаја на животну средину регионалне депоније 
„Халово 2“, у поступку изгавања грађевинске дозволе код надлежног 
министарства. Такође је у процедури израда стратешке процене на животну 
средину Регионалног плана управљања отпадом. 
 Локација регионалне депоније заузима простор од око 15 ha и састоји се 
из две целине:  
1.Платоа са управном зградом и свим осталим садржајима који омогућавају 
контролу, транспорт, сепарацију и привремено складиштење корисних 
сировина. 
1.Санитарне зоне за одлагање отпада-тело депоније 
 Планирана количина комуналног отпада која се подвргава селекцији 
износи 150 t/дан. Планира се издвајање биолошког отпада који ће се 
компостирати, секундарне сировине ће се компактирати и продавати, док ће се 
остали отпад трајно одлагати на телу депоније. На локацији ће се 
разврставати: грађевински отпад, баштенски отпад, кабасти кућни отпад, 
одбачена саобраћајна средства, истрошене аутомобилске гуме, електронски 
отпад, опасан отпад из домаћинства и компактиране секундарне сировине 
издвојене из мешаног кућног отпада. 
 У поступку избора локације за регионалну депонију разматране су 
локације „Ненов до – Велики Ступањ“ и „Халово 2“, у складу са важећим 
Правилником о избору локације. Локација „Ненов до“ није прихваћена из 
разлога неповољније инфраструктурне опремљености, захтевала би значајну 
сечу постојеће храстове шуме и неприхваћања од стране локалног 
становништва. 
 Центар за сакупљање кабастог и другог отпада из домаћинстава који се 
не одлаже у контејнере за комунални отпад, планира се на локацији „Старо 
стрелиште“ КО Звездан, имајући у виду критеријуме које локација треба да 
задовољи према наводима из Идејног решења сакупљачке станице, израђеног 
од стране Фонда за заштиту животне средине Републике Србије. На овој 
локацији ће грађани моћи сами да довозе отпад из домаћинства који није 
могуће одложити у контејнере за одлагање комуналног отпада (намештај, бела 
техника, отпадне гуме, акумулатори, истрошене батерије, електрични и 
електронски отпад, отпадна уља и сл.). 
 Након ступања на снагу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС"; 
бр.36/09 и 88/10) и Стратегије управљања отпадом за период 2010. до 2019. 
године ("Сл. гласник РС", бр.29/2010), Градско веће Града Зајечара донело је 
Закључак о усаглашавању Плана управљања отпадом у општини Зајечар са 
новом законском регулативом из области управљања отпадом. Након 
усаглашавања, предлог Плана управљања отпадом биће упућен Скупштини 
града на разматрање и усвајање. Овим Планом ће се оквирно одредити начин 
управљања свим врстама отпада на подручју Зајечара. 
Узроци проблема: 
-заједничко одлагање комуналног и опасног отпада из домаћинства    
-непостојање система организованог сакупљања, транспорта и одлагања 
отпада у сеоским насељима 
-непостојање капацитета за управљање посебним токовима отпада (отпадних 
батерија и акумулатора, отпадних уља, ЕЕ отпада)-нема заинтересованих 
оператера на подручју Зајечара 
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-непостојање центра за сакупљање (места где ће грађани доносити сами 
кабасти отпад из домаћинстава, који се не може одложити у контејнере, као 
што је намештај бела техника и слично) 
-недовољан број судова за комунални отпад, као и судова за раздвајање 
отпада на месту настанка (стакло, папир, ПЕТ амбалажа, лименке, баштенски 
отпад и сл.) 
-неекономске цене услуга сакупљања и одлагања комуналног отпада 
-недовољна ефикасност јавног комуналног предузећа 
-недостатак финансијских средстава 
-недовољан број возила и ниска фреквенција извожења смећа 
-низак ниво свести јавности у погледу управљања отпадом 
-велики број дивљих сметилишта и њихово стално обнављање на местима где 
је извршено чишћење или санација 
Утицај на животну средину: 
-загађење површинских, подземних вода и земљишта  
-загађење ваздуха неконтролисаним горењем отпада на сметилиштима и у 
контејнерима, односно повећана концентрација укупних таложних материја и 
суспендованих честица услед недовољне комуналне хигијене (нередовно 
извожење смећа) 
-деградација простора непрописним оглагањем отпада, укључујући и визуелно 
загађење.  
 

 4.3. Бука 
 

 Бука у животној средини јесте нежељен или штетни звук. Извор буке 
јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица 
активности људи. То може да буде сваки уређај, средство за рад, саобраћајно 
средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички 
уређај. Изворима буке сматрају се покретни и непокретни објекти који под 
одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени 
простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл. као и 
угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др. 
 Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, 
бр.36/09 и 88/10), створен је законски оквир за регулисање ове проблематике . 
Подзаконска акта која ближе регулишу ову област су: Правилник о методама 
мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке, Уредба о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. Гласник РС“, бр.72/2010). Наведена законска регулатива не односи се на 
буку која настаје на радном месту и у радној околини, буку која настаје у 
превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским 
полигонима и активности на заштити од елементарних непогода, природних и 
других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног 
домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају. Вибрације до 
сада нису регулисане законском регулативом.  
 На подручју Зајечара у досадашњем периоду није вршено систематско  
мерење буке, осим појединачних мерења из локалних извора емисије буке. У 
наредном периоду је потребно успоставити редовни мониторинг буке и 
извршити зонирање града, према постојећим и планираним садржајима 
дефинисаним планском документацијом. 
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 Узроци буке су сви видови саобраћаја (друмски и железнички) и бука из 
локалних извора као што су привредна постројења, угоститељске и занатске 
радње. Прописане су граничне вредности индикатора буке према намени 
простора на отвореном и у затвореној просторији, које приказујемо у наредним 
Табелама. 
 
Табела 29: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 
 

зона Намена простора 

Ниво буке у dB 
(А) 

за дан 
и вече 

за ноћ 

1 Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики 
паркови 

50 40 

2 Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3 Чисто стамбена подручја 55 45 

4 Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 
подручја и дечја игралишта 

60 50 

5 Градски центар, занатска, трговака, административно-
управна зона са становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6 Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда 

На граници ове 
зоне бука не 
сме прелазити 
граничну 
вредност у 
зони са којом 
се граничи 

 

Табела 30: Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама 
 

 

Намена просторија 

Ниво буке у 
dB (А) 

за 
дан и 
вече 

за 
ноћ 

1 Боравишне просторије (спаваћа и дневна соба) у 
стамбеној згради при затвореним прозорима 

35 30 

2. 
2.1 

У јавним и другим објектима, при затвореним прозорима: 
Здравствене установе и приватна пракса, и у њима: 

  

 а) болесничке собе 35 30 

 б) ординације 40 40 

 в) операциони блок без медицинских уређаја и опреме 35 35 
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2.2 Просторије у објектима за одмор деце и ученика, и спаваће 
собе домова за боравак старих лица и пензионера 

35 30 

2.3 Просторије за васпитно-образовни рад (учионице, 
слушаонице, кабинети и  сл.), биоскопске дворане и 
читаонице у библиотекама 

40 40 

2.4 Позоришне и концертне дворане 30 30 

2.5 Хотелске собе 35 30 

 

 Решавање проблема буке могуће је правилним планирањем простора и 
акустичким зонирањем града, правилним размештајем индустријске и радних 
зона уз максимално поштовање функције становања, планирањем и 
реализацијом заобилазних саобраћајница како би се бука од саобраћаја свела 
на најмању меру, успостављањем звучних баријера тамо где није могуће 
свођење нивоа буке на други начин, стриктном применом звучне заштите 
приликом изградње објеката, обазрив приступ приликом смештања објеката 
чијим се радом може очекивати повећани ниво буке (угоститељски, занатски и 
други објекти у зони становања). На подручју Зајечара, на основу пријава 
грађана, потенцијално је изражен проблем буке (такође и загађења ваздуха) из 
пекарских и угоститељских радњи лоцираних у приземљу зграда за колективно 
становање, из објеката у којима се обавља делатност игара на срећу у оквиру 
зграда за колективно становање, из столарских радионица које су у близини 
стамбених објеката и из угоститељских објеката у ужем градском центру. 
 У наредној Табели дајемо приказ евидентираних извора буке и 
измереног нивоа буке у индустријским погонима, занатским, угоститељским и 
трговинским објектима на подручју Зајечара:  

Табела 31:Вредности индикатора буке на отвореном простору и у боравишним 
просторијама, пореклом од индустријских, занатских, угоститељских и 
трговинских објеката 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА, РАДЊЕ 

НИВО БУКЕ У dB (А) 

за дан и 
вече 

за ноћ 

1 SERVIS STIL “TOMA-TOMOS” 
Зајечар, Хајдук Вељкова број 69 

28.5 / 

2 SUR “LIFE” 
Спортско рекреациони центар „Краљевица“ 

52 / 

3 STOLARSKA RADIONICA 
Зајечар, Станка Пауновића бр.2 

34 / 

4 SUR NOĆNI BAR “COTTON” 
Зајечар, Милоша Великог бр. 16а 

/ 38 

5 SUR NOĆNI BAR “TRI SOBE 2” 
Зајечар, 7. септамбар бр.2 

/ 53 

6 SUR NOĆNI BAR “BIG BEN” 
Зајечар, Љубе Нешића бр.111 

/ 53 
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7 SUR NOĆNI BAR “PLUS” 
Зајечар, Љубе Нешића број 78 

/ 53 

8 SUR “SPORT CAFFE” 
Зајечар, Љубе Нешића број 107 

/ 55 

9 POLJOPRIVREDNO DOBRO “ZAJEČAR“ a.d. 
Зајечар, Неготински пут бб 

45 42 

10 SUR NOĆNI KLUB “BELA” 
Зајечар, Љубе Нешића број 29 

/ 53,2 

11 SUR “MUSIC CAFFE” 
Зајечар, Тимочке Буне бр.63 

/ 56 

12 SZR “ŠEKI“ 
Зајечар, Иве Андрића бр.7 

49 / 

13 AD IMLEK-MLEKARA „ZAJEČAR“ 
Зајечар, Болнички пут бб 

47 
47 
52 

41 
40 
49 

14 „PIL GRAĐEVINARI“ DOO 
Зајечар, Крфска бр.18 

65 / 

15 „IDEA ZAJEČAR“ 
Зајечар, Карађорђев венац 4 

Приватан 
стан 
35 

Приватан 
стан 
30 

16 SZR „GROZDANOVIĆ RADE“ 
Зајечар, Шибеничка бр.1  

50 
51 

/ 

17 SUR „IRISH PUB“ 
Зајечар, Војводе Мишића бр.10 

/ 
52,7 
54,4 

18 STUR I KETERING „PUB RIVENDEL“ 
Зајечар, Војводе Мишићабр.10а / 

52,7 
54,4 
55,5 

19 SUR „EL GRECCO“ 
Зајечар, Тимочке Буне бр.63 

/ 
57,8 
57,3 

20 „DEMIMETAL“ doo 
Зајечар, Крфска бр.16 

Приватан 
стан 
31,8 

Приватан 
стан 
30,9 

21 UJEDINJENE SRPSKE PIVARE „ZEJEČARSKO“ AD 
Зајечар, Железничка 2 

56 53 

 Све измерене вредности су у дозвољеним границама, у складу са 
позитивним законским прописима. 

 Из претходног приказа, на основу извршених мерења, може се извести 
закључак да на подручју Зајечара генерално и реално није изражен проблем 
повећаног нивоа буке из објеката индустрије, занатства и угоститељства. 
Евидентно је међутим, на основу пријава грађана, ометање буком из 
занатских, угоститељских, трговинских и услужних делатности које се обављају 
у приземљу зграда за колективно становање, из угоститељских објеката у 
самом центру града где постоји и намена становања и из појединих занатских 
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објеката (обрада дрвета, рад са моторном тестером) у зонама становања, што 
указује на потребу обазривог приступа приликом смештања оваквих објеката, у 
складу са наменом простора у поступку израде урбанистичко планске 
документације.  

 Утицај саобраћаја на повећани ниво буке није могуће обрадити у 
садашњем тренутку, обзиром да нису вршена систематска мерења буке (која 
би се вршила и у близини саобраћајница) на подручју Зајечара. Процена је да 
повећани ниво буке постоји у близини већих саобраћајница, нарочито оних које 
добрим делом пролазе кроз стамбене зоне. 

 
 4.4. Хемијски удеси 
 
 Хемијски удес је изненадни и неконтролисани догађај који настаје 
ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја, обављањем 
активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или 
дуготрајном неадекватном чувању.  
 Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, 135/04 и 36/09),  
Правилником о садржини обавештења о новом севесо постројењу, односно 
комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о трајном 
престанку рада севесо постројења, односно комплекса („Сл. Гласник РС“, бр. 
41/10), Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и 
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса  („Сл. 
Гласник РС“, бр. 41/10) и Правилником о Листи опасних материја и њиховим 
количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује 
оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. Гласник РС“, бр. 41/10), 
створен је нови законски оквир којим се хемијски удес регулише на начим који 
је усклађен са важећим прописима ЕУ - Директивом 96/82/ЕЗ-Севесо II 
упутство. 
 На подручју Зајечара налази се севесо постројење „МБ -ГАС ОИЛ“ д.о.о. 
Београд, на локацији комплекса АД „Еурокристал“ - а Зајечар и бави се 
складиштењем течног нафтног гаса (ТНГ) капацитета 1000 m³ чиме је, у складу 
са законом, обавезна израда Извештаја о безбедности и Плана заштите од 
удеса и исходовање сагласности на ову документацију, од стране 
Министарства надлежног за послове заштите животне средине, три месеца 
пре почетка рада постројења.  
 Удесне ситуације су могуће у привредним и другим објектима који 
поседују материје чијим се неправилним руковањем може угрозити животна 
средина и здравље људи (складишта запаљивих течности и гасова, 
експлозивних материја, индустријски објекти чије су полазне сировине опасне 
материје, магацини опасног отпада, објекти са расхладним флуидима који 
спадају у групу опасних материја - амонијачна постројења). На подручју 
Зајечара се налазе бензинске пумпе и ТНГ станице, Погони који у свом 
производном процесу користе као расхладни флуид амонијак, ускладиштени 
мазут (у оквиру котларнице “Плажа”, асфалтне базе, прераде пластичних маса 
– Горење), Пивара Зајечар (која поседује складиште пропан бутан боца), други 
привредни субјекти који користе опасне материје у производном процесу 
(Фабрика мерних трансформатора, Фабрика каблова и др.) и привредни 
субјекти који планирају обављање делатности у оквиру које се користе опасне 
и канцерогене материје као улазна сировина или продукт емисије на 
емитерима (Горење-прерада пластичних маса).  
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 Када су у питању амонијачна постројења, на подручју Зајечара 
егзистирају следећа амонијачна постројења и инсталације: 
1. Пивара “Уједињене српске пиваре” Зајечар, користи амонијачно постројење 
са око 5 – 6 тона течног амонијака. 
2. Пољопривредно добро “Зајечар” у Постројењу за прераду воћа и поврћа са 
хладњачом користи расхладно постројење са око 5 тона амонијака R-717.  
 Амонијак је безбојан гас карактеристичног продорног мириса, који 
изазива сузење очију. Добро се раствара у води, а по хемијском саставу је 
једињење азота и водоника. Паре амонијака имају надражујући продоран 
мирис већ при присуству 0,025 запреминских % у ваздуху и у таквој просторији 
је опасно боравити дуже од 0,5 часа. Амонијак је запаљив и ако га има у 
ваздуху у концентрацијама 16 – 26  запреминских %, може да експлодира. 
Физиолошко дејство амонијака на људски организам се манифестује 
надражајем органа за дисање и очију при концентрацијама већим од 0,04 
запреминских %. 
 Када је у питању складиштење моторних горива, на подручју Зајечара 
налазе се следећи објекти за снабдевање моторних возила горивом: 
 
1.Бензинска и ТНГ станица "Професионал", Зајечар, ул. Николе Пашића бб, 
подземни резервоари (за дизел гориво D-2 капацитета 50 m³, за супер бензин  
50 m³, за лож уље  50 m³, за бензин премијум 30 m³ и безоловни бензин 20 m³) 
и подземни резервоар ТНГ-а запремине 30 m³.  
2.Бензинска и ТНГстаница са пунионицом преносних боца “Kryo gas” 
Д.О.О. Београд у Зајечару, ул. Ртањска бб, подземни резервоар евро дизела 
запремине 30 m³ и подземни резервоар ТНГ-а запремине 30 m³. 
3.Бензинска и ТНГ станица "Зајечар 2" Лукоил-Беопетрол Београд у 
Зајечару, ул. 29. новембра бб, два подземна резервоара запремине по 60 m³  
(за моторни бензин МБ-95, безоловни моторни бензин БМБ-95, моторни бензин 
МБ-98, дизел гориво лако Д-2, еуродизел (НСД)) и подземни резрвоар ТНГ-а 
запремине 30 m³. 
4.Бензинска и ТНГ станица "ОМВ Југославија" д.о.о. Београд, угао улица 
Д.Р. "Боби" и Станоја Гачића у Зајечару,  два подземна резервоара од по 100 m³ 
и један од 40 m³ (дизел Д-2 -60 m³, еуро дизел ЕД -40 m³, оловни 95 МБ95 -60 
m³, безоловни бензин 95 БМБ95 -40 m³, безоловни бензин 98 БМБ98 -40 m³) и 
подземни резервоар за ТНГ запремине 25 m³. 
5.Бензинска станица “Зајечар 1 – 588” у Зајечару, ул. Љубе Нешића бр.147, 
четири подземна резервоара: Р1 запремине 10149 l са дизелом D2; Р2 
запремине 10170 l са еуродизелом; Р3  запремине 10218 l са премијумом BMB 
95; Р4  запремине 20695 l са премијумом BMB 95 . 
6.Бензинска станица “Зајечар 2 – 697” у Зајечару, ул. Тимочке Буне бб, три 
подземна резервоара: Р1 запремине 10052 l са дизелом D2; Р2 запремине 
10133 l са премијумом BMB 95;  Р3  запремине 9451 l са еуродизелом. 
7.Бензинска станица “Зајечар 3 – 725” у Зајечару, ул. Неготински пут бб, 
четири подземна резервоара: Р1 запремине 30528 l са премијумом BMB 95; Р2 
запремине 29806 l са еуропремијумом 95; Р3 запремине 30464 l са дизелом D2; 
Р4 запремине 30765 l са еуродизелом. 
8.Бензинска станица “Зајечар 4 – 766” у Зајечару, ул. Параћински пут бб, 
четири подземна резервоара: Р1 запремине 30075 l са премијумом BMB 95; Р2 
запремине 30019 l са дизелом D2; Р3 запремине 30745 l са лож уљем; Р4 
запремине 30185 l , оштећен, празан, није у употреби. 
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9.Бензинска станица “Темпопетрол 1” у Зајечару, ул. Неготински пут бб, пет 
подземних резервоара: Р1 запремине 60000 l са дизелом D2; Р2  запремине 
60000 l са еуродизелом; Р3 запремине 60000 l са премијумом BMB 95; Р4 
запремине 40000 l са премијумом BMB 95; Р5 запремине 21459 l, празан, није у 
употреби. 
10.Бензинска станица “Темпопетрол 2” у Зајечару, ул. Неготински пут бб, пет 
подземних резервоара: Р1 запремине 37731 l са премијумом BMB 95; Р2  
запремине 42219 l са еуропремијумом BMB 95; Р3 запремине 20724 l са еуро 
дизелом; Р4 запремине 59104 l са дизелом D2; Р5 запремине 30 m³, са ТНГ-ом. 
11.Бензинска и ТНГ станица "Зајечар 1" Лукоил-Беопетрол Београд у 
Зајечару, ул. Генерала Гамбете бр.58, три подземна резервоара: Р1 запремине 
15000 l са дизелом D2; Р2  запремине 30000 l са моторним бензином MB 95; Р3 
запремине 15000 l са безоловним моторним бензином. 
 

 Карактеристике течног нафтног гаса 
 Течни нафтни гас (ТНГ) је запаљив, безбојан, експлозиван гас, није 
кородиван, ни токсичан. По хемијском саставу представља смешу засићених 
угљоводоника (парафина) пропана (C3H8) и бутана (C4H10), који се на 
температури околине и атмосферском притиску налазе у гасовитом стању, а 
при релативно малом повећању притиска (без снижавања температуре) 
прелазе у течно стање. Уобичајен однос ових једињења је 65 % пропана и 35 % 
бутана, при чему се бутан јавља у облику изо бутана (25%) и остатак у облику 
нормалног н-бутана. Не раствара се у води, а има већу густину од ваздуха на 
нормалној температури тако да се приликом истицања спусти на најнижу тачку 
и може да се акумулира у рупама, каналима и другим депресијама. Са 
ваздухом формира експлозивне смеше, а у високим концентрацијама делује 
као анестетик и може довести до асфиксије услед смањеног парцијалног 
притиска кисеоника. Приликом наглог истицања, због обарања температуре, 
може изазвати промрзлине. Обично му се додају сумпорна једињења 
карактеристичног мириса (меркаптани) ради лакше идентификације већ при 
ниским концентрацијама за доњу границу експлозивности. Највећа опасност од 
ТНГ-а су пожар и експлозија.  
 Карактеристике течних горива 
 Моторни бензин може бити:  
-моторни бензин ПРЕМИУМ, ознаке МБ 95 и  
-моторни бензин СУПЕР, ознаке МБ 98. 
 Бензин је смеша угљоводоника C7H13 , односно смеша парафина, 
олефина, нафтена и ароматичних једињења која обезбеђују потребне 
динамичке карактеристике при сагоревању у моторним возилима. Састав 
обичног бензина је: 20% ароматичних једињења, 22% олеина и 58% парафина. 
Од ароматичних једињења јављају се бензен и толуен. Од олеина јављају се 
етилен, 1-бутен и 2,1 метилбутен. Од парафина јавља се циклобутан. 
Експлозија пара бензина се јавља при концентрацијама у ваздуху од 0,8 до 6,5 
% запреминских, односно 38 – 310 g/m³. Напон пара у температурном опсегу 
од 20 до 50 ºС за последицу даје равнотежне концентрације у ваздуху изнад 
доње границе експлозивности.  
 Град Зајечар је у обавези да изради екстерне планове заштите од 
хемијског удеса, у складу са законом којим се регулише заштита и спасавање. 
Ова законска обавеза представља успостављање и развој система за 
управљање ризиком и одговором на удес на свим нивоима. У прилог томе, 
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неопходна је израда Локалног регистра извора загађивања и његово стално 
ажурирање како би у сваком тренутку били доступни подаци о постојећим 
загађивачима и подаци о врстама и количинама одређених, дефинисаних 
супстанци, које би у случају хемијског акцидента могле бити захваћене.  
  

 4.5. Јонизијућа и нејонизујућа зрачења 
 
 Јонизујућа зрачења су електромагнетна или честична зрачења која имају 
довољну количину енергије да изврше јонизацију атома (избацивање 
електрона из неутралног атома и стварање наелектрисаног јона). Ова зрачења 
проузрокују штетне ефекте по живот и здравље људи и животну средину. 
Извори јонизујућих зрачења су материје, уређаји и објекти који емитују или 
могу да емитују јонизујућа зрачења. У јонизујућа зрачења се убрајају и 
јонизујућа зрачења природног порекла из свемира на нивоу тла, земљине коре 
и људског организма, ако таква зрачења нису промењена човековим 
деловањем.  
 Јонизујућа зрачења се деле на: 

 алфа зрачења која немају велику продорност и могу се зауставити 
слојем папира а елементи који емитују ова зрачења су штетни ако их 
унесемо у организам, 

 бета зрачења која имају већу продорност од алфа зрачења, али се могу 
зауставити танким слојем алуминијума. У људском ткиву путују дубље 
од алфа зрачења, 

 гама зрачења продиру изузетно дубоко у људско тело и својим 
деловањем су у стању да изазову оштећења унутрашњих органа,  

 неутронска зрачења су веома продорна, настају углавном у нуклеарним 
реакторима процесом фисије и задржавају се заштитом од воде и 
бетона.   

 Извори јонизујућег зрачења користе се у разним сегментима живота, за 
обављање одређених активности у области медицине, стоматологије, 
ветерине, науке и индустрије. Извори јонизујућих зрачења се користе и у 
масовној употреби, нпр. као флуоресцентне боје код ручних часовника и 
других уређаја мернопроцесне технике. 
 У Републици Србији, ова област је регулисана Законом о заштити од 
јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) који 
прописује мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине 
од штетног дејства јонизујућег зрачења и мере нуклеарне сигурности при свим 
поступцима у вези са нуклеарним активностима, уређују се услови за 
обављање делатности са изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним 
материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом. Регулаторне 
послове у овој области врши Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије, у складу са законом. Инспекцијски надзор над 
спровођењем мера заштите врши министарство надлежно за послове заштите 
од јонизујућих зрачења, преко својих инспектора, док инспекцијски надзор над 
спровођењем мера нуклеарне сигурности врши министарство надлежно за 
послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом, преко 
својих инспектора. Регулисање у овој области није спуштено на ниво локалних 
самоуправа. Према Правилнику о утврђивању Програма систематског 
испитивања радиоактивности у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр.100/10) 
подручје града Зајечара је једна од тачака у којима се врши сакупљање 
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узорака из животне средине и одређује садржај радионуклеида природног и 
вештачког порекла. На територији града Зајечара систематско испитивање 
радиоактивности (мониторинг) врши се у узорцима падавина, земљишта, 
млека и прехрамбених производа. 
 У претходном периоду (1992. године), на захтев Општине Зајечар, а на 
основу добијених информација од стране Института за медицину рада и 
радиолошку заштиту “Др Драгиша Карајовић”, на подручју Тимочке крајине 
вршена су мерења радиоактивности у узорцима животне средине и то: 
ваздуха, чврстих и течних падавина, речних и пијаћих вода, земљишта, узорака 
људске и животињске хране. Овако комплетна анализа је рађена ради тачне 
евалуације добијених резултата јер се не може издвојити само једна карика у 
комплетном еколошком ланцу.  
 Према добијеној информацији, радиоактивност речне воде Тимока 
испитује се континуирано од 1966. године. Од 1962. до 1966. године вршена су 
спорадична мерења. Резултати мерења у периоду од 1988. до 1992. године, 
показали су да ни у једном узорку речне воде Тимок нису нађени 
радионуклеиди вештачког порекла који би указивали на евентуално загађење 
извором вештачке радиоактивности (нуклеарни отпад). Измерене вредности 
радионуклеида одговарају типу земљишта кроз које река пролази. У истом 
периоду испитивани су узорци воде за пиће из артеских чесама (чесме у 
насељу “Авној”, чесме код “Говеђе пијаце” у улици Хајдук Вељковој, чесме код 
железничке станице и чесме код Библиотеке), који су такође показали да су 
измерене вредности знатно испод дозвољеног нивоа активности. 
 Резултати мерења радиоактивности животне средине у Зајечару у 1991. 
и 1992. години, показали су да се активност како природних тако и дугоживећих 
фисионих продуката у разичитим врстама узорака кретала у варијацијама 
природног фона активности. 
 На основу Извештаја надлежног министарства из 1998. године, мерења 
радиоактивности ваздуха и падавина, показивала су нормалне вредности, што 
указује да није дошло до контаминације ваздуха радионуклеидима вештачког 
порекла. 
 Према Информацији Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије, о резултатима систематског испитивања 
радиоактивности на територији Зајечара у 2010. години, резултати 
мониторинга показују следеће: активности вештачког радионуклеида  137 Cs у 
узорцима падавина су испод граница детекције. У узорцима падавина 
детектован је 7 Be , природни радионуклеид космогеног порекла (у јануару, 
марту, мају, јуну, јулу и децембру).  У узорцима обрадивог и необрадивог 
земљишта, сакупљеним у априлу и новембру 2010. године одређена је 
активност природних и вештачких радионуклеида . Однос активности 238 U и 235 
U у измереним узорцима одговара њиховом односу у природном уранијуму. 
Такође је детектован и 137 Cs , чије је присуство у животној средини последица 
Чернобиљског акцидента из 1986. године. Због дугог времена полураспада 137 
Cs , његова активност у земљишту је још увек значајна, а измерене активности 
137 Cs у земљишту кретале су се од 12,9 Bq/kg (новембар) до 104 Bq/kg (април).  
Резултати одређивања садржаја радионуклеида у прехрамбеним производима 
из региона Зајечара показују да су вредности активности 137 Cs и 90 Sr, 
вештачких радионуклеида пореклом из Чернобиљског акцидента, у узорцима 
млека и млечних производа, поврћа, воћа, житарица, меса, испод 1 Bq/kg 
производа.  
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 Према наводима Агенције, на основу укупних резултата испитивања 
радиоактивности животне средине на територији града Зајечара у 2010. 
години, вредности садржаја природних и радионуклеида вештачког порекла, у 
различитим врстама узорака (падавине, земљиште, млеко и други 
прехрамбени производи) варирале су у опсегу уобичајених  вредности за овај 
регион. Вредност ефективне дозе зрачења за становништво од уноса 137 Cs и   
90 Sr ингестијом, израчуната на основу измерених концентрација ових  
радионуклеида у храни и годишњег уноса појединих намирница је испод 
препоручене годишње границе примљене дозе. Препоручена граница износи 1 
mSv/god. и односи се на збир одговарајућих доза од спољашњег излагања и 
очекиване ефективне дозе унутрашњег излагања за период од годину дана  
(Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима, “Сл.лист СРЈ”, 
бр.32/98). 
 Када су у питању радиоактивни громобрани, према расположивим 
подацима Службе за заштиту животне средине наводимо следеће: 
 На подручју Зајечара је у 1995. години било у функцији седам 
радиоактивних громобрана (РАГ) и то на следећим локацијама: 
 
1.Институт за пољопривредна и технолошка истраживања (1) – постављен 
1983. године, на крову магацина за жито. 
2.Фабрика каблова (2) – постављен 1978. године, на производним халама. 
3.Фабрика неметала Зајечар (3) и то: на Фабрици пресликача у ул. Железничкој 
2, постављен 1982. године, на објекту Топлотног погона, ул.Железничка 2. 
постављен 1978. године и на Новом погону, Неготински пут бб, постављен 
1986. године. 
4.Центар за рехабилитацију у Гамзиградској бањи (1) – постављен 1986. 
године, на згради Завода. 
 Радиоактивни громобрани су постојали и на Фабрици млечних 
производа ИМПАЗ Зајечар, Медицинском центру, Силосу “Житопромет”-а и 
Зајечарској пошти, али су приликом реконструкције кровова демонтирани. 
 Према Информацији надлежне Агенције за заштиту од јонизујућих 
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, која је у обавези да формира и 
одржава базе података (централни регистар) о изворима јонизујућих зрачења и 
корисницима тих извора, професионално изложеним лицима, као и другим 
подацима од значаја за заштиту од јонизујућих зрачења, радијациону и 
нуклеарну сигурност и безбедност, постојећа база података о радиоактивним 
громобранима је непотпуна и Агенција је у фази прикупљања података о свим 
изворима јонизујућих зрачења у Србији. 
  
 На подручју Зајечара, у 2011. години, утврђено је следеће чињенично 
стање: 
 

1. Демонтирани  су радиоактивни громобрани са следећих објеката: 
 -Производне хале Фабрике каблова Зајечар, Неготински пут бб; 
 -Фабрике пресликача у Зајечару, ул.Железничка бр.2; 
 -Топлотног погона Фабрике неметала Зајечар, ул.Железничка бр. 2; 
 -Бившег новог погона Фабрике неметала Зајечар (садашње “Горење   
   хоме” д.о.о.). 
2. Постоје радиоактивни громобрани на следећим објектима: 
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 -Крову магацина за жито Института за пољопривредна и технолошка 
 истраживања у Зајечару, Расаднички пут бб; 
 -Згради специјалне болнице за рехабилитацију “Гамзиград” у     
 Гамзиградској бањи, Бањски трг бр.12. 
 

 Нејонизујућа зрачења су електромагнетна зрачења која имају енергију 
фотона мању од 12.4 еV. Она обухватају: ултраљубичасто или ултравиолетно 
зрачење (таласне дужине 100-400 nm), видљиво зрачење (таласне дужине 
400-780 nm), инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780 nm – 1mm), радио 
фреквенцијско зрачење (фреквенције 10 kHz – 300 Ghz), електромагнетска 
поља ниских фреквенција (фреквенције 0 -10 kHz) и ласерско зрачење. 
Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук или звук чија је фреквенција већа 
од 20 kHz). По дефиницији, извор нејонизујућег зрачења је уређај, инсталација 
или објекат који емитује или може да емитује нејонизујуће зрачење. 
 Извори нејонизујућих зрачења налазе се у свакодневном окружењу у 
коме живимо и радимо (компјутери, бежични телефони, телевизори, пегле, 
микроталасне пећнице, електрични шпорети, продужни каблови, фрижидери, 
замрзивачи, далеководи, кабловска и сателитска комуникација, трафостанице, 
базне станице мобилне телефоније, мобилни телефони, ТВ и радио 
репетитори), односно  то су сви уређаји који се напајају струјом.  
 Област заштите од нејонизујућег зрачења је регулисана Законом о 
заштити од нејонизујућих зрачења (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) и подзаконским 
актима: Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, Правилником о 
садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа 
нејонизујућих зрачења у животној средини, Правилником о садржини 
евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса и 
Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима (“Сл. Гласник 
РС”, бр. 104/09). 
 На подручју Зајечара не постоји континуирани мониторинг овог зрачења 
и успостављање овог мониторинга је у надлежности Републике. Град Зајечар 
је, према Програму систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у 
животној средини за период од 2011. до 2012. године, предвиђен за 
постављање мерних места за систематско мерење нивоа нејонизујућих 
зрачења у зонама повећане осетљивости и то: 
-трансформаторских станица,  
-надземних електроенергетских водова за пренос или дистрибуцију електричне 
енергије, 
-радио базних станица мобилне телефоније, 
-телекомуникационих предајника радиорелејних система. 
 На подручју Зајечара налазе се две трансформаторске станице (“Зајечар 
1“ и „Зајечар 2“), називног радног напона 110/35 kV, чији је корисник ЈП 
„Електромрежа Србије“ Београд, погон Бор, ул. Наде Димић бр. 40 Бор . Једна 
од њих налази се на подручју КО Звездан (регионални пут Зајечар-Звездан), на 
локацији која није у зони повећане осетљивости, у складу са законом, док се 
друга налази у улици Црвене Армије бр. 49, на кп.бр.5827/11 КО Зајечар, 
напона 110/35 kV и постоје стамбени објекти у околини ове трафо станице. 
Преко насеља Бели Брег се простиру и надземни електроенергетски водови, 
који завршавају у овој трансформаторској станици.  
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 У циљу успостављања мерних места, а на основу присутних извора у 
односу на зоне повећане осетљивости, Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове је предложило локације за континуирани 
мониторинг нејонизујућег зрачења и то: 
-за мерење нивоа нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју, која 
потичу од трансформаторских станица – најближи насељени део града до 
трансформаторске станице у ул. Црвене Армије 49 (називног радног напона 
110/35 kV) је стамбена зграда на удаљености од 20 m, 
-за мерење нивоа  нејонизујућих зрачења у високофреквентном подручју, која 
потичу од радиобазних станица мобилне телефоније: ул Доситејева 1, 
корисника Телекома, Таковска бр.2 Београд, преко пута улице се налазе две 
основне школе;  
-за мерење нивоа нејонизујућег зрачења пореклом од телекомуникационих 
предајника радио релејних система: предајник на згради у улици Доситејевој 
број 1, корисника “Радио Магнум” -околина су пословно-стамбени објекти, 
преко пута су две основне школе, могућност кумулативног утицаја, имајући у 
виду да се на истој згради налази више антена – извора нејонизујућег зрачења. 
 Антене базних станица мобилне телефоније постављене су углавном на 
димњацима фабричких постројења (Југокаолина и Еурокристала) и на 
крововима највиших пословних објеката (зграда Округа у ул. Генерала Гамбете 
44) и обавеза је оператера да врши мерења нивоа нејонизујућег зрачења. 
Преглед постављених антена радио базних станица мобилне телефоније на 
подручју Зајечара (подаци добијени од РАТЕЛ-а) приказујемо у Прилогу 4.  
Табела 32. 
 Законском регулативом из 2009. године, дефинисане су зоне повећане 
осетљивости и то: подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати 
и 24 сата дневно, школе, домови, предшколске установе, породилишта, 
болнице, туристички објекти, дечја игралишта, површине неизграђених 
парцела намењених, према урбанистичком плану за поменуте намене, у 
складу са препорукама Светске здравствене организације. За изворе 
нејонизујућег зрачења у овим зонама подноси се стручна оцена од стране 
овлашћене институције, као и решење за коришћење од стране министра 
животне средине и просторног планирања, пре добијања дозволе за рад. 
Министарство животне средине и просторног планирања је доделило Решења 
којима су овлашћена правна лица за послове испитивања нивоа зрачења 
извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, као и 
за послове систематског испитивања нивоа нејонизујучих зрачења. 
 Приликом планирања нових извора електромагнетног зрачења, поред 
постојећих правила грађења мобилне телекомуникационе мреже, потребно је 
испоштовати следеће:  
-забрану постављања уређаја и припадајућег антенског система базних 
станица мобилне телефоније на и у непосредној близини објеката 
породилишта, болница, дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта, 
старачких домова; 
-бити обазрив приликом избора локације и поштовати удаљености антенског 
система базних станица мобилне телефоније од објеката у зонама повећане 
осетљивости као што су стамбене зоне, простори у близини школа, 
предшколских  установа, домова, дечјих игралишта, туристичких објеката, 
болница, површина неизграђених парцела намењених, према урбанистичком 
плану, за наведене намене, у складу са законом. Узети у обзир стручну оцену 
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овлашћене стручне институције, а коју је неопходно прибавити у поступку 
стратешке процене утицаја предметног плана и појединачне процене утицаја 
на животну средину, односно користити се искуственим сазнањима добијеним 
мерењем нивоа зрачења постојећих објеката и уз обавезу узимања у обзир 
кумулативног ефекта који има нејонизујуће зрачење;  
-поштовати висинску разлику између базе антене и тла, удаљеност антенског 
система базне станице и стамбеног и других објеката у окружењу (антенски 
системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као и сами 
уређаји), у зони главног снопа зрачења антене; 
-узети у обзир визуелну загађеност приликом избора локације, избора дизајна 
и боје антенских система у односу на окружење;  
-поштовати постојећа природна обележја локације и пејзажа, избегавати 
просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно 
историјске целине, парковске површине и сл.; 
-објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара у близини 
отворених складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја 
без одговарајуће заштите и прибављених услова, односно сагласности 
надлежног органа МУП-а. 
 Мерење нивоа електромагнетног зрачења базних станица мобилне 
телефоније на територији Зајечара вршено је на следећим локацијама:  
    
 Оператер VIP Mobile DOO Београд  
 

1 BS NI 4142_02 ZA Зајечар, ул. Саве Ковачевића бб 

2  BS NI 4143_04 ZA Зајечар, ул. Филипа Кљајића бб 

3  BS NI 4108_02 ZA Вратарница, кп.бр.4261 КО Вратарница 

4 BS NI 4109_01 ZA Рготина_Вражогрнац, кп.бр. 11337 КО Рготина 

5 BS NI 4117_01 ZA Гамзиград, кп.бр.727/2 КО Гамзиград 

6 BS NI4107_03 ZA Мала Јасикова, кп.бр.1468/21 КО Мала Јасикова 

 

 Измерене вредности ни на једној локацији не прелазе референтне 
граничне нивое. 
 Измерене вредности не прелазе вредности која износи 10% 
референтних граничних нивоа. 
 
 Оператер TELENOR DOO Београд 
 

1 BS “Veliki Izvor”- 2523, кп.бр.4889/1 КО Велики Извор 

2 BS “Zaječar 2“, Зајечар, Ивана Милутиновића 42 

3 BS „Vrška Čuka“ 1619, кп.бр. 18304 КО Велики Извор 

4 BS „Tilva“ 1418, кп.бр. 2796 КО Глоговица 

5 BS „Zaječar 3“ 1926, Зајечар, Краљевића Марка 2 (Житопромет) 

6 BS „Zaječar 4“ 2522, Зајечар, Николе Пашића бб (хотел „Србија“) 

7 BS „Gamzigrad“, кп.бр. 9375 КО Гамзиград 

8 BС „Rgotina“, кп.бр. 9375  КО Рготина 
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9 BS „Vratarnica“ 2573, кп.бр.4696 КО Вратарница 

10 BS „Gradskovo“ 2572, кп.бр. 168/1 КО Градсково 

 

 Резултати испитивања нејонизујућег зрачења базних станица у свим 
тачкама испитивања показују да је јачина електричног поља нижа од законом 
прописаних норми, односно од референтних нивоа које прописује важећи 
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 
 Фактор изложености је мањи од 1 у свим тачкама испитивања.  
 Вредности интензитета електричног поља које потиче од предајника BS 
не прелазе 10% граничних врености које прописује Правилник о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима у свим мерним тачкама. 

 

 Оператер TELEKOM  SRBIJA AD 
 

1 BS“ZA 01 Zaječar“, Зајечар, Доситејева 1 

2 BS „ZA 30 Vrška Čuka“, кп.бр. 18304  КО Велики Извор 

3 BS „ZA 12 Gamzigrad“,  кп.бр. 694  КО Гамзиград (Дудица) 

4 BS „ZAH01- Zaječar1800“ и „ZAU01- Zaječar UMTS“ Зајечар, Доситејева 1 

5 BS „ZA 23 Gradskovo“,  кп.бр. 1668/1 КО Градсково 

6 BS „ZA 06 Zaječar 2“, парк шума Краљевица,  кп.бр. 6259  КО Зајечар 

  
 Резултати мерења интензитета електричног поља показује да је ниво 
електромагнетне емисије која потиче од базних станица, у локалној зони BS 
испод стандардима прописаних норми. 
 

 4.6. Утицај деградације животне средине на здравље  
        људи 
 

 Везу између квалитета животне средине и здравља људи није 
једноставно утврдити обзиром да велики број других фактора утиче 
истовремено на људско здравље.  
 Већина загађујућих материја из ваздуха може имати негативни утицај на 
здравље људи: азотни оксиди, испарљива органска једињења, озон, 
сумпордиоксид и суспендоване честице. Овим материјама је нарочито 
изложено становништво урбаних средина, при чему је утицај саобраћаја на 
здравље људи  условљен и присуством олова које се широко употребљава као 
адитив за гориво. Зимски и летњи смог, такође могу имати утицај на здравље 
људи. Присутне загађујуће материје пореклом од саобраћаја у близини 
саобраћајница могу преко контаминираног земљишта и пољопривредних 
производа бити унете у ланац исхране. У ланац исхране, преко загађеног 
земљишта и биљног света, улазе и нарочито опасни диоксини и фурани, који 
настају као нуспродукти спаљивања органских материја. Ово је нарочито 
изражено у близини инсинератора отпада, али се јавља такође и приликом 
шумских пожара и спаљивања гума и пластике у домаћинствима (услед 
недовољне упознатости са величином ове опасности). 
 Хигијенски неисправна вода за пиће (како бактериолошки тако и 
хемијски) у водним објектима сеоских насеља на подручју Зајечара, укључујући 
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и велики број сеоских школа, представља претњу по здравље људи и деце. 
Током јуна месеца 2007. године, регистрован је повећан број оболелих људи од 
ентероколита и дијареје у насељу Мали Извор. Овој појави претходила је 
велика количина падавина у области каптажних грађевина које нису 
заштићене, немају успостављене зоне санитарне заштите и могућ је продор 
површинске воде у каптажну грађевину. Анализе узетих узорака воде показале 
су бактериолошку неисправност због присуства бактерија фекалног порекла. 
 Лош квалитет површинских вода за купање и рекреацију може 
представљати здравствени  ризик, нарочито појава одређених врста алги које 
доводе до иритације коже и очију. 
 Неадекватно управљање отпадом (нередовно извожење смећа, велики 
број дивљих депонија, нерегулисан ток опасног, а нарочито медицинског 
отпада) може условити епидемиолошки ризик, контаминацију воде за пиће, 
воде за купање и рекреацију, земљишта. 
 Бука такође може имати негативни утицај на здравље људи, а 
манифестује се раздражљивошћу, губитком сна, главобољом, оштећењем 
слуха. Саобраћајна бука је доминантни извор комуналне буке у садејству са 
урбанистичким (орјентација зграда, систем изградње, распоред просторија 
унутар стана), грађевинским (положај, нагиби и коловозни застори), техничким 
(возило као извор буке), саобраћајним (параметри и особености тока) и 
психолошким факторима (субјективни осећај сметњи од буке). Погрешна је 
претпоставка о могућности адаптације човека на буку. Резултати опсежних 
медицинских истраживања доказују штетне ефекте буке на здравље свих 
угрожених, независно од година, пола и професије. Бука изазива физиолошке 
реакције и поремећаје, деловање на сан и радне ефекте, субјективно осећање 
сметњи, неурозе и сл. 
 Када је у питању утицај нејонизујућег зрачења на здравље људи, 
утврђено је да чак и мали нивои овог зрачења изазивају одређено загревање 
ткива, док су промене електричне активности мозга установљене 
експериментално код животиња. Неке Студије указују да изложеност овом 
зрачењу може да доведе до промене стопе пролиферације (дељења ћелија), 
промене ензимске активности и утицаја на гене и ДНК у ћелијама. Наведени 
ефекти нису међутим у потпуности потврђени, нити се њихов значај на 
здравље може у довољној мери сагледати, како би послужио као основа за 
одређивање границе излагања нејонизујућем зрачењу слабог интензитета. 
Познато је међутим да тело човека апсорбује знатно већу снагу зрачења од  
мобилног телефона него од базне станице. Немачко савезно министарство за 
заштиту од зрачења упозорава кориснике пејсмејкера да не држе мобилне 
телефоне у близини тог, за њих животно важног уређаја. У близини 
медицинских уређаја, као и у близини осетљивих инструмената у авионима, 
такође се не препоручује коришћење мобилних телефона. Нарочито треба 
имати у виду кумулативан утицај овог зрачења на људски организам. 
 Могући утицаји стања животне средине на здравље људи су: 
-загађење ваздуха у градској и индустријској средини (чађ у зимском периоду), 
-бактериолошка и хемијска неисправност сеоских водних објеката, 
-здравствена неисправност површинских вода за купање и рекреацију, 
-нерегулисано управљање отпадом и велики број дивљих депонија, 
-бука  услед саобраћаја у урбаној средини, 
-јонизујућа и нејонизујућа зрачења која се налазе у окружењу. 
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 Здравствено стање становништва је у великој мери детерминисано 
утицајима све већег броја штетних фактора еко средине. Ти фактори су 
присутни свуда са незнатним разликама у броју и количини и нарушавају 
здравље, пре свега оних особа код којих постоји наследна склоност.  
 Поред тога, крајем XX и почетком XXI века дошло је до наглог пада 
животног стандарда, до економске блокаде, социјалне несигурности, 
неизвесне перспективе, поготово за младе. Ови догађаји су додатни фактор 
нарушавања физичког и психичког здравља људи.  
 Последице тога су пораст захтева становништва за пружањем 
здравствених услуга и пораст броја оболелих. Са друге стране, велике су и 
миграције становништва, поготово на релацији село - град. Због тога се 
дејство фактора урбане и руралне средине не може узети као битан разлог 
настанка одређених болести великог броја људи који имају или немају стално 
пребивалиште у једном месту или по пензионисању мењају пребивалиште. 
 Подаци из Извештаја о раду Службе опште медицине и медицине рада 
за 2003. годину, указали су на следеће карактеристике обољевања одраслог 
становништва општине Зајечар:  
1. Најчешће утврђена обољења су болести дисајних органа са учешћем од  
80,0% у укупном броју утврђених обољења и стања, а у оквиру те групе 
обољења најчешће су упале грла (преко 60%).  
2. На другом месту по броју утврђених болести је група болести срца и крвних 
судова, са далеко мањим учешћем у укупном броју (4,1%). У оквиру те групе 
најчешће утврђено обољење је повишен крвни притисак (55,0% у групи). 
3. На трећем месту су болести мишићно – коштаног система и везивног ткива 
са учешћем у структури укупно утврђеног обољевања од 2,7%, а у оквиру 
групе преко 70,0% су болести леђа (ишијас, дискус херније и друго).   
4. На четвртом месту је група болести мокраћно полних органа са учешћем од 
свега 1,9%, а најчешће је утврђена упала мокраћне бешике (33,1% у оквиру 
групе).  
5. Остале групе болести имају учешће у структури укупно утврђеног 
обољевања одраслог становништва мање од 1,0%. 
 У утврђеном обољевању (морбидитету) деце најчешће су констатована   
следећа обољења: 
1. На првом месту су болести органа за дисање са учешћем од 92,0% у 
укупном морбидитету, а у оквиру ове групе најчешће су регистроване упале 
ждрела и крајника (76,7%). 
2. На другом месту је група болести органа за варење са учешћем од 2,5%. 
Унутар групе најчешће су регистровани цревни поремећаји (85,1% у групи).  

3. На трећем месту је група болести коже и поткожног ткива са учешћем од  

1,3%, а обухватају све кожне болести и јасне и нејасне промене на кожи.  
4. Остале групе болести су са учешћем мањим од 1,0%. 
 Посматрано у целини, најчешће регистрована обољења за целокупно 
становништво била су:  
1. Акутна упала ждрела и крајника. Сваки други пацијент који је затражио 
помоћ у општој медицини, медицини рада и здравственој заштити деце је са 
дијагнозом упале ждрела.  
2. На другом и трећем месту су регистроване акутне упале горњих дисајних 
путева (гркљан, душнице).  
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3. На трећем месту су хипертензије и неуротски, стресогени и психички 
поремећаји са далеко мањим бројем, односно учешћем у укупном 
морбидитету (по 1,4%). 
 У Србији па и у Зајечару није до сада рађена студија утицаја животне 
средине на здравље људи, собзиром да не можемо ни одвојити утицај 
деградиране животне средине од других фактора (генетске факторе, исхрану, 
здраве стилове живота....). 
 
A Н А Л И З А : ВАНБОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ СТАНОВНИШТВА ЗАЈЕЧАРА 

У 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 години (Оболели од најчешћих група 
болести по МКБ -10) 

 
1. СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

Табела бр.33: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите одраслог становништва  Дома здравља  
Зајечар у 2006 и 2007 години. 
            
                      

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2006 година ДЗ ЗАЈЕЧАР 2007 година 

Група болести Број % Група болести Број % 

X Бол.система за дисање 37480 77,6 X Бол.система за дисањ 42008 86,5% 

IX Бол. система крвотока 2370 4,9 XIV  Бол. мок.полног сис. 1156 2,4% 

XIII Бол.миш.коштаног сис. 1493 3,2 XIII Бол.миш.коштаног си 1015 2,1% 

XIV  Бол. Мок.полног сис. 1425 2,9 XIX Повреде,тровања 529 1,1% 

XIX Повреде,тровања 933 1,9 IX  Бол. система крвотока 470 1,0% 

XII Бол. коже и пот. ткива 725 1,5 XI  Бол. сис. за варење 491 1,0% 

XI Бол. сис. за варење 677 1,4 V Душевни пор.понашања 446 0,9% 

V Душевни пор.понашања 566 1,2 IV Бол. жлезда са уну. луч. 233 0,5% 

I Заразне,пара. бол. 541 1,1 VI Бол. нервног сис. 233 0,5% 

XVIII  Пат. клин и лаб. налази 234 0,5 II Тумори 94 0,2% 

Остале групе 1863 3,8 Остале групе 560 1,2% 

Укупно 48307 100 Укупно 48540 100 

 

Табела бр.34: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите одраслог становништва  Дома здравља  
Зајечар у 2008 години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2008 година 

Група болести Број % 

X  Бол.система за дисањ 51257 88,5% 

XIV  Бол. мок.полног сис. 1203 2,1% 

XIII Бол.миш.коштаног си 1058 1,8% 

XII  Бол. коже и пот. ткива 585 1,0% 

XIX  Повреде,тровања 576 1,0% 
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XI Бол. сис. за варење 523 0,9% 

IX Бол. система крвотока 493 0,9% 

V Душевни пор.понашања 463 0,8% 

VII Болети ока и прип. Ока 338 0,6% 

I Заразне,пара. Бол. 315 0,5% 

Остале групе 1123 1,9% 

Укупно 57934 100,00% 

 

Табела бр.35: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите одраслог становништва  Дома здравља  
Зајечар у 2009 години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2009 година 

Група болести Број % 

X  Болести система за дисање 43795 78,5 

IX Болести система крвотока 3188 5,7 

XIII Болести мишићно коштаног система  1940 3,5 

XIV Болести мокраћно полног система 1753 3,1 

XII Болести коже и поткожног ткива  917 1,6 

XI Болести  система за варење 797 1,4 

I Заразне болести и паразитарне болести 619 1,1 

V Душевни поремећаји и поремећаји 
понашања 610 1,1 

VII Болести ока и припојака oka 557 1,0 

XIX Повреде,тровања 303 0,5 

Остале групе 1286 2,3 

Укупно 55765 100,0% 

 

Табела бр.36: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите одраслог становништва  Дома здравља  
Зајечар у 2010 години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2010 година 

Група болести Број % 

X Болести система за дисање 36692 78,2% 

IX Болести система крвотока 2880 6,1% 

XIII Болести мишићно коштаног система 1533 3,3% 

XIV Болести мокраћно полног система 1487 3,2% 

I Заразне болести и паразитарне болести 513 1,1% 

V Душевни поремећаји 486 1,0% 

VII Болести ока и припојака oka 443 0,9% 

XII Болести коже и поткожног ткива 862 1,8% 
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XI Болести  система за варење 675 1,4% 

XIX Повреде,тровања 263 0,6% 

Остале групе 1101 2,3% 

Укупно 46935 100,0% 

 

ЗАКЉУЧАК: За одрасло становништво из Зајечара од 2006 до 2010 године, на 
првом месту болести због којих се јављају код лекара су болести система за 
дисање, затим болести система крвотока, док на трећем место су болести 
мишићно коштаног система. 
 
2 .СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РАДНИКА 
 

Табела бр.37: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите радника Дома здравља  Зајечар у 2006 
и 2007 години. 
            
                

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2006 година ДЗ ЗАЈЕЧАР 2007 година 

Група болести Број % Група болести Број % 

X Бол.система за дисањ 857 12,5 X  Бол.система за дисањ 733 21,7% 

V Душевни пор.понашања 378 5,5 IX Бол. система крвотока 395 11,7% 

IX Бол. система крвотока 361 5,3 V Душевни пор.понашања 391 11,6% 

XI Бол. сис. за варење 286 4,2 XI Бол. сис. за варење 311 9,2% 

XIII Бол.миш.коштаног  сис. 265 3,8 XIII Бол.миш.коштаног  сис. 283 8,4% 

XIX Повреде,тровања 252 3,7 XIX Повреде,тровања 270 8,0% 

XIV Бол. мок.полног  сис. 225 3,3 XIV Бол. мок.полног  сис. 219 6,5% 

VI Бол. Нервног сис. 174 2,5 VI Бол. Нервног сис. 185 5,5% 

IV Бол. жлезда са уну. л 148 2,2 IV Бол. жлезда са уну. л 155 4,6% 

VII Бол. ока и припо. ока 113 1,6 VII Бол. ока и припо. ока 132 3,9% 

Остале групе 3791 55,4 Остале групе 300 8,9% 

Укупно 6850 100 Укупно 3374 100% 

 

 

Табела бр.38: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите радника Дома здравља  Зајечар у 2008 
години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2008 година 

Група болести Број % 

X Бол.система за дисањ 734 22,0% 

IX Бол. система крвотока 426 12,8% 

V Душевни пор.понашања 414 12,4% 

XII Бол. сис. за варење 317 9,5% 

XIX Повреде,тровања 241 7,2% 

XIIIБол.миш.коштаног  сис. 235 7,0% 
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VI Бол. Нервног сис. 197 5,9% 

XIV Бол. мок.полног  сис. 182 5,5% 

IV Бол. жлезда са уну. л 171 5,1% 

VII Бол. ока и припо. ока 121 3,6% 

Остале групе 297 8,9% 

Укупно 3335 100,00% 

 

Табела бр.39: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите радника Дома здравља  Зајечар у 2009 
години 

 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2009 година 

Група болести Број % 

X  Болести система за дисање 740 21,9 

IX Болести система крвотока 429 12,7 

V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 421 12,5 

XI Болести  система  за варење 311 9,2 

XIX Повреде,тровања и последице деловања 
спољних фактора 250 7,4 

XIII Болести мишићно коштаног система  229 6,8 

VI Болести  нервног система 206 6,1 

XIV Болести мокраћно  полног система 195 5,8 

IV Болести жлезда са унутрашњим лучењем 159 4,7 

VII Болести ока и припојака oka 125 3,7 

Остале групе 309 9,2 

Укупно 3374 100% 

 

Табела бр.40: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите радника Дома здравља  Зајечар у 2010 

години 

 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2010 година 

Група болести Број % 

X Болести система за дисање 1145 30,0% 

IX Болести система крвотока 449 11,8% 

V Душевни поремећаји 426 11,2% 

XI Болести  система  за варење 320 8,4% 

XIII Болести мишићно коштаног система 232 6,1% 

XIX Повреде,тровања и последице деловања 
спољних фактора 219 5,7% 

XIV Болести мокраћно  полног система 210 5,5% 

IV Болести жлезда са унутрашњим лучењем 172 4,5% 
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VI Болести нервног система 202 5,3% 

VII Болести ока и припојака oka 141 3,7% 

Остале групе 304 8,0% 

Укупно 3820 100,0% 

 

ЗАКЉУЧАК: За радно одрасло становништво из Зајечара од 2006 до 2010 
године, на првом месту болести, због којих се јављају код лекара су болести 
система за дисање, затим болести система крвотока заузимају друго место 
2007, 2008, 2009 и 2010 године, док на трећем месту су душевни поремећаји, 
осим 2006 када заузимају друго место. 
 
3.СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 
 

Табела бр.41: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите предшколске деце Дома  здравља  
Зајечар у 2006 и 2007  години.        
         

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2006 година ДЗ ЗАЈЕЧАР 2007 година 

Група болести Број % Група болести Број % 

X  Бол.система за дисање 17690 96,8 X  Бол.система за дисањ 17692 96,5% 

XII Бол. коже и пот. ткива 158 0,9 XI  Бол. сис. за варење 178 1,0% 

XI Бол. сис. за варење 156 0,9 VIII Бол. Ува и масто. Н 125 0,7% 

VIII Бол. Ува и масто. Н 121 0,7 VII Бол. ока и припо. ока 63 0,3% 

VII Бол. ока и припо. ока 59 0,3 XIV Бол. мок.полног сис 62 0,3% 

XIV Бол. мок.полног сис 52 0,3 I Заразне,пара. болести 29 0,2% 

I Заразне,пара. болести 25 0,1 XIX  Повреде,тровања 15 0,1% 

XIX  Повреде,тровања 13 0,07 III Болести крви 11 0,1% 

Остале групе 9 0,05 Остале групе 164 0,9% 

Укупно 18283 100 Укупно 18339 100% 

 

 

 

 Табела бр.42: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите предшколске деце  Дома  здравља  
Зајечар у 2008 години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2008 година 

Група болести Број % 

X  Бол.система за дисае 13856 88,7% 

XI  Бол. сис. за варење 497 3,2% 

XVIII Симп.знаци и пат.кл.ла.на 245 1,6% 

VII  Бол. ока и припо. ока 240 1,5% 

XIV Бол. мок.полног сис 214 1,4% 

VIII Бол. Ува и масто. Н 202 1,3% 

XII Бол. коже и пот. ткива 155 1,0% 
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I Заразне,пара. болести 56 0,4% 

Остале групе 155 1,0% 

Укупно 15620 100,0% 

 

Табела бр.43: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите предшколске деце  Дома  здравља  
Зајечар у 2009 години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2009 година 

Група болести Број % 

X  Болести система за дисање 13538 88,3% 

XI Болести  система  за варење 502 3,3% 

VII Болести ока и припојака oka 251 1,6% 

XVIII Симптоми, знаци и патолошки 
клинички и лабораторијски налази 237 1,5% 

XIV Болести мок.раћно  полног система  221 1,4% 

VIII Болести ува и мастоидног наставка 211 1,4% 

XII  Болести коже и поткожног ткива  162 1,1% 

XIX Повреде,тровања и последице 
деловања спољних фактора 138 0,9% 

I Заразне болести  и паразитарне 
болести  52 0,3% 

III Болести крви и крвотворних органа и 
поремећаји имунитета  13 0,1% 

Остале групе 0 0,0% 

Укупно 15325 100,0% 

 

Табела бр.44: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите предшколске деце  Дома  здравља  
Зајечар у 2010 години. 
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2010 година 

Група болести Број % 

X Болести система за дисање 13580 88,2% 

XI Болести  система  за варење 509 3,3% 

XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази 241 1,6% 

XIV Болести мокраћно  полног система 230 1,5% 

VII Болести ока и припојака oka 260 1,7% 

VIII Болести ува и мастоидног наставка 216 1,4% 

XII Болести коже и поткожног ткива 171 1,1% 

XIX Повреде,тровања и последице деловања 
спољних фактора 132 0,9% 
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I Заразне болести  и паразитарне болести 50 0,3% 

III Болести крви и крвотворних органа и 
поремећаји имунитета 16 0,1% 

Остале групе 0 0,0% 

Укупно 15405 100,0% 

ЗАКЉУЧАК: За децу предшколског узраста  из Зајечара од 2006 до 2010 
године, на првом месту болести, због којих се  јављају код лекара су болести 
система за дисање, затим болести система за варење заузимају друго место, 
2007, 2008, 2009 и 2010, док на трећем месту у току пратећег периода биле су 
различите групе болести: 2006, болести система за варење, 2007 болести уха, 
2008 и 2010 су симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски 
налази, док 2009 болести ока.  
 

4. СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА И 
ОМЛАДИНЕ 

 

Табела бр.45: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите  деце школског узраста и омладине  
Дома здравља  Зајечар у 2006, 2007 и 2008 години.    
                  

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2006 година ДЗ ЗАЈЕЧАР 2007 година 

Група болести Број % Група болести Број % 

X  Бол.система за дисање 16265 96,3 X  Бол.система за дисањ 16278 95,9% 

XI Бол. сис. за варење 243 1,4 XI  Бол. сис. за варење 253 1,5% 

XIV Бол. мок.полног сис 125 0,7 XIV Бол. мок.полног сис 143 0,8% 

VIII Бол. Ува и масто. н 88 0,5 VIII Бол. Ува и масто. н 96 0,6% 

VII Бол. ока и припо. ока 52 0,3 XIX Повреде,тровања 65 0,4% 

XIX Повреде,тровања 54 0,3 VII Бол. ока и припо. ока 58 0,3% 

IV Бол. жлезда са уну. л 37 0,3 I Заразне,пара. болести 42 0,2% 

XII  Бол. коже и пот. ткива 0 0 
XVIII Симп.знаци и 
пат.кл.ла.на 36 0,2% 

Остале групе 34 0,2 Остале групе 4 0,0% 

Укупно 16898 100 Укупно 16975 100% 

 

Табела бр.46: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите  деце школског узраста и омладине  
Дома здравља  Зајечар у 2008 години.  
     

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2008 година 

Група болести Број % 

X  Бол.система за дисањ 17360 87,3% 

XI  Бол. сис. за варење 1092 5,5% 

XVIII Симп.знаци и пат.кл.ла.на 382 1,9% 

XIV Бол. мок.полног сис 366 1,8% 

XII  Бол. коже и пот. ткива 152 0,8% 
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XIII  Бол.миш.коштаног  сис. 106 0,5% 

VII Бол. ока и припо. ока 105 0,5% 

VIII Бол. Ува и масто. н 102 0,5% 

Остале групе 231 1,2% 

Укупно 19896 100,0% 

 

Табела бр.47: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите  деце школског узраста и омладине  
Дома здравља  Зајечар у 2009 години   
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2009 година 

Група болести Број % 

X  Болести система за дисање 17381 87,2% 

XI Болести  система  за варење 1108 5,6% 

XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази 379 1,9% 

XIV Болести мокраћно  полног система 362 1,8% 

XIX Повреде,тровања и последице деловања спољних 
фактора 189 0,9% 

XII Болести  коже и поткожног ткива  150 0,8% 

VII Болести ока и припојака oka 110 0,6% 

VIII Болести ува и мастоидног наставка 106 0,5% 

XIII Болести мишићно коштаног система  102 0,5% 

I Заразне болести ипаразитарне болести 30 0,2% 

Остале групе 8 0,0% 

Укупно 19925 100,0% 

 

Табела бр.48: 
Оболели од најчешћих група болести регистрованих у примарној здравственој 
заштити, служба здравствене заштите  деце школског узраста и омладине  
Дома здравља  Зајечар у 2010 години.  
 

ДЗ ЗАЈЕЧАР 2010 година 

Група болести Број % 

X Болести система за дисање 17424 87,1% 

XI Болести  система  за варење 1113 5,6% 

XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази 385 1,9% 

XIV Болести мокраћно  полног система 347 1,7% 

XIX Повреде,тровања и последице деловања 
спољних фактора 192 1,0% 

XII Болести  коже и поткожног ткива 156 0,8% 

XIII Болести мишићно коштаног система 108 0,5% 

VII Болести ока и припојака oka 121 0,6% 
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VIII Болести ува и мастоидног наставка 112 0,6% 

I Заразне болести ипаразитарне болести 35 0,2% 

Остале групе 10 0,0% 

Укупно 20003 100,0% 

 

ЗАКЉУЧАК: За децу школског узраста и омладине из Зајечара од 2006 до 2010 
године, на првом месту болести, због којих се јављају код лекара су болести 
система за дисање, затим болести система за варење заузимају друго место, 
док на трећем месту 2008, 2009 и 2010 године, су симптоми, знаци и 
патолошки клинички и лабораторијски налази, а 2006 и 2007 треће место 
заузимају болести мокраћно-полног система. 
 

КРЕТАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ЗАЈЕЧАРУ од 2006 до 2010 године 
 

 Различити узроци настанка и путеви преношења заразних болести могу 
бити вода, намирнице, ваздух, земљиште и тд, као и недостатак позитивних 
хигијенских навика, могу довести до појаве ових обољења код људи. 
 
Табела 49: 
 

СТРУКТУРА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ПО ГОДИНАМА – БЕЗ ГРИПА 
 

Групе 
заразних 
болести 

 
2006 

 
 

 
     2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Обол Инц Обол Инц Обол Инц Обол Инц. Обол Инц. 

Капљичне 177 268 644 976 517 784 681 1032 177 268 

Цревне 303 459 222 337 280 337 254 385 223 338 
 

Табела 50: 
 

ПРИЈАВЉЕНЕ ЦРЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  ПО ГОДИНАМА 
 

Заразна 
болест 

2006 2007 2008 2009  2010 

Обол Инц. Обол Инц. Обол Инц. Обол Инц. Обол Инц
. 

А02.0  
Еnteritis 
salmonello
sa 

 
   59 

 
89 

 
27 

 
41 

 
75 

 
114 

 
60 

 
90 

 
40 

 
61 

A03 
Dysenterio 
bact. 

 
4 

 
6 

 
4 

 
6 

 
1 

 
2 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

A04.5 
Enteritis 
campyloba
c-terialis 

 
7 

 
11 

 
5 

 
8 

 
8 

 
12 

 
9 

 
14 

 
9 

 
14 

A04.9           
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Infectio 
intestinalis 
bacterialis 
non 
specioficata 

 
  122 

 
185 

 
110 

 
167 

 
136 

 
206 

 
128 

 
194 

 
140 

 
212 

A09 
Diarrh. Et 
gastroent. 
Causa inf. 
Suspecta 

 
 

13 

 
 

20 

 
 

15 

 
 

23 

 
 

10 

 
 

27 

 
 

11 

 
 

17 

 
 

9 

 
 

14 

B19.9 
Hepatitis 
viralis, non 
specificata 

 
   4 

 
6 

 
3 

 
5 

 
3 

 
6 

 
2 

 
3 

 
/ 

 
/ 

B15.9 
Hepatitis A 
virosa 

 
/ 

 
/ 

 
9 

 
14 

 
12 

 
30 

 
3 

 
5 

 
1 

 
/ 

 

Анализом пријављених заразних болести, утврђено је да у Општини Зајечар 
2006 и 2010 има већи број цревних заразних болести, док 2007, 2008 и 2009 
преовлађују капљичне болести. Из табеле 50, се уочава да је мала разлика у 
инциденци цревних заразних болести, осим групе A04.9, Infectio intestinalis 
bacterialis non specioficata, где су сврстани сви пријављени пацијенти код којих 
није тачно утврђен узрок настанка болести. 
 Постојећа морбидитетна статистика се узима са резервом, с обзиром 
да су присутни пропусти у регистрацији примарних података о обољевању 
становништва.  

Део података који се односи на узроке смрти се такође не може узети 
као апсолутно тачан, обзиром да се у Потврди о смрти често уписује узрок 
само на основу оскудних података добијених од родбине, а постојећа 
медицинска документација о умрлом се најчешће и не користи при 
утврђивању, односно уписивању узрока смрти. Због тога се, као најчешћи 
узроци смрти уписују обољења срца и крвних судова или непознати узрок 
(само симптоми, знаци, старост). Једино се подаци о смртности од малигних 
тумора проверавају у Заводу за јавно здравље и у Онколошком диспанзеру и 
исти су реалнији у односу на друге узроке смрти.  

На основу тога су и дати одређени показатељи морталитета од 
малигних тумора и указано је на тенденцију пораста броја оболелих и стопе 
умрлих од тих болести. 

Неоспорно је да су најчешћи узроци смрти болести срца и крвних 
судова, али су у порасту и други узроци, пре свега малигни тумори. Такође је 
сигурно да су у морбидитету најчешћа обољења дисајних органа, без обзира 
на пропусте у регистрацији. Међутим, од хроничних болести утврђених у 
морбидитету су хроничне болести срца и крвних судова, односно она 
хронична обољења која су истовремено и најчешћи узроци смрти.  
 Познате су чињенице који су значајни фактори настанка хроничних 
болести срца и крвних судова, малигних тумора и других хроничних болести, 
али се знају и одређене превентивне мере које могу да смање број обољења, 
да успоре процес настајања обољења и да смање и успоре процес настајања 
компликација.  
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 Питање је да ли се могу мењати морбидитетна и морталитетна слика 
променом односа људи према свом здрављу и животној средини. Битне 
промене се не могу очекивати, али се може утицати да се смањи број 
оболелих од већег броја болести, а пре свега од одређених хроничних 
болести које су истовремено и најчешћи узроци смрти или да се старосна 
структура оболелих и умрлих од тих болести помера ка старијим групацијама. 
То захтева стварање, односно промену стила живота са основном 
орјентацијом ка очувању здравља људи и заштити и унапређењу животне 
средине. У циљу очувања сопственог здравља, сваки појединац мора да води 
рачуна о правилној исхрани, о потреби да се бави физичком активношћу, да 
избегава употребу алкохола, дувана и стресогене ситуације.  

Локална заједница је у обавези да обезбеди одређене услове и да 
контролише спровођење одређених превентивних општих мера у вези 
заштите здравља људи и заштите животне и радне средине.  
 Здравствена служба и здравствени радници су најодговорнији за 
промоцију здравља, а у свом превентивном деловању морају тражити 
сарадњу свих структура друштва, почев од просветних радника и свих медија. 
Такође су одговорни за спровођење одређених прописаних мера раног 
откривања појединих хроничних болести и те мере морају се плански и 
организовано спроводити.  
 

5. Привредни сектори и њихов утицај на животну  средину 
 

 5.1. Индустрија 
 
 Индустријска производња доприноси загађењу животне средине 
емисијом загађујућих материја, одлагањем отпада, али и коришћењем 
енергената и сировина. За подручје Зајечара је карактеристичан престанак 
рада индустријских постројења који су били највећи загађивачи и то: Фабрике 
кристала, Фабрике порцелана и Кланице “Јес Тимок” Зајечар, док су поједини 
индустријски погони знатно редуковали производњу (КТК Зајечар).  
 Применом класификације делатности у Републици Србији од 2001. 
године, индустрија обухвата три сектора:  
 1) Вађење руде, камена, кварцног песка и глине; 
 2) Прерађивачка индустрија и  
 3) Производња и снабдевање електричном енергијом, гасом и водом. 
 Главни субјекти прерађивачке индустрије на подручју Зајечара су фирме 
које се баве производњом каблова и то: 
- Комплекс "Фабрика каблова Зајечар" из Зајечара, ул. Неготински пут бб, у 
чијем саставу се налази Постројење за ливење бакарне жице вертикалним 
поступком, Погон производње ПВЦ гранулата и гумене испуне за каблове, 
Хала металуршког погона за механичко редуковања профила жице, Погон за 
производњу дрвених калемова и др. 
- Погон за производњу сигнално-командних каблова "Тел кабл" д.о.о. Зајечар, 
Звездански пут бб;  
- Погон за производњу енергетских и инсталационих проводника и каблова у 
склопу комплекса "Еурокабл" д.о.о. Зајечар  ул. Параћински пут бб, насеље 
"Гњилак" у Зајечару. 
 Такође, производњом мерних трансформатора се бави Фабрика мерних 
трансформатора Зајечар А.Д. из Зајечара, ул. Параћински пут бб. 
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 На подручју Зајечара су присутне прехрамбене индустрије и то:  
- Фабрика пива – Уједињене српске пиваре „Зајечарско“ а.д. Зајечар, 
Железничка бр. 2. Зајечар (за процес производње пива користи подземну воду 
из артеске бушотине ИЕБ-6К у Котлујевцу, а у свом саставу поседује Погон за 
рекуперацију CO2, магацин за складиштење пропан-бутан боца и др.)  
- А.Д. „Имлек“ Београд Пословна јединица млекара Зајечар, Болнички пут бб 
Зајечар;  
- Погон за прераду воћа и поврћа са хладњачом капацитета 1000 t 
Пољопривредног добра "Зајечар" А.Д. Неготински пут бб Зајечар; -
“Житопромет“ Зајечар Краљевића Марка бр.2 који се бави производњом хлеба, 
пецива, сланих штапића и тестенина. 
- Предузеће за пољопривредну производњу „Салаш“ д.о.о., бивше 
пољопривредно добро „Салаш“, приватизовано од стране београдске фирме 
„Агросол“. 
  Постоји и неколико кланица мањег капацитета као што су Кланица у 
Звездану, Занатски објекат за клање пернате живине на локацији бивше фарме 
свиња (ул. Станоја Гачића бб).  
 На подручју Зајечара се налази Постројење за производњу битуменом 
везаних материјала топлим поступком капацитета 160 t/h у склопу комплекса 
асфалтне базе Предузећа за путеве "Зајечар" А.Д. из Зајечара на локацији код 
Вражогрнца, као и Бетонска база А. Д. „Пут“ на Неготинском путу бб.  
 На локацији Халово налази се Фарма свиња „Делта аграр“ д.о.о. Зајечар 
која је по капацитету на листи објеката за које се издаје интегрисана дозвола. 
Фарма говеда „Делта аграр“налази се на путу према Вражогрнцу. 
 Од индустрије неметала присутна је циглана „Југокаолин“ Зајечар.  
 Погон за хидротермичку обраду резане грађе у склопу комплекса Дрвне 
индустрије "Милојел“ д.о.о. Зајечар налази се на подручју Вражогрнца.  
 Погон за прераду коже „КТК“ на Неготинском путу ради смањеним 
капацитетом у односу на ранији период.  
 Већина поменутих постројења је, пролазећи процедуру процене утицаја 
на животну средину израдила Студију процене утицаја на животну средину у 
складу са законом, при чему су, Студијом дефинисане мере заштите животне 
средине, било кроз процес изградње, реконструкције или кроз поступак 
затеченог стања, уграђене у пројектну документацију, изведене кроз поступак 
реализације пројекта на терену и потврђене у оквиру техничког пријема 
објекта, пре издавања употребне дозволе. На овај начин је дошло до 
евидентног побољшања стања квалитета ваздуха, на пример код асфалтне 
базе, чија је камена прашина дуго година била велики проблем аерозагађења 
околних насеља и пољопривредних површина. Такође су Погон за 
хидротермичку обраду резане грађе „Милојел“, као и Погон за прераду воћа и 
поврћа Пољопривредно добро „Зајечар“, изградили постројења за 
пречишћавање отпадних вода, пре упуштања у реципијент, што је значајан 
допринос заштити вода и земљишта имајући у виду састав отпадних вода из 
ових погона. Погон за рекуперацију угљен диоксида у Фабрици пива значајно 
доприноси смањењу емитовања овог гаса у атмосферу који је један од 
највећих изазивача ефекта стаклене баште.  
 Узроци проблема у индустријском сектору су:  
-застареле технологије, дотрајалост постројења, недовољни подстицај за 
увођење чистије производње; 
-низак степен примене најбољих доступних техника у производним процесима; 
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-неадекватно управљање животном средином у индустријским постројењима; 
-недовољан мониторинг емисија загађења животне средине; 
-непостојање захтева у погледу квалитета отпадних вода за различите 
делатности, пре упуштања у реципијент; 
-непостојање разрађених механизама за решавање проблема наслеђеног 
загађења (историјског загађења), односно штете нанете животној средини и 
испуњавање обавеза заштите животне средине; 
-лоша материјална ситуација појединих предузећа која загађују животну 
средину; 
-неадекватно управљање индустријским, опасним отпадом и хемикалијама; 
 Утицај на животну средину: 
-повећана емисија загађујућих материја 
-контаминација земљишта, подземних и површинских вода  
 

 5.2. Рударство 
 
На подручју Зајечара активна су два рудника за подземну експлоатацију угља: 
 
 1. Рудник лигнита „Лубница“ из Лубнице у склопу ЕПС-ЈП за подземну 
експлоатацију  угља „Ресавица“, бави се експлоатацијом и прерадом угља, 
капацитета производње 70.000 тку/годишње. Лежиште угља “Лубница” је 
највеће лежиште угља унутар Лубничко – звезданског угљоносног басена и 
једино је лежиште овог басена које је још увек у експлоатацији. Налази се 
јужно од села Лубница недалеко од Зајечара. Лежиште захвата површину од 
око 369 ха. Ово лежиште је настало првенствено раседном тектоником, 
издељено у неколико угљоносних поља: “Осојно” на западу, поље “Стара јама” 
у централном делу и “Централно” и “Источно” поље на истоку. Угаљ припада 
групи ксилитских хумусних угљева који се по степену карбонизације налазе 
између правих мрких угљева и меких лигнита. Сортиран је у пет комерцијалних 
асортимана: комад, коцка, орах, ситан и гранулит. Транспорт угља се врши 
камионским превозом до суве сепарације у Грљану.  
 2. Рудник антрацита „Вршка Чука“ Аврамица у склопу ЕПС-ЈП за 
подземну експлоатацију  угља „Ресавица“, удаљен око 8 кm од Зајечара, на 
путу Грљан-Аврамица. 
 Са радом су престали рудници угља “Влашко поље” и “Звездан”. 
 Интензивна експлоатација кречњака одвија се на две локације: 
 1. Лежиште „Чокоњар“ је каменолом у саставу Предузећа за путеве 
„Зајечар“ а.д. у Зајечару и налази се на око 1,5 km од насеља Чокоњар, око 3 
km од насеља Градсково, на локалном путу Трнавац-Градсково. Простире се 
на површини од око 8 ha. Дробилично постројење којим се добијају фракције 
одређене класе крупноће проузрокује прашину која је узрок загађења ваздуха 
овог подручја. Експлоатацијом кречњака и песковито кречњачких бреча као 
техничко грађевинског камена овог лежишта утиче и на визуелну загађеност, 
односно мења се природни изглед терена, а долази и до деградације шума и 
евентуалног утицаја на подземље услед сталног минирања. 
 2. Лежиште „Рготски крш“ је каменолом у саставу Предузећа за путеве 
„Зајечар“ а.д. у Зајечару и налази се на око 2 km од насеља Рготина, у 
непосредној близини регионалног путног правца Зајечар-Бор (најближе 
растојање око 25 m). Транскорт каменог агрегата до крајњег одредишта – 
асфалтне базе, врши се континуирано кроз насеље Рготина доводећи до 



144 

 

емисије камене прашине дуж целог насеља. На око 2 km од каменолома 
налази се Рготско језеро које је у летњем периоду веома посећено купалиште. 
Имајући у виду и близину локације где се врши експлоатација кварцног песка, 
логична је последица стално повећање суспендованих материја у води овог 
језера, које је као купалиште под сталном контролом Завода за јавно здравље 
„Тимок“ Зајечар. 
 Степен истраживања појава и лежишта металичних и неметаличних 
минералних сировина је прилично неуједначен. Најбоље су истражени терени  
у оквиру тимочког андензитског масива (терени око Савинца, Марковог камена 
и Гамзиграда), док су области шкриљаца, гранитоида, мезозојских кречњака и 
терцијарних седимената слабије истражене.  
 У металогенетском погледу издвајају се два основна циклуса: старији од 
горњег карбона и млађи (алпски). 
 Старији металогенетски циклус  
 У метаморфним пешчарима има појава магнетита, сулфидних руда и 
кварцних жица у којима се налазе пирит, халкопирит, арсенописрит, галенит, 
антимонит, сфалерит, а констатовано је злато и сребро. 
 Млађи металогенетски циклус У овом циклусу су најзначајније 
бакроносне минерализације. Код Ласова су откривене појаве мангана 
хидротермалног порекла, док је у атару села Гамзиграда откривена појава руда 
гвожђа.  
 Од неметала, на подручју села Салаш, Метриш и Велики Извор уочене 
су појаве каолинитских глина. Наслаге кварцног песка код села Рготина јављају 
се у оклику зрна кварца, ортокласа, мусковита, циркона и турмалина. Код села 
Копривница уочена су налазишта барита. 
 На подручју Зајечара постоји велики број локација на којима је 
Министарство рударства и енергетике Републике Србије одобрило извођење 
геолошких истраживања и то: 
 1.Истражни радови на локалитету „Рготско брдо“ код Рготине. Одобрена 
су детаљна геолошка истраживања кречњака као техничког грађевинског 
камена и као карбонатне сировине (Пројекат израдила „Јантар“ група из 
Београда). Подручје обухвата 4 km² и реализацијом истражних радова очекује 
се обезбеђење геолошких резерви кречњака у количини од око 4.000.000 m³. 
 2.Наставак геолошких истраживања злата и пратећих метала на подручју 
„Градиште-Добро поље-Букова глава“ (јужно од Црног Тимока) - Пројекат 
израдило предузеће „Dundee plemeniti metali„ д.о.о. Из Београда. 
 3.Наставак геолошких истраживања бакра, злата и молибдена на 
подручју Брестовац – Метовница - Слатина (Тимочки магматски комплекс). 
Подручје захвата површину од 90 km². 
 4.Наставак експлоатације кварцног песка на локалитетима Велике 
пољане I и II код Рготине, Облаци код Рготине и Мајдан код Рготине. 
 5.Наставак геолошких истраживања минерализације злата и пратеће 
полиметаличне минерализације у оквиру рудног поља Дели Јован (Поречко-
старопланинска металогенетска зона). Истражни простор обухвата површину 
од око 69  km². У септембру 2010. године одустало се од истраживања. У 
оквиру истражног поља Дели Јован спроводи се такође истраживање 
опекарске глине. 
 6.Експлоатација карбонатних стена на локалитету „Рготски крш“. 
Елаборатом доказане укупне резерве Б категорије у количини од 1.541.341 m³. 
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 7.Извођење геолошких истраживања злата у алувиону Беле Реке (јужно 
од Рготине). 
 8.Почетак геолошког истраживања кречњака и пешчара као техничког 
грађевинског камена на подручју „Чокоњар – север“. 
 9.Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања термоминералних 
вода на подручју између села Гамзиград и Гамзиградске бање. 
 10.Извођење геолошких истраживања злата и пратећих метала (Cu, Mo, 
Ag, Pb, Zn) на подручју “Леновац”. 
 На подручју Зајечара, од стране надлежног министарства оверене су  
резерве минералних сировина на следећим локалитетима: 
 1.Лежиште “Јасиково”, опекарска глина 
 2.Лежиште “Рготински крш”, кречњак 
 3.Лежиште “Чокоњар”, песак 
 4.Лежиште “Лубница – Осојно север”, угаљ 
 5.Лежиште “Лубница – стара јама”, угаљ 
 6.Лежиште “Лубница – Осојно центар”, угаљ 
 7.Лежиште “Лубница – Осојно југ”, угаљ 
 8.Лежиште “Лубница – централно и јужно поље”, угаљ 
 9.Лежиште “Вршка Чука”, камени угаљ 
 Неконтролисана експлоатација минералних сировина деградира воду, 
ваздух и земљиште. На површинским коповима депонује се велика количина 
јаловине (песак, пирит, муљ, и друге штетне материје) и јављају се киселе 
отпадне воде. У циљу заштите животне средине неопходно је спроводити 
биолошку рекултивацију и уређење деградираних простора водећи рачуна о 
аутентичности простора, али и о могућности стварања нових амбијенталних 
вредности простора. Рекултивација је законска обавеза, према пројектима 
рекултивације, чија реализација није довољно контролисана. Најизраженији 
проблем је код експлоатације камена која се дуги низ година примењује без 
икакве рекултивације деградираних површина.  
 Узроци проблема: 
-застарела технологија и дотрајалост механизације у области експлоатације и 
припреме минералних сировина; 
-неадекватна технологија припреме минералних сировина услед чега долази 
до значајне емисије прашкастих материја у ширу околину (најчешће 
пољопривредно и шумско земљиште, а неретко и насељено подручје); 
-неадекватна рекултивација деградираног земљишта; 
-неправилно одлагање отпада из рударства и одлагање откопаног материјала; 
-недостатак пречишћавања отпадних вода; 
-неадекватни путни правци и саобраћајна решења за транспорт каменог 
агрегата и угља, обично кроз само насељено место, неадекватна возила за 
транспорт услед чега долази до расипања транспортованог материјала. 
 Утицај на животну средину: 
-загађење ваздуха, подземних и површинских вода; 
-деградација земљишта, биљног и шумског фонда, пољопривредних 
површина; 
-визуелна загађеност локације; 
-уништавање путева због континуираног транспорта до крајњег одредишта 
(најчешће путеви транспорта воде кроз насеља); 
-угрожавање буком услед минирања, али и дробљења и млевења. 
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 5.3. Енергетика  
 
 Енергетски сектор има велики утицај на стање животне средине. На 
подручју Зајечара се налазе градске котларнице које само мањи део града 
снабдевају топлотном енергијом. Од 19000 домаћинстава у граду, 3539 
домаћинстава је прикључено на систем даљинског грејања, што износи 18,62 
%. Укупна грејна површина износи 234.791,33 m², од чега укупна грејна 
површина стамбених јединица прикључених на систем даљинског грејања 
износи 188.324,13 m², док укупна грејна површина осталих установа, 
институција и пословних јединица износи 46.467,20 m².  
 Највећи део домаћинстава су индивидуалне куће за становање које нису 
прикључене на даљински систем грејања и користе чврста горива за грејање. 
Последица тога је велико одступање концентрација чађи од дозвољених 
граничних вредности током зиме, у периоду ложења. Концентрације 
сумпордиоксида најчешће су у дозвољеним границама, док је повећање 
концентрације азотних оксида изнад дозвољених граница присутно у мањој 
мери, али је везано за саобраћајнице, односно последица је емисије издувних 
гасова из моторних возила.  
 Постојећи систем даљинског грејања Града Зајечара чине три независна 
топлификациона система са засебним топлотним изворима (котларницама) и 
то: 

 Котларница „Пивара“ је котларница капацитета 19 MW за производњу 
сувозасићене паре са припадајућом измењивачком станицом пара – 
врела вода инсталисаног капацитета 36 MW и дистрибутивним 
вреловодним системом који покрива централну градску зону и 
периферна насеља „Влачић“ и „Краљевица“. Од котларнице до 
потрошача топлотна енергија се транспортује вреловодним 
дистрибутивним системом од предизолованих цеви, бесканално 
положеним у земљу. Ова котларница користи уље за ложење средње 
(S). 

 Котларница „Кључ“ је засебни топлификациони систем који топлотном 
енергијом снабдева истоимено насеље „Кључ“, односно објекте 
колективног становања у овом насељу. Ова котларница је опремљена са 
два вреловодна котла укупног капацитета 6,5 MW, са могућношћу 
монтаже још једног котла. Од котларнице до потрошача топлотна 
енергија се транспортује вреловодним дистрибутивним системом од 
предизолованих цеви, бесканално положеним у земљу. Ова котларница 
користи уље за ложење ЕЛ. 

 Котларница „Попова Плажа“ је засебни топлификациони систем који  
топлотном енергијом снабдева истоимено насеље, односно објекте 
колективног становања у њему. Ово је стара парна котларница из 
времена постојања Индустрије меса „Тимок“ Зајечар, опремљена са два 
котла капацитета 5,78  MW, припадајућом измењивачком станицом пара 
– врела вода и дистрибутивним вреловодним системом. Ова котларница 
користи уље за ложење средње (S). 

 Градске котларнице користе за ложење средње тешко лож уље – мазут. 
До пре пар година у функцији је била котларница у насељу „Авној“ која се 
снабдевала угљем и чији димњак је постављен унутар стамбене зграде. Овај 
проблем аерозагађења је решен најпре преласком котларнице на коришћење 
мазута, а од пре две године, ова котларница више није у функцији. 
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 Као перспективу развоја система даљинског грејања, Предузеће 
„Топлификација Моравија – Зајечар“ а.д. је на локацији постојеће котларнице 
„Попова Плажа“ започела инвестицију изградње нове вреловодне котларнице 
капацитета 28,76 MW, која би топлотним капацитетом покрила постојећи 
топлотни конзум котларница „Пивара“ и „Попова Плажа“. Као погонско гориво 
за рад ове котларнице планирано је средње тешко уље за ложење (мазут) које 
би се складиштило у резервоару запремине 500 m³. У ближој будућности се 
планира и гасификација града тако да је предметна котларница планирана за 
комбиновано сагоревање уља за ложење и природног гаса. 
 Предузеће „Топлификација Моравија – Зајечар“ планира проширивање 
постојеће дистрибутивне мреже и прикључивање нових конзумената, посебно 
у централној градској зони. Динамика радова на прикључењу нових потрошача 
зависиће, пре свега, од интереса грађана за прикључење на систем даљинског 
грејања и могућности овог Предузећа да изведе потребне радове. 
 На самим емитерима поменутих котловских постројења не постоје 
уређаји за смањење емисије опасних и штетних материја у атмосферу.  
 Приказ већих котларница у склопу правних субјеката и резултате 
мерења емисије загађујућих материја дајемо у Прилогу 5. Табела 51.  
 
 Електроенергетска инфраструктура  
 
 Подручје Зајечара се снабдева електричном енергијом на напонском 
нивоу 110 kV преко две трансформаторске станице напона 110/35 kV: 

 „Зајечар 1“ на подручју КО Звездан, на старом путу Зајечар-Звездан; 

 „Зајечар 2“ у улици Црвене Армије бр.49. 
 Корисник је „Електромрежа Србије“ Београд, Погон у Бору, ул. Наде 
Димић бр.40 Бор. 
 Напајање ових трансформаторских станица се врши преко 110 kV 
далековода. У досадашњем периоду су изграђени следећи далеководи: 
-бр. 148/2 за везу ТС „Бор 2“ 400 kV са ТС „Зајечар 2“ 110/35 kV 
-бр. 1204 за везу РП „Ђердап 2“ са ТС „Зајечар 2“ 
-бр. 1157 за везу ТС „Зајечар 1“ са ТС Књажевац (Ниш 2) 
-бр. 148/3 за везу ТС „Зајечар 1“ и „Зајечар 2“ 
-бр. 1212 за везу ТС „Зајечар 2“ са Бољевцем 
-бр. 149 за везу ТС „Зајечар 1“ - Кула (Бугарска) 
 На средњем напону су заступљена два напонска нивоа: 35 kV и 10 kV. 
Укупно је изграђено 12 ТС 35/10kV од чега се у градској зони налази 5 ТС и 2 
ТС у приградској зони. То су: 
-“Зајечар 1“ снаге 2х8 MVA код Фабрике пива 
-“Зајечар 2“ снаге  2х8 MVA код гробља – поред улице Милоша Обилића 
-“Зајечар 3“ снаге  2х8 MVA у насељу Котлујевац 
-“Кристал“   снаге  2х8 MVA у кругу Фабрике кристала Зајечар  
-“Каблови“  снаге  2х4 MVA 
У приградским насељима: 
-“Звездан“ снаге 2х2,5  MVA 
-“Грљан“ снаге 2х4 MVA  
 Прикључак ТС 35/10 kV је у градској зони изведен кабловским 35 kV 
водовима, а у приградским насељима и у ванградском подручју надземним  35 
kV водовима. 
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 Поред наведених, преко овог подручја у транзиту пролазе следећи 
далеководи: 
-бр. 402,  400 kV из правца ХЕ „Ђердап 1“ до ТС 400/110 kV  „Бор 2“ 
-бр. 403,  400 kV од ТС „Бор 2“ до ТС „Ниш 2 „ 400/220/110  kV 
-бр. 147/2, 110 kV од  ТС „Бор 2“ до Неготина 
-бр. 1166, 110 kV од РП „Ђердап 2“ до Великог Кривеља. 
 `На средњем 10 kV напону постоји већи број  ТС 10/0,4 kV и то у градској 
зони типизиране снаге 630 kV и 1000 kV, а у приградским насељима и као 
стубне снаге до 250 kV. Знатан број ових ТС напаја се надземним водовима 
изузев ужег градског језгра где је ова мрежа углавном кабловска. 
 Нисконапонска мрежа је највећим делом изграђена на бетонским 
стубовима или самоносећим кабловским снопом, осим ужег градског језгра где 
је мрежа углавном кабловска. 
 
 Коришћење обновљивих извора енергије 
  
 Мале хидроелектране (МХЕ) 
 
 Катастром малих хидроелектрана из 1987. године предвиђена је 
изградња девет (9) малих хидроелектрана на територији Зајечара и то: на реци 
Тимок (3), на Црном Тимоку (3) и 3 у сливу Грлишког језера. Предложене 
локације представљају потенцијалне могућности које пружају хидрографија и 
морфологија корита и нису обавезујуће за надлежне институције које 
одобравају изградњу ових објеката. Предложене локације морају 
задовољавати услове као што су водни услови, неремећење услова за 
пропуштање великих вода, неометање протока великих вода и гаранција 
протока низводно од преграде, као и усклађивање са објектима у окружењу 
(близина Ромулијане и балнеолошког центра Гамзиградска бања), 
усаглашавање са пројектом реализације II фазе Акумулације “Грлиште”, 
усаглашавање са природним и амбијенталним вредностима, уз сагласност 
надлежних институција као што су Завод за заштиту природе Србије, Завод за 
заштиту споменика културе, Републичка дирекција за воде. 
 
 Енергија ветра 
 
 У току је израда Студије о изградњи и експлоатацији електрана на ветар, 
које ће бити лоциране у зони најповољнијих специфичних потенцијала ветра. 
Према расположивој документацији, територија Зајечара се налази у зони 
надпросечних енергија ветра у Србији. Од 10 најбољих локација у земљи, 
четири (4) се налазе на широј територији Зајечара. На локацији Ветропарка 
“Вршка чука” ради се истраживање брзине ветра на висини од 50 метара. У 
току је процедура израде Плана детаљне регулације за изградњу уређаја за 
коришћење снаге ветра у циљу производње енергије - Ветропарк “Вршка Чука 
I”, “Вршка Чука II” и “Нова Вршка Чука” у Зајечару, за који је донета одлука о 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, имајући у виду укупну 
снагу ветрогенератора од 200 MW. У поступку издавања грађевинске и 
употребне дозволе за ветроелектране, у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину, спроводи се процедура процене утицаја који се односи 
пре свега на утицај буке и вибрација, миграторне путеве птица, утицај на 
станишта биљака и животиња и утицај на предеоне пејзажне карактеристике.  
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Обзиром да на просторима изграђених ветроелектрана нема птица, долази до 
размножавања инсеката, прекида се природни ланац исхране, а третирање 
инсеката хемијским средствима негативно утиче на земљиште. Од посебног је 
значаја промена намене земљишта (пољопривредно, шумско, ливаде), као и 
утицај пратеће инфраструктуре као што је саобраћајна, телекомуникациона, 
комплекс трафо станице са мрежом за осветљавање, објекти водоснабдевања 
и канализације, односно пречишћавања отпадних вода и сл.  
 Став међународне заједнице, уграђен у Просторни план Србије, је да се 
ветроелектране не граде на заштићеним и за заштиту планираним и еколошки 
значајним подручјима, која ће бити део мреже Натура 2000. Приоритети за 
грађење ветроелектрана су долинске зоне дуж путева уз сва три Тимока. Групе 
ветроелектрана не треба смештати у зони планираних туристичких центара и 
насеља и на пољопривредном земљишту, без сагласности органа надлежног 
за послове пољопривреде и послове заштите животне средине. 
 
 Соларна енергија 
 
 Према оквирним истраживањима, подручје Зајечара припада зони нешто 
већег интензитета сунчевог зрачења од просечног за Србију, са око 1400 
kWh/m² година (просек за Србију је око 1200  kWh/m² година). Просечна 
искористива енергија сунчевог зрачења је око 1100 сати пика годишње на 
подручју града. Истраживања су показала да није економична непосредна 
конверзија сунчеве енергије у електричну енергију, али је веома економична 
конверзија у топлотну енергију, уређајима на крововима за загревање воде за 
санитарне потребе, а у извесним околностима и за догревање индивидуалних 
стамбених јединица. 
 
 Енергија биомаса 
 
 Биомаса је укупан биолошки материјал, укључујући гране, коре дрвета и 
пиљевину из шумарства и дрвне индустрије, сламу, кукурузовину, стабљике 
сунцокрета, остатке при нарезивању винове лозе и маслина, коштице вишања 
и коре од јабука из пољопривреде, животињски измет и остатке из сточарства, 
који може бити претворен у гориво. Према другој дефиницији, биомаса је 
разградиви део производа, остатака и отпадака из пољопривреде, шумарства 
и дрвне индустрије – биљног и животињског порекла – чије је енергетско 
коришћење дозвољено у складу са прописима који уређују заштиту животне 
средине. Биомаса је код нас традиционални обновљиви извор који се може 
директно сагоревати и трансформисати у топлотну енергију, да се брикетира 
или пелетира. Нове технологије, које се базирају на отпацима биомасе, 
енергетски и сировински растерећују агроиндустријски комплекс и друге 
области индустрије.  
 Сировине обједињене називом биомаса могу бити добијене из отпадних 
биоматеријала постојеће пољопривредне производње, или се могу наменски 
производити. Биомаса представља један од главних обновљивих извора 
енергије у будућности, због великог потенцијала, економичности и позитивног 
утицаја на околину. Нека истраживања предвиђају да ће 2050. године биомаса 
покривати 38% потреба за енергетским горивима и око 17% потреба за 
електричном енергијом.  Сагоревање сламе, кукурузовине, дрвених опиљака 
ће добијати на значају као део концепције снабдевања енергијом сеоских 
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подручја. Развој технике омогућио је изградњу бројних успешних постројења за 
производњу топлотне и електричне енергије на пољопривредним 
газдинствима.   
 Коришћење отпадних биомаса на територији Зајечара  тренутно се 
користи на новоу индивидуалних домаћинстава, пре свега у сеоским 
насељима.  
 Од укупне расположивости ресурса у погледу биомасе, 60% је могуће 
користити као биомасу из пољопривреде а 40% као биомасу из шума (дрвна 
маса). 
 Биомаса се може користити за загревање простора у домаћинствима и 
зградама коришћењем брикета и пелета од биомасе; за производњу 
електричне енергије коришћењем шумских остатака и отпада; и за даљинско 
грејање где би се уз коришћење фосилних горива могла користити и биомаса 
или би се могла извршити потпуна замена горива. Министарство енергетике 
анализира могућност да одређени број топлана са југа и истока Србије, међу 
којима је и Зајечар, пређе на биомасу, обзиром да за то постоје очигледни 
потенцијали.  
 Биодизел је моторно гориво које се добија из уља уљане репице или 
других биљних уља естерификацијом са метанолом. Није лако запаљив, није 
штетан по здравље људи, није опасан за загађење вода и ваздуха. Биодизел је 
еколошко гориво које смањује емисије штетних гасова који изазивају ефекат 
“стаклене баште”, пре свега угљен диоксида, угљен моноксида и сумпор 
диоксида. У издувним гасовима нема чађи, бензола, толуола, биоразградив је 
и нетоксичан, случајно изливање или просипање не представља еколошки 
ризик, сировине из којих се добија су обновљиве (остатк сировина из 
производње биодизела може се користити као сточна храна, чиме се 
заокружује процес). Осим наведених сировина, за производњу биодизела се 
могу користити масноће из отпадних вода домаћинстава и индустрије 
(прикупљене масноће из ресторана, кланица, млекара,..) које би се хемијским 
третманом превеле у биодизел и глицерин. 
  
 Геотермална енергија  
 
 На територији Зајечара има потенцијала за коришћење геотермалне 
енергије. Извориште Гамзиградска бања се искључиво користи у балнеолошке 
и туристичко рекреативне схрхе. На извору Николичево предвиђа се изградња 
аквапарка са топлом водом на комплексу површине око 10 ha. У случају 
откривања нових термалних извора, редослед приоритета за коришћење је 
следећи: непосредна конверзија за грејање стамбених и хотелских јединица, 
коришћење топле воде за интензивну пољопривредну производњу 
(стакленици, пластеници), а тек на крају је коришћење бањских и спортско 
туристичких објеката, уколико то омогућавају физичко-хемијске карактеристике 
воде.   
Узроци проблема: 
-није успостављен аутоматски мониторинг који би омогућио приказ тренутног 
стања основних загађујућих материја карактеристичних за Зајечар (чађ, азотни 
оксиди); 
-ниска енергетска ефикасност привреде и недовољна искоришћеност 
обновљивих извора енергије имајући у виду потенцијале које поседује наше 
подручје; 
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-ниска енергетска ефикасност у саобраћају, обављању комуналних 
делатности, код зграда, недовољни ниво свести о енергетској ефикасности; 
-систем образовања не обрађује у довољној мери енергетску ефикасност и 
значај коришћења обновљивих извора енергије; 
-низак степен примене и спорост у прихватању најбољих доступних техника у 
обављању делатности, осим у случајевима обавезе прибављања интегрисане 
дозволе; 
-прекомерно коришћење фосилних горива, нарочито угља; 
-непостојање Постројења за третман отпадних вода; 
-нису установљене граничне вредности отпадних вода за сваку делатност 
посебно, што је неопходно за издавање интегрисане дозволе; 
-неадекватно управљање отпадом из сектора експлоатације угља; 
 Утицај на животну средину: 
-загађење ваздуха из енергетског сектора (рудници); 
-загађење вода и земљишта из енергетског сектора (рудници). 
 

 5.4. Пољопривреда 
 
 Пољопривредно земљиште на подручју политичке општине Зајечар 
обухвата 59.294 ha, при чему је површина земљишта по културама приказана    
у наредној Табели. 
 
Табела 52: Распоред  земљишта по културама за ПО Зајечар 
 

Култура Укупна површина (hа) 
Приватна својина 

(hа) 
Остали облици 

својине (hа) 

Њива 48108 44070 4038 

Врт 254 237 17 

Воћњак 1551 1475 76 

Виноград 2145 2032 113 

Ливада 7236 6715 521 

Пашњак 9708 7130 2578 

Шума 30904 26184 4720 

Трстици 
мочваре 

0 0 0 

Неплодно 
земљиште 

7005 1418 5587 

УКУПНО: 106911 89261 17650 

 

Обрадиво пољоприврено земљиште (њива-ливада)  износи 59294 hа.  
(Подаци добијени од Службе за катастар непокретности Зајечар) 
 Из табеле се уочава да доминирају оранице (њиве) и шуме, затим 
пашњаци и ливаде, као и неплодно земљиште, а најмања површина је под 
виноградима, воћњацима и вртовима. У погледу структуре власништва 83,5 % 
земљишта је у приватном власништву, док на остале облике власништва 
отпада 16,5 % земљишта. 
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 Пољопривреда на територији Зајечара развијала се зависно од 
природних услова и друштвено историјских промена. Ти природни услови су 
одувек омогућавали пре свега разноврсну ратарску и сточарску производњу. У 
равницама око Белог и Црног Тимока, око Грлишке, Лубничке и Рготске реке, 
које заузимају знатан део од укупне површине територије Зајечар, увек је 
преовладавала, као што и данас преовладава, производња житарица, пре 
свега кукуруза, воћарство и крупно сточарство. Оно што највише смета 
пољопривреди зајечарског реона и по чему се она највише разликује од 
осталог дела уже Србије, то су веома оштре зиме и жарка лета. То је 
представљало сталну опасност од измрзавања усева и засада и великих 
губитака у приносима због честих дуготрајних суша.  
 Основна карактеристика досадашњег развоја пољопривреде је 
недовољна крупна пољопривредна производња што за последицу има малу 
количину пољопривредних производа који се нуде на тржишту. Зајечар са 
околином има све природне услове за развој пољопривреде захваљујући 
изузетно плодном земљишту у долини река Црног и Белог Тимока и 
могућности наводњавања. Са друге стране брдско планинско земљиште 
подтупижничког краја са великим бројем пашњачких површина омогућава 
успешан развој сточарства. Велики повртарски реон поред Белог Тимока 
издваја село Велики Извор као највећег снабдевача Зајечара пољопривредним 
производима. 
 Брз развој пољопривреде остварен је модернизацијом процеса 
производње уз примену нових техничких и технолошких достигнућа. Велику 
улогу на стварању и јачању овог сектора, као и на примени  и ширењу модерне 
технологије одиграло је Пољопривредно добро “Зајечар”.  
 Поузданих података о потрошњи средстава за заштиту биља на подручју 
Зајечара нема. 
 Као реакција на све израженију деградацију животне средине, 
погоршање квалитета хране и све већег угрожавања здравља људске 
популације, развија се органска пољопривреда. Она подразумева смањење 
квантитета на рачун квалитета хране, при чему је неопходно смањити употребу 
агрохемикалија и фаворизовати пољопривредне технике које оптимално 
користе природне ресурсе. Према расположивим подацима, на подручју 
Зајечара је регистрован само један произвођач који примењује методе  
органске производње на територији Малог Извора, који производи раж и 
кукуруз на сертификованој површини од 1 ha.   
 Узроци проблема: 
-миграција становништва из села у град и преовладавајућа старосна структура 
становништва која се бави пољопривредом 
-веома мали поседи (у просеку око 5 ha је величина поседа) 
-непостојање систематске контроле примене ђубрива и средстава за заштиту 
биља 
-неадекватно управљање плодношћу земљишта и примена вештачких и 
органских ђубрива 
-непостојање систематског праћења стања земљишта 
-низак ниво свести о животној средини међу пољопривредним произвођачима 
Утицај на животну средину: 
-загађење пољопривредног земљишта услед неправилног поступања са 
хемикалијама које се користе у пољопривреди 
-хемијско (углавном нитратима) и бактериолошко загађење подземних вода 
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5.5. Шумарство, ловство и рибарство 
 

5.5.1.Шумарство 
 
 Шуме представљају значајан еколошки потенцијал подручја Зајечара. 
Шумско земљиште и шуме захватају 30% површине општине, односно 
30653,12 ha. Већи део шума и шумског земљишта је у приватној својини 
(25587,00 ha) и углавном се састоји од храста веома лошег квалитета. Мањи 
део шумског фонда је у државном власништву (5066,12 ha) и бољег је 
квалитета али у новије време доста је оштећен од пожара. У државном 
власништву су углавном буква и храст. Друштвеном власништву припада 800 
ha површине под шумом која се састоји од храста прилично лошег квалитета. 
Може се рећи да је шумски потенцијал у општини Зајечар, имајући у виду 
здравствено стање шума лоше до средње, при чему је узрок томе запажено 
сушење храста и угроженост од пожара, а у мањој мери угроженост од човека, 
стоке и дивљачи. Имајући у виду да шуме врше апсорпцију загађујућих 
материја из ваздуха, повећање пошумљености је од великог значаја. Као 
добром од општег интереса, шумама газдују газдинске јединице у оквиру  
Шумске управе „Зајечар“. Детаљнији приказ стања шума је дат у оквиру 
поглавља 3.4. Шуме. 
 

5.5.2.Ловство 
 
 На територији Зајечара постоји шест ловишта којима газдују корисници 
ловишта – ловачка удружења (на 10 година се врши поверавање ловишта на 
газдовање) и то: 

1. Ловачко удружење „Краљевица“ Зајечар са укупном површином ловишта 
34.956 ha од чега је 25.000 ha ловне површине и 9.956 ha неловне 
површине. 

2. Ловачко удружење „Тимок“ Мали Извор са укупном површином ловишта 
14.751ha од чега је 12.200 ha ловне површине и 2.551 ha неловне 
површине. 

3. Ловачко удружење „Салаш“ из Салаша, са укупном површином ловишта 
35.474 ha од чега је 30.000 ha ловне површине и 5.474 ha неловне 
површине. 

4. Ловачко удружење „Велики Извор“ из Великог Извора са укупном 
површином ловишта 8.600 ha.  

5. Ловачко удружење „Вршка Чука“ из Грљана са укупном површином 
ловишта 5.106 ha од чега је  4.400 ha ловне површине и 706 ha неловне 
површине.  

6. Ловачко удружење „Фазан“ из Звездана са укупном површином ловишта 
5.713 ha од чега је 4.500 ha ловне површине и 1.213 ha неловне 
површине. 

 
 На територији Зајечара регистрована је следећа ловна дивљач: срна, 
дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица, дивље пловке, дивље гуске и 
јаребице, док се само на подручју Салаша појављује јеленска дивљач (јелен 
европски). 
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 Последњих година је регистровано повећање броја лисица, шакала, 
вукова, куна и дивљих мачака, што утиче на смањење ловне дивљачи која је 
њихова храна.  
 Утицај на животну средину: 
-угрожавање одређених врста ловне дивљачи по бројности и 
распрострањености; 
-притисак на биодиверзитет; 
-погоршање здравственог стања шума. 
 

5.5.3. Рибарство 
 
 Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. Гласник 
РС“, бр.36/09) уређује управљање рибљим фондом у риболовним водама. 
 Територија Зајечара припада Рибарском подручју „Србија-исток“ које 
обухвата риболовне воде водотока река Тимок, Црни Тимок, Бели Тимок, 
Грлишка, Ласовачка река и риболовне воде природних и вештачких језера и 
других вода у којима живе рибе. Риболовне воде овог подручја користе се за 
спортски риболов. Решењем о уступању на коришћење дела Рибарског 
подручја „Србија-исток“, риболовне воде на подручју Зајечара уступљене су на 
коришћење Заједници спортских риболоваца „Тимочка крајина“ из Зајечара, на 
период од 1. јануара 2008. до 31. децембра 2012. године.  
 Када је у питању Акумулација “Грлиште”, која је од највећег значаја у 
области управљања рибљим фондом обзиром да је њена превасходна намена 
водоснабдевање, може се констатовати следеће: 
 Акумулација има потенцијала за узгој углавном цитридних врста риба и 
то уз аутохтоне речне врсте клен, скобаљ и мрену које ће се задржати и даље 
у притокама, Ласовачкој и Леновачкој реци. При ушћу ових река у акумулацију 
су и највеће популације тих врста и ту их треба проређивати ради стварања 
услова за племените врсте (Развојна студија сливног подручја Акумулације 
“Грлиште” са делом планинског венца Тупижница, Књига 8. Туризам, лов и 
риболов).  
 Велики проблем представља дно акумулације које је некада било 
пољопривредно земљиште и које је практично непродуктивно због недостатка 
кисеоника и различитих органских материја од остатака биљака и ђубрења. 
Осцилације висине воде у акумулацији се крећу 0,5 до 1 m и оне нису погодне 
за мрешћење шарана јер икра може остати на сувом или риба може да се не 
измрести.  
 Хидробиолошке анализе узорака са различитих дубина и дна терена 
акумулације указују на присуство фито и зоопланктона. Шаран је главни 
конзумент органских материја и његово присуство је неопходно како не би 
дошло до прекомерног загађења органским материјама, поготово животињског 
порекла. Због тога би се морала забранити, односно контролисати и прописати 
прехрана риба у Акумулацији, нарочито од стране спортских риболоваца, 
имајући у виду да Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 
нису изузете акумулације за водоснабдевање од осталих риболовних вода. 
 Ихтиолошке анализе показале су присуство следећих врста риба: 
шаран, лињак, клен, кленић, скобаљ, мрена, белца, кауглер, бабушка, 
сунчаница, бодорка, јаз, сиви толстолобик, смуђ, вијан, бркица. 
 Акумулација је порибљена шараном још 1988. године и ова врста рибе 
доминира акумулацијом са 40% укупне количине рибе, док скобаља има 20%, 
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клена 20% и осталих врста укупно 20%. Акумулацији за водоснабдевање 
посебно погодују племените врсте риба на рачун смањења количине беле 
рибе, посебно скобаља и клена. Ради смањивања великих количина беле 
рибе, акумулација је порибљена смуђем, али величина примерака није била 
довољна да опстане у средини прождрљивих белих риба. Порибљавање 
штуком или сомом треба избегавати, јер се они тешко искорењују и у великим 
количинама уништавају остале рибе.  
 Ради смањења количине фито и зоопланктона и побољшавање 
квалитета воде како за узгој рибе, тако за пиће, потребно је извршити 
порибљавање девериком, смуђем и белим и сивим толстолобиком. 
 

5.6. Транспорт 
 
 Територија Зајечара у саобраћајном смислу налази се на великом 
раскршћу државних путева које пресеца пруга Ниш-Зајечар-Неготин, односно  
заступљена је путна и железничка саобраћајна инфраструктура.  
 Укупна дужина путева у 2008. години износила је 493 km, од тога са 
савременим коловозом дужине 378 km. Дужина магистралних путева је 178 km, 
регионалних 382 km и локалних путева 311 km.  
 Путна саобраћајна мрежа је развијена делимично, али је још увек 
непотпуна и прекинута природним (Црни и Бели Тимок) и вештачким 
(инфраструктурним коридорима) баријерама. Само градско ткиво има потребу 
за трансформацијом простора, у чему је спутано у великој мери присуством 
државних путева и проласком железничке пруге кроз централно градско језгро.  
Кроз подручје Зајечара пролазе следећи државни путеви: 
-државни пут I реда број 5  
-државни пут I реда број 25 
-државни пут II  реда број 248  
-државни пут II  реда број 261 
-државни пут II  реда број 105б  
 На подручју Зајечара регистровано је 12483 путничких моторних возила. 
 Железничка инфраструктура пролази кроз само градско језгро. Дужина 
железничких пруга на подручју чвора Зајечар је 253 km. Укупан обим превоза 
путника и робе у 2010. години износио је 450000 путника и 630000 тона робе. 
Просечна старост железничких возних средстава је око 35 година. Мрежа на 
нашем подручју није електрифицирана.  
 Највећи проблеми у железничком саобраћају су: 
- старост и лоше стање инфраструктуре и возних средстава обзиром да дуго 
година није вршено улагање у њихово обнављање,  
- недовољан број извршиоца који директно учествују у вршењу железничког 
саобраћаја, 
- недовољна  модернизација и недовољно коришћење нових технологија. 
 

5.7. Утицај осталих сектора на животну средину 
 

5.7.1. Урбанизам и просторно планирање 
 
 Просторни и урбанистички планови су један од најважнијих 
инструмената који треба да обезбеде организацију, уређење, коришћење и 
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заштиту простора. Они имају суштинску улогу у систему управљања животном 
средином и имплементацији концепта одрживог развоја. 
 Интегрисање питања заштите животне средине у просторно и 
урбанистичко планирање омогућавају члан 34. Закона о заштити животне 
средине (“Сл.гласник РС”, бр.135/04, 36/09 и 36/09-др. закон) и Закон о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 
88/10) обзиром да представљају правни оквир за процену утицаја просторних и 
урбанистичких планова на животну средину. Ови закони су у сагласности са 
Директивом 2001/42/ЕЗ.  
 Учешће органа надлежног за послове заштите животне средине града 
Зајечара у поступку планирања започиње утврђивањем мера и услова заштите 
животне средине за потребе израде урбанистичких планова које припрема град 
Зајечар, на захтев органа надлежног за припрему плана и на основу услова и 
мишљења надлежних стручних организација. Утврђивању мера и услова 
претходи анализа и оцена постојећег стања животне средине на посматраном 
подручју и у његовом окружењу, анализа постојећих и планираних намена и 
сагледавање могућег утицаја на простор дефинисан границама плана и његово 
окружење. 
 Потребно је нагласити да је свеобухватне мере и услове заштите 
животне средине могуће утврдити искључиво ако су познати садржаји који се 
планирају на предметном простору. У супротном, ако су захтевом за 
утврђивање мера и услова заштите дефинисане искључиво опште намене 
простора попут комерцијалне делатности и градски центри, привредне 
делатности и сл. могуће је дефинисати само опште мере и услове заштите 
животне средине. У том случају је тешко извршити реалну процену потребе 
израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину. 
 Обзиром да су будуће намене простора честа непознаница и за 
обрађиваче планског документа, услови и мере заштите животне средине које 
надлежни орган утврђује, дефинишу могућност и ограничења лоцирања 
одређених садржаја и активности, нарочито у зонама које тангирају становање 
и у зонама повећане осетљивости. 
 У оквиру области урбанизма и просторног планирања неопходно је 
сагледати појам визуелне загађености, под којим се подразумевају људске 
творевине у животној средини које нису пријатне за посматрање. Предмет 
визуелне загађености је све оно што смета оку. То може бити неестетски 
уређен архитектонски систем, неуређена и запуштена градња, али и расуто 
смеће и прљавштина, поцепани плакати и графити.  
 Према томе, у односу на институционалну одговорност, визуелна 
загађеност може бити: 
-урбанистичка – хаотична градња, запуштене фасаде, неодговарајући 
материјали који се користе, клима уређаји чије постављање није уређено 
ниједном законском регулативом; 
-индустријска – неуређени индустријски погони и индустријски отпад; 
-комунална – расуто смеће, плакати, графити. 
 Евидентно је да се границе између уређених и неуређених држава, 
најпре препознају по визуелној загађености. Недовољна посвећеност овом 
проблему у нашој земљи, постаје очигледна већ на граничним прелазима. 
Образовни аспект и законска регулатива основни су предуслови за почетак 
елиминисања изражене визуелне загађености на нашем подручју.    
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 У 2010. години, приступило се изради Просторног плана територије 
града Зајечара и изради измена и допуна Генералног плана Града Зајечара и 
приградских насеља – измене и допуне. Током ове процедуре, у складу са 
законом, Служба за заштиту животне средине је утврдила мере и услове 
заштите животне средине у поступку израде ових планова, заједно са 
Документационом основом која даје опис стања животне средине на 
територији Зајечара за период од 2003. године до 30.06.2010. године на 
предметном подручју. Такође је утврђена обавеза израде стратешке процене 
утицаја на животну средину за предметне планове, која ће анализирати 
постојеће индикаторе стања животне средине, тренд промене квалитета 
чинилаца животне средине и уградити мере за спречавање неповољног 
утицаја на животну средину (заштита вода, ваздуха, земљишта, заштита од 
буке, просторни распоред привредних зона, систем зелених површина, 
одрживи систем управљања отпадом, смањење ризика од могућег утицаја 
нејонизујућег зрачења, повећање енергетске ефикасности, дефинисање 
обавезе успостављања мониторинга). Извештај о стратешкој процени треба да 
омогући свеобухватно сагледавање капацитета животне средине на одређеном 
подручју и утицај реализације предметних планова на животну средину. 
 Током 2010. године, донете су одлуке о изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Регионалне депоније 
„Халово 2“ и стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације уређења деонице Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару.  
 Узроци проблема: 
-недостатак просторног плана подручја посебне намене Акумулације 
„Грлиште“; 
-недостатак потпуне информационе основе (базе података о простору и стању 
животне средине, односно појединих параметара, нпр. буке, земљишта и неких 
параметара квалитета ваздуха); 
-недовољно примењене методе за одрживо просторно и урбанистичко 
планирање, односно постојећи садржаји су међусобно смештени тако да нису 
компатибилни са принципима заштите животне средине (велика складишта 
опасних материја - чак и севесо постројења у зони претежног становања, 
занатске и угоститељске делатности које угрожавају становање и сл.); 
-недовољна координација између служби како би се комплетније сагледали 
проблеми планирања простора (узимање у обзир чињеница заснованих на 
теренском искуству инспекцијских служби);   
-уопштено дефинисање или непознавање будућих садржаја на подручју 
планског документа што онемогућава прецизно сагледавање утицаја на 
животну средину и утврђивање мера заштите животне средине; 
-недостатак економских инструмената за имплементацију планских 
докумената. 
Утицај на животну средину: 
-неадекватно просторно разграничење зона становања и радних, односно 
индустријских зона услед непланске и дивље градње, што резултира лошијим 
квалитетом живљења у стамбеним деловима насеља;   
-отежана могућност зонирања насеља, у складу са Законом о заштити од буке 
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), услед неадекватног просторног распореда 
зона различитих намена;  
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-неадекватно коришћење простора које резултира притиском на биодиверзитет 
и геодиверзитет (изградња на просторима јавних зелених површина, 
пољопривредних површина и сл.); 
-неусклађен саобраћајни систем и неадекватна саобраћајна повезаност између 
насеља, нарочито између сеоских насеља и градског подручја; 
-бесправна изградња, чак и на подручју зоне заштите изворишта 
водоснабдевања, као што је случај са Акумулацијом „Грлиште“ и рени бунаром 
„Барбарош“ у приобаљу Белог Тимока; 
-смањење броја становништва у појединим сеоским насељима, нарочито оним 
која су удаљенија од градског подручја;  
-визуелно и естетски деградирана средина.  
 

5.7.2.Туризам 
 
 Туризам утиче на квалитет животне средине као потрошач природних и 
других ресурса (земљишта, воде, горива, електричне енергије и хране), али и 
као произвођач значајне количине отпада. Негативни утицај туризма изражен 
је и кроз притисак на живи свет и станишта. Туризам, са друге стране има 
велики интерес да квалитет животне средине одржи на високом нивоу, јер је 
чиста и здрава животна средина врло важна претпоставка његовог успешног 
развоја. Позитивни ефекат туризма у односу на животну средину управо се 
огледа у чињеници да се ради о делатности која тежи адекватном коришћењу 
природних ресурса, унапређењу предела и одржавању еколошких вредности 
локалне заједнице. Једини ефикасан приступ у развоју туризма јесте 
успостављање равнотеже између развоја туризма и заштите и унапређења 
природног окружења.  
 Пажња туристичких предузећа углавном је усмерена на економске 
аспекте развоја туризма. То има за последицу да многе дестинације, 
адаптирајући се у потпуности потребама туристичког развоја, изгубе своју 
изворност и уникатност и тако дестимулишу туристичка посећивања. 
Планирање одрживог туризма треба да испоштује потребе домаћина и уважи 
њихово окружење, културу и начин живота. По многим ауторима, концепт 
одрживог туризма је један од најважнијих изазова и задатака туризма. Многе 
међународне организације у области туризма као што су Светска Туристичка 
организација (WTO), Светски савет за путовање и туризам (WTTC) и Земаљски 
савет, имају за циљ да утврде универзална правила понашања у тој области, 
прихватљива за све учеснике у развоју туризма. Концепт одрживог развоја 
подразумева уравнотежен економски, социјални и културни развој без 
угрожавања животне средине, чиме ће се и будућим генерацијама омогућити 
да се развијају на истом или вишем нивоу. 
 Агенда 21 је документ усвојен од стране 182 земље на Земаљском 
самиту у Риу (Бразил) 1992. године. Овим документом се свим субјектима у 
развоју туризма одређују области деловања и потребне активности у циљу 
очувања животне средине и развоја одрживог туризма у XXI веку. 
 На туристичком тржишту су се као новина појавили Зелени хотели 
(Green Hotels) који у свом постојању примењују и поштују принципе одрживог 
развоја који се огледају у смањењу потрошње енергије и воде и смањењу 
емисије угљен диоксида, повећању рециклаже отпадних материја, замени 
детергената и осталих хемикалија нешкодљивим средствима и очувању 
локалних биодиверзитета. У томе предњаче САД које на тај начин постижу 
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истовремено боље пословне резултате и дају допринос очувању животне 
средине. Неки од принципа зелених хотела подразумева да се осветљење, 
клима и телевизор искључе аутоматски када гост изађе из собе, да се проток 
воде над лавабоом активира покретом и временски ограничи и сл. 
 Међународна унија за заштиту животне средине при Уједињеним 
нацијама (IUCN) упозорава на известан број несавесних туриста који често 
користе знатно више ресурса него што им је потребно, наносећи тиме огромну 
штету животној средини.  
 Туристички потенцијали Града Зајечара обухватају Културно историјске 
споменике, Природне мотиве, разне манифестације и спортско рекреационе 
садржаје. 
  

 Културно - историјски споменици: 
 

1.1.Феликс Ромулиана је Царска палата из касноантичког периода (крај III 
почетак IV века н.е.). Налази се 11 km западно од Зајечара, близу магистралног 
пута Параћин – Зајечар, површине је 6,5 ha. Ову палату изградио је император 
Гај Валерије Галерије Максимијан (293-311) као тестамент у месту свог 
рођења, где је после смрти и сахрањен и узвишен међу богове. Грађевина се 
састоји од две фортификације са по 20 кула и богато украшеним капијама, као 
и грађевина унутар њих. Резиденцију је Галерије назвао по својој мајци 
Ромули. 
1.2.Манастир Суводол налази се у близини насеља Селачка. Саграђен је на 
заравни усеченој у планини Манастирска тлама. Црква је посвећена рођењу 
Богородице. Манастир се убраја у најстарије задужбине у Србији и по 
традицији, везује се за кнеза Лазара. Време постанка цркве није познато, јер је 
стара манастирска архива спаљена у току српско турских ратова 1876.-1878. 
године, а новија је уништена за време српско-бугарског рата. 
1.3.Грлишки манастир посвећен је апостолима св. Петру и Павлу и према 
подацима, настао је у старијем периоду средњег века. Натпис који се налази 
изнад улаза говори да је манастир 1804. године дозидао поп Радосав 
Живковић, један од првих устаника у овом крају. Манастир у Грлишту, као и 
многи наши манастири у првом српском устанку, био је средиште устанка у 
Црној Реци. 
1.4.Хидроелектрана Гамзиград 
1.5.Народни музеј у Зајечару је основан 27. марта 1951. године, као завичајна 
збирка. Временом је прерастао у музеј комплексног типа са одељењима 
археологије, историје уметности, етнологије и документације, са сталним 
изложбеним поставкама у згради музеја, Радул–беговог конака и музеја 
Тимочке крајине у Бољевцу. 
1.6.Меморијал „Николе Пашића“ је од 1993. године прерастао у истоимену 
Задужбину, са циљем очувања успомена на човека који је оставио видни траг у 
историји српског народа. Меморијал је отворен 1996. године, са сталном 
изложбеном поставком везаном за Пашићев живот и рад, са галеријским 
делом и атријумом. 
1.7.Радул-бегов конак је најстарији објекат староварошке архитектуре у 
Зајечару из прве половине XIX века. Има приземље и спрат са два избачена 
доксата. Користи се као изложбени простор и продајна галерија. 
1.8.Матична библиотека “Светозар Марковић”, је читалиште са књижницом 
из 1866. године. Поседује око 120000 књига. 
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1.9.Казамати-тврђаве на Краљевици - стара камена грађевина у крајње 
источном делу Краљевице. 
1.10.Турска воденица у центру Зајечара, према подацима пописа 
становништва из 1863. године, припадала је браћи Николи и Јовану Лаловићу. 
Грађена је од камена са унутрашњом конструкцијом од храстових греда. 
1.11.Споменици и спомен обележја из I и II светског рата, као и заједнички 
споменици (укупно 137): 
-Бисте (Љубомира Нешића на Тргу ослобођења, Миленка Брковића Црног у 
парку код железничке станице, Миодрага Станимировића Душка, у парку 
испред Предузећа „Србијашуме“, Василија Ђуровића Жарког, у кругу касарне, 
поред улазне капије, Моше Пијаде, у згради гимназије у Зајечару, Светозара 
Марковића, у дворишту Матичне библиотеке „Светозар Марковић“); 
-Спомен плоче, спомен пирамиде и спомен костурница; 
-Споменици (споменик Николе Пашића на Тргу „Никола Пашић“, Хајдук Вељка, 
на острву, на Неготинском путу, Зорана Радмиловића, плато испред 
Библиотеке,...) 
-Спомен чесме 
1.12.Црква рођења Богородице подигнута 1834. године по наредби кнеза 
Милоша Обреновића. У њој се налазе иконографска остварења, рад сликара 
Георгија Бакаловића 1840. године, Стеве Тодоровића 1877. године и Николе 
Марковића. Од 1967. године има својство споменика културе. 
1.13.Историјски архив основан 1948. године, има библиотеку са преко 8000 
наслова и 1300 дужних метара архивске грађе. 
1.14.Позориште „Зоран Радмиловић“ добило је име по великану српског 
глумишта који је рођен у Зајечару, ради од 1947. године. 
 
2. Природни мотиви 
 
2.1.Парк шума „Краљевица“ 
2.2.Река Тимок као симбол Зајечара (Црни, Бели и Велики Тимок)  
2.3.Гамзиградска бања, налази се на 11 km од Зајечара, на 160 m надморске 
висине, у долини доњег тока Црног Тимока, недалеко од магистралног пута 
Зајечар - Параћин 
2.4.Рготско језеро, налази се код насеља Рготина, на 11 km од Зајечара, 
настало на месту експлоатације кварцног песка оближњег рудника. Језеро 
нема притока и водом се снабдева из подземних извора. Дубина језера је око 
40 метара. Једно је од најпосећенијих купалишта овог подручја због бистре и 
чисте воде 
2.5.Језеро „Совинац“, налази се код Салаша, у близини магистралног пута 
Зајечар - Неготин. Настало је за потребе наводњавања комплекса 
пољопривредног добра „Салаш“, али је прерасло у атрактивно излетиште и 
купалиште. На обали се налази мотел са рестораном, ауто кампом и уређеним 
теренима за мале спортове 
2.6.Николичевска бања, налази се у насељу Николичево, удаљено око 7 km 
од Зајечара. Термоминерални извори су окружени листопадном шумом 
2.7.Подтупижнички крај 
2.8.Стара Планина се налази источно и југоисточно од правца Зајечар – 
Књажевац – Пирот. Деоница у дужини од 90 km, која иде гребеном Старе 
Планине на надморским висинама од 2.169 m, представља природну границу 
између Србије и Бугарске. 
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2.9.Леновачка пећина 
2.10.Ласовачка пећина 
2.11.Пећине код Селачке реке 
 
3. Манифестације - догађаји 
3.1.Фестивал музичких школа Србије 
3.2.Сусрети професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“  
3.3.Дани „Зорана Радмиловића“ 
3.4.Рок фестивал рок бендова „Гитаријада“ 
3.5.Сусрети младих стваралаца „Млади мај“ 
3.6.Међународна ликовна колонија „Гамзиград“ 
3.7.Летња школа лековитог биља 
3.8.Дани града и Културно лето 
3.9.Летња филозофска школа Феликс Ромулијана 
3.10.Манифестације у селима: Хајдук Вељкови дани, Вражогрначки точак, 
Сабор фрулаша, Смотра дечијег народног стваралаштва, денс, Ђурђевдански 
сабор, Сабор српских косовара,.... 
 
4. Спортско рекреациони садржаји 
4.1.Попова плажа је модеран спортско – рекреациони комплекс, отворен јуна 
2007. године, на коме се налазе терени за мали фудбал, фудбал на пени, 
терени за кошарку, одбојку на песку, стазе за ролере и скејтбордове, терен за 
мини голф, тениски терени, ватерполо, боћање,..... У летњем периоду се на 
овој локацији одржавају музички концерти 
4.2.Спортско рекреативни центар „Краљевица“ 
4.3.Хиподром 
4.4.Ски стаза 
4.5.Еуро клуб са теренима за тенис 
Број туриста  (домаћих и страних) у периоду од 2000. до августа 2009. године, 
приказан је у наредној табели: 
 
Табела 53: Доласци домаћих и страних туриста 
 

 

Година 
Ноћења  

домаћи страни 

2000 88.535 1.237 

2001 66.010 1.471 

2002 67.232 1.695 

2003 69.039 1.750 

2004 72.243 3.891 

2005 78.258 2.313 

2006 79.691 4.226 

2007 91.209 3.000 

2008 98.634  

2009 92.891 4.499 
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Узроци проблема и утицаји на животну средину: 
-незадовољавајућа комунална и саобраћајна инфраструктура, нарочито у 
насељима која су потенцијална туристичка места, односно локације где би 
могли бити смештени туристички капацитети 
-недовољна пажња приликом планирања простора (лоцирање неадекватних 
делатности  на потенцијалним туристичким локалитетима) 
-испуштање нетретираних отпадних вода 
-непрописно одлагање отпада (како комуналног тако и посебних токова отпада) 
и недовољан број судова за смеће 
-емисија у ваздух и емисија буке из саобраћајних средстава 
-недовољно едуковано становништво које након окупљања на локалним 
излетиштима оставља смеће за собом 
-непостојање смештајних капацитета који следе принципе зелених хотела. 
 

6. Циљеви заштите животне средине 

 
6.1. Стратешки оквир за одређивање циљева 
 
 Циљеви Програма одређени су на основу следећих елемената: 
-анализе идентификованих проблема животне средине 
-анализе законских обавеза, институционалних и инфраструктурних узрока 
проблема идентификованих на основу постојећег стања 
-начела одрживог развоја и потребе приближавања Европској Унији, начела 
„загађивач плаћа“, „корисник плаћа”, начела превенције и др. 
-анализе учешћа јавности и визије локалне заједнице добијене спровођењем 
ранијих активности у поступку израде ЛЕАП-а 
-анализе предности, слабости, шанси и претњи везаних за животну средину на 
подручју Зајечара 
-процене финансијских могућности и пројектованих финансијских средстава у 
временском оквиру који је обухват Програма.  
 
                   Предности                                                  Слабости 
 

опредељеност надлежних органа за 
заштиту животне средине 

недостатак стратешких докумената у 
складу са законом 

богата биолошка и геолошка 
разноврсност 

прекомерна експлоатација природних 
ресурса 

богатство водним ресурсима надексплоатација подземних вода и 
шума 

значајни потенцијали природних  
ресурса    

ниска енергетска ефикасност у про-
изводњи, дистрибуцији и потрошњи 
енергије 

низак степен оптерећења земљи-            
шта вештачким ђубривима и пес-               
тицидима                                       

прекомерно загађење површинских 
вода 

очувана животна средина у областима 
изван индустријских 

неадекватно управљање отпадом 
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знатан хидроенергетски потенцијал прекомерно загађење ваздуха чађи у 
периоду ложења 

знатан потенцијал обновљивих извора 
енергије  

оптерећење ваздуха пореклом од   
саобраћаја    

 велики недостатак инфраструктуре                                                                       
у области животне средине (пре-                                                                       
чишћавање отпадних вода, третман                                                                       
и одлагање отпада, смањење зага-                                                                       
ђења ваздуха) 

 неадекватан мониторинг и извешта-                                                                       
вање 

 недовољни институционални капа-                                                                        
цитети 

 недостатк подстицаја за смањење                                                                       
загађења 

 неадекватан систем финансирања 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                       Шансе                                                      Претње 
 

доношење стратешких и планских 
докумената и програма на основу 
закона       

недовољна координација између 
институција на нивоу града 

јасни циљеви заштите животне 
средине  

дисконтинуитет у раду државних 
органа 

обезбеђивање квалитета животне сре-
дине у складу са ЕУ принципима  

непотпуно спровођење закона и  
програма 

доступност предприступним 
фондовима 

успорен привредни развој и сиро- 
маштво, немогућност грађана да плате 
реалну цену комуналних услуга 

модернизација привреде споро јачање институција 

реализација стратешких докумената 
уобласти енергетске ефикасности и 
обновљивих извора енергије  

 

подизање нивоа свести о потреби 
унапређења енергетске ефикасности   

ниска свест о рационалном кориш- 
ћењу енергије и енергетској ефика-
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сности 

увођење концепта чистије производње недовољно средстава за пројекте 
заштите животне средине 

увођење нових технологија   повећан ниво саобраћаја са неаде- 
кватним саставом и квалитетом го-  
рива 

побољшање учешћа заинтересоване 
јавности у одлучивању    

 

низак ниво еколошке свести 

повећање нивоа свести о питањима 
заштите животне средине   

                                             

6.2. Приступ одређивању приоритетних циљева 
 
 Процес одређивања приоритетних циљева састојао се из следећих фаза: 
 
-Идентификација проблема заштите животне средине на основу постојећег 
стања и вишегодишњег праћења стања животне средине, 
-Избор критеријума за одређивање циљева који се базирао на принципу 
„најбоље доступна техника“, односно на опредељивању приоритетних 
активности у складу са захтевима законске регулативе и на основу реалног 
сагледавања могућности према расположивим финансијским средствима и у 
складу са стањем и могућностима институција и предузећа која ће бити 
добрим делом носиоци тих активности, у постојећој констелацији, 
-уважавање приоритета дефинисаних ЛЕАП документом који је заснован 
једним делом на визији локалне заједнице и учешћу широке јавности, 
-одређивање приоритета од стране заинтересованих страна односно стручних 
органа, организација и институција, јавних предузећа, јавних комуналних 
предузећа, посебних организација, а све у складу са обавезама из закона и на 
основу Националног програма заштите животне средине. 
 Основни критеријуми за одређивање приоритетних циљева изабрани су 
на основу сагледавања очекиване користи за животну средину и здравље 
људи, у циљу испуњавања обавеза из закона који су усклађени са принципима 
Европске уније, постизања уштеде природних ресурса и енергије и са друге 
стране сагледавања укупних трошкова за достизање циљева. Другим речима, 
одређивање критеријума за постизање приоритетних циљева је квантитативан 
и квалитативан процес.  
 Дефинисани циљеви по приоритету, груписани су у краткорочне, 
средњорочне и континуиране, према реалном сагледавању потреба и 
могућности наше локалне заједнице, односно према уоченој брзини решавања 
проблема животне средине и задатим временским оквирима, а у складу са 
финансијским тенденцијама.  
   

6.3. Општи циљеви политике заштите животне средине 
 
 Општи циљеви су предуслов за спровођење специфичних циљева  и 
чине саставни део политике заштите животне средине у привредним 
секторима и сектору за животну средину. Груписани су у следећим областима: 
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1. Доношење стратешких и планских докумената (Програм заштите 
животне средине, ревизија Локалног плана управљања отпадом) и 
акционих и санационих планова у области заштите животне средине и 
одрживог коришћења природних ресурса у складу са Законом о заштити 
животне средине и посебним законима 

2. Интеграција политике заштите животне средине и других сектора, 
посебно сарадња са сектором финансија, просторног и урбанистичког 
планирања и сектором енергетске ефикасности, али и привреде, 
комуналних делатности, туризма, сектора вода, заштите и спасавања и 
других сектора чији се делови односе на заштиту животне средине.  

3. Јачање институционалних капацитета за имплементацију секторских 
политика и политике заштите животне средине и успостављање система 
за реаговање у ванредним ситуацијама израдом екстерних планова 
заштите од удеса на нивоу локалне самоуправе, који су саставни делови 
планова за реаговање у ванредним ситуацијама, а на основу 
надлежности из прописа којим се уређује заштита и спасавање 

4. Унапређење система контроле параметара стања животне средине 
увођењем обавезног мониторинга, у складу са законом, успостављањем 
мониторинга загађивача, израдом локалног регистра извора загађивања 
животне средине 

5. Унапређење правног система доношењем градских одлука, односно 
имплементацијом у постојеће одлуке, чиме ће се регулисати поједине 
области животне средине, у складу са законом (уређивање области 
јавних зелених површина, дефинисање начина поступања са посебним 
токовима отпада, усвајање ревидованог Плана управљања отпадом, 
измена Одлуке о зонама санитарне заштите Акумулације „Грлиште“, 
израда и усвајање Одлуке о зонама санитарне заштите изворишта 
“Тупижница” и “Бели Тимок”, Одлуке о зонама и мерама заштите од буке)  

6. Развој ефикасног система финансирања у области заштите животне 
средине  

7. Унапређење формалног и неформалног образовања о заштити животне 
средине, подизањем нивоа свести кроз боље информисање и 
комуникацију са јавношћу.  

  
6.4. Временски оквири за имплементацију циљева политике 
заштите животне средине 
 

6.4.1. Краткорочни циљеви за период од 2012. до 2014. године 
 
 Израда оквира за спровођење политике заштите животне средине је 
основа за унапређење квалитета животне средине у средњорочном периоду. 
За период од 2012. до 2014. године, најважнији циљеви су доношење 
стратешких програма и планова у области заштите животне средине и 
успостављање и унапређење мониторинга, у складу са законом. 
 Предметни Програм садржи основ за акционе и санационе планове за 
сваку област животне средине (отпад, ваздух, природни ресурси, деградирана 
подручја, бука, вода, земљиште, нејонизујућа зрачења и др.), којима се 
омогућава ефикасна имплементација Програма.  
 У овом периоду је потребно успоставити мониторинг свих параметара 
стања животне средине дефинисаних законском регулативом, уз обавезу 
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усвајања методологија од стране овлашћених институција, опремање 
аутоматских станица за мониторинг потребним елементима за комплетно 
праћење стања животне средине (аутоматска станица за мониторинг ваздуха), 
опремање потребним инструментима (набавка микроскопа) за праћење 
аерополена. 
 Од велике важности је израда пројектне документације за постројења од 
значаја за управљање отпадом и отпадним водама (за Постројење за 
пречишћавање отпадних вода, Регионалну депонију, Центар за сакупљање), 
као и документације везане за експлоатацију подземних вода, како артеских 
тако и племенитих и термоминералних вода, како би се створили услови за 
коришћење средстава из расположивих предприступних фондова. 
 

6.4.2. Континуирани циљеви за период од 2012. до 2019. године 
 
 Континуирани циљеви обухватају активности које треба започети одмах, 
а њихова имплементација захтева дужи временски период, велика 
финансијска улагања и могу се постићи унутар целокупног временског оквира 
овог Програма. Циљеви за овај временски оквир се односе на проширење и 
унапређење инфраструктуре у области заштите животне средине, као и 
циљеви везани за очување природе и биодиверзитет. То укључује реализацију 
постројења за пречишћавање отпадних вода, унапређење канализационе и 
водоводне инфраструктуре, реализацију регионалне депоније, центра за 
сакупљање и управљања отпадом, раздвајање отпада на месту настанка, 
примену технологија за смањење загађења ваздуха, изградњу саобраћајница и 
унапређење саобраћаја, повезивање на градску топлификациону мрежу и сл. 
Стално унапређивање јавних зелених површина, дрвореда и уређење и 
заштита Парк шуме “Краљевица”, уређење језера за купање и рекреацију и 
уређење бањских подручја.   
 

6.4.3. Средњорочни циљеви за период од 2015. до 2019. године 
 
 Средњорочни циљеви обухватају активности чији се почетак спровођења 
предвиђа након 2015. године. Обухватају пројекте нижег приоритета, односно 
пројекте чија реализација зависи од степена спровођења претходних циљева  
(управљање канализационим муљем, управљање буком, одређивање зона 
заштите од нитрата и слично) и пројекте чија реализација захтева значајна 
финансијска средства и дужи временски оквир за израду документације и 
спровођење законских процедура.   
 

6.5. Приоритетни циљеви заштите животне средине, 
индикатори спровођења дефинисаних циљева и временски 
оквир, извршиоци, потребна финансијска средства и извор 
финансирања, по областима животне средине 

 На основу критеријума за одређивање приоритетних циљева и система 
вредновања који су примењени приликом израде Националног програма 
заштите животне средине, на основу постојећег стања животне средине и 
идентификованих проблема дугогодишњим праћењем параметара стања 
животне средине на подручју Зајечара, интереса и специфичности овог 
подручја, у складу са  Националним програмом заштите животне средине за 
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период од 2012. до 2019. године, а уважавајући утврђене приоритете у 
Локалном еколошком акционом плану који је урађен уз широко укључивање 
јавности, дефинишемо приоритетне и остале циљеве заштите животне 
средине, индикаторе спровођења дефинисаних циљева, временске оквире за 
њихову имплементацију, извршиоце, процењена потребна финансијска 
средства (тамо где је то могуће у овом тренутку) и могуће изворе 
финансирања, за сваку област животне средине, као и за секторе у домену 
међусобне повезаности са циљевима заштите животне средине. 

 

6.5.1. Квалитет вода 
 

 Краткорочни циљеви 2012. до 2014. године 
 
 Акумулација за водоснабдевање “Грлиште” 
 

6.5.1.1. Циљ: израда Просторног плана подручја посебне намене слива 
Акумулације “Грлиште” (иницијатива покренута 1991. године, усвојен Програм 
израде Просторног плана јануара 2000. године, донета Одлука о изради 
предметног Плана 09. јуна 2011. године од стране Владе) – заједно са 
Просторним планом донета је одлука о изради Елабората о зонама санитарне 
заштите Акумулације “Грлиште”. 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 

Републичка агенција                                                        
за просторно планирање  

-  Буџет Републике 

 

6.5.1.2. Циљ: израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта “Бели 
Тимок“ и “Тупижница”, усклађених са Правилником о начину одређивања и 
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Сл.гласник 
РС”, бр.92/08). 

Извршилац:  Финансијска средства:    Извор финансирања: 

ЈКП”Водовод” 900.000,00 -1.200.000,00 
дин. 

средства ЈКП”Водовод”-а 

други извори 

 

6.5.1.3. Циљ: доношење градске Одлуке о зонама санитарне заштите 
Акумулације “Грлиште”, изворишта водоснабдевања “Бели Тимок” и  
“Тупижница”, у складу са Елаборатима о зонама санитарне заштите 
Акумулације “Грлиште”, изворишта “Бели Тимок” и “Тупижница”. 

Извршилац:    Финансијска средства: Извор финансирања: 

локална самоуправа  - - 

 

6.5.1.4. Циљ: успостављање зона санитарне заштите Акумулације за 
водоснабдевање "Грлиште", изворишта „Бели Тимок“ и изворишта 
“Тупижница”. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 
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ЈКП “Водовод”  

- средства ЈКП”Водовод”-а 

буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.1.5. Циљ: постављање табли и механичких препрека на прилазним 
путевима према води у циљу забране приступа Акумулацији “Грлиште” 
(нарочито аутомобила). 

Извршилац:    Финансијска средства: Извор финансирања: 

ЈКП”Водовод” 
- средства ЈКП“Водовод”-а 

буџетски фонд града 

 други извори  

 

6.5.1.6. Циљ: до реализације II фазе Акумулације “Грлиште”, изградња 
водонепропусних септичких јама за насеље Лесковац у циљу елиминисања 
загађења акумулације пореклом од санитарно фекалних отпадних вода из 
домаћинстава и отпадних вода из ђубришних јама. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања:  

мештани септ.јама V=4m³ - око 
150.000,00 дин. 

септ.јама V=6m³ - око 
190.000,00 дин. 

септ.јама V=8m³ - око 
220.000,00 дин. 

јама за стајњак – око 
200.000,00 дин. 

средства мештана 

ЈКП”Водовод” средства ЈКП“Водовод”-а 

локална самоуправа  буџетски фонд града 

комунална инспекција  други извори 

 

6.5.1.7. Циљ: успостављање организованог извожења комуналног отпада и 
формирање сакупљачких центара - група контејнера за рециклабилни отпад - 
за насеља у сливу Акумулације “Грлиште” (Лесковац, Леновац, Ласово, Горња 
Бела Река). 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица” (обрада кроз 
усаглашавање Плана 
управљања отпадом) 

средства 
ЈКП”Краљевица” 

локална самоуправа  буџ. фонд за зжс града 

комунална инспекција   други извори 

месне заједнице мештани 

 

6.5.1.8. Циљ: уклањање  бесправно изграђених објеката и забрана даље 
градње у зонама заштите Акумулације “Грлиште”. 

Извршилац:   Финансијска средства:    Извор финансирања: 

грађевинска инспекција    редовна активност власници бесправно из-                                                                                     
грађених објеката 
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6.5.1.9. Циљ: пошумљавање и затрављивање сливног подручја Акумулације 
“Грлиште”, као значајна антиерозиона мера и реализација изградње 
антиерозионих преграда пројектованих према Идејном и Главном пројекту 
заштите Акумулације “Грлиште” и Пројекту заштите од ерозије. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод” 

- Дирекција за воде Репуб-                                                                                        
лике Србије 

средства ЈКП”Водовод”-а 

буџ. фонд за зжс града 

други извори 

 

6.5.1.10. Циљ: интензивирање инспекцијског надзора у домену заштите 
Акумулације “Грлиште”, како са становишта елиминисања бесправне градње, 
тако са становишта елиминисања комуналног загађења. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

грађевинска и комунална 
инспекција  

редовна активност редовна активност 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Водоснабдевање 
 

6.5.1.11. Циљ: обезбеђивање и уградња хлоринатора за дезинфекцију воде у 
сеоским водоводима у насељима која имају техничке могућности за 
уграђивање хлоринатора (Вратарница, Селачка, Звездан, Салаш). 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 

локална самоуправа 1.000.000,00 дин.  буџ. фонд за зжс града 

 други извори 

 

6.5.1.12. Циљ: успостављање зона санитарне заштите око изворишта 
водоснабдевања сеоских насеља. 

Извршилац:    Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Месне заједнице   - средства Месне 
заједнице 

надлежна инспекција други извори 

 

6.5.1.13. Циљ: повећање броја сеоских насеља прикључених на јавну 
водоводну мрежу (зона “Север”, зона “Исток” - I фаза, Подтупижничка зона) 

Извршилац:    Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”   

- средства ЈКП”Водовод”-а 

буџетски фонд града 

други извори 
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6.5.1.14. Циљ: решавање водоснабдевања у насељима која се не могу 
прикључити на градски водовод (Селачка, Боровац, Мали Извор и Врбица). 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”  

- средства ЈКП”Водовод”-а 

 буџетски фонд града 

 други извори 

 

 Артеске чесме на подручју града 

 

6.5.1.15. Циљ: уграђивање славина на артеским чесмама како би се 
регулисало неконтролисано истицање ових вода. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

Дирекција за изградњу   

- средства Дирекције 

буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.1.16. Циљ: провера могућности механичког узрока пресушивања и 
смањења протока на артеским чесмама (запушеност филтера или уградња 
неадекватних филтера). 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”  

редовна активност  средства ЈКП”Водовод”-а 

буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.1.17. Циљ: одржавање јавних чесама, провера исправности решетака на 
одводима воде на артеским чесмама. 

Извршилац: Финансијска средства: Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”  редовна активност  средства ЈКП“Водовод”-а 

Дирекција за изградњу  средства Дирекције 

 

6.5.1.18. Циљ: редовно уређивање непосредне околине чесама и постављање 
стубних корпи за смеће у близини чесама у зависности од специфичности 
локације, а у циљу спречавања секундарног загађења изворишта. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица”  

470.000,00 дин. средства ЈКП 
“Краљевица” 

буџетски фонд града 

 

6.5.1.19. Циљ: успостављање зона санитарне заштите артеских чесама, тамо 
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где је то могуће. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

локална самоуправа   редовна активност  - 

 

 Одвођење и пречишћавање отпадних вода 
 

6.5.1.20. Циљ: израда пројектне документације прикупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних комуналних вода Зајечара и свих сеоских насеља на 
територији Зајечара.  

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”   

израда Генералног 
пројекта  око 

4.000.000,00 дин.  
израда Идејног пројекта 

око 8.000.000,00 дин. 

буџет ЈКП “Водовод” 

буџетски фонд града 

фонд Републике 

 други извори 

 

 

6.5.1.21. Циљ: изградња канализационе мреже за насеље у зони бунара у 
приобаљу Белог Тимока који су у систему водоснабдевања, као и мини 
постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

Дирекција за изградњу  

око 80 еура/ m  дужном  
канализационе мреже 

буџет града 

средства грађана 

други извори 

 

6.5.1.22. Циљ: изградња канализационе мреже на подручју града до 75 % 
покривености површине града, односно 85-90% покривености становништва (у 
зависности од интересовања грађана обзиром да учествују у финансирају у 
износу од 50 %). 

Извршилац:    Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Дирекција за изградњу  

око 80 еура/ m дужном буџет града 

средства грађана 

други извори 

 

6.5.1.23. Циљ: израда регистра извора загађивања вода у оквиру локалног 
регистра извора загађивања. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа   - буџет.фонд града 

                                                                                                                                                                                  

6.5.1.24. Циљ: редовна контрола подземних вода, вода акумулације за 
водоснабдевање, вода за пиће у сеоским насељима и површинских вода за 
купање и рекреацију. 
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Извршилац: Финансијска средства:    Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод” око 2.000.000,00 дин/год. средства ЈКП”Водовод”-а 

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар  буџетски фонд града 

                                                                                                                                                      

 Подземне воде 

 

6.5.1.25. Циљ: ревизија Елабората о резервама термоминералне воде 
Николичевске бање, на основу додатних истраживања на терену, у складу са 
законским прописима, а у циљу добијања експлоатационог права. 
Обезбеђивање зоне санитарне заштите изворишта. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа  
- буџетски фонд града 

други извори 

 

 Континуирани циљеви 2012. до 2019. године 
 

 Водоснабдевање 
                                                                                         

6.5.1.26. Циљ: повезивање свих сеоских насеља на систем градског водовода 
како би сваки становник на подручју Зајечара имао могућност да користи 
здраву, хигијенски исправну воду за пиће (зона “Исток” - II и III фаза, сва села 
Подтупижничке зоне). 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”  

- буџет Републике 

буџетски фонд града 

средства ЈКП”Водовод”-а 

сеоска насеља 

други извори 

 

6.5.1.27. Циљ: замена азбестно цементних делова градске водоводне мреже  
и дотрајалих делова у циљу смањења губитака воде у мрежи.   

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”  

1.500.000,00 дин/km 
 

средства ЈКП”Водовод”-а 

буџетски фонд града 

други извори 

                                                                                                 

6.5.1.28. Циљ: порибљавање Акумулације “Грлиште” врстама риба које су у 
функцији водоснабдевања. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

корисник акумулације  - корисник акумулације  
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6.5.1.29. Циљ: реализација Пројекта “Еколошка истраживања Акумулације 
Грлиште” (хидролошка истраживања, физичко хемијски показатељи квалитета 
воде и муља, микробиолошки показатељи квалитета воде, хидробиолошки 
показатељи квалитета воде, макрозообентос, ихтиолошка истраживања, 
екофизиолошка истраживања риба, екотоксиколошка анализа, флористичко – 
фитоценолошка истраживања и израда Извештаја о извршеним пословима). 

Извршилац:  Финансијска средства:    Извор финансирања:  

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар  4.000.000,00 дин  буџетски фонд града 

ЈКП”Водовод”  средства ЈКП”Водовод”-а 

Институт за биологију  
Нови Сад 

други извори 

 

 Артеске чесме 
                                                                                    

6.5.1.30. Циљ: детаљна хидрогеолошка испитивања у циљу израде Елабората 
о резервама подземних вода на подручју Зајечара, односно утврђивања 
биланса резерви подземних вода, имајући у виду да су артеске чесме 
алтернативни вид водоснабдевања становништва града Зајечара, а у циљу 
одрживог коришћења налазишта подземних вода. 

Извршилац:    Финансијска средства:    Извор финансирања: 

лок.самоуправа     

  око 500 еура/m      фонд Републике 

 буџетски фонд града 

 други извори 

 

                                                                                                                                                                                  

6.5.1.31. Циљ: детаљна хидрогеолошка истраживања племенитих вода на 
територији Зајечара, у циљу утврђивања биланса резерви ових вода и 
добијања експлоатационог права. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа    

око 500 еура/m фонд Републике 

буџетски фонд града 

други извори 

 
                                                                                        

 Одвођење и пречишћавање отпадних вода 
                                                    

6.5.1.32. Циљ: реализација постројења за пречишћавање отпадних 
комуналних вода града Зајечара. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод” око 10.000.000 еура   фонд Републике 

лок. самоуправа   буџетски фонд града 

  други извори 
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6.5.1.33. Циљ: повећање степена обухваћености становништва градског 
подручја јавним канализационим системом до 100 % покривености (у 
зависности од интересовања грађана обзиром да учествују у финансирању у 
износу од 50 %). 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Дирекција за изградњу  

око 80 еура/ m дужном 
канализационе мреже 

буџет града 

средства грађана 

други извори 

                                                                                       

6.5.1.34. Циљ: изградња канализационог система у сеоским насељима уз 
истовремено обезбеђивање пречишћавања отпадних вода (у зависности од 
интересовања грађана обзиром да учествују у финансирању у износу од 50 
%).   

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Дирекција за изградњу  око 80 еура/ m дужном 
канализационе мреже 

буџет града 

 средства грађана 

 други извори 

 

6.5.1.35. Циљ: контрола воде у сеоским бунарима и контрола земљишта у 
насељима са деградираним подземљем. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

мештани (у зависности од броја  
идентифукованих под- 

ручја)  

средства мештана 

локална самоуправа буџетски фонд града 

 други извори 

                                                                                         

6.5.1.36. Циљ: изналажење могућности за санацију деградираног подземља 
сеоских насеља у којима су контаминирани земљиште и подземне воде 
дугогодишњим нерегулисаним отпадним водама из септичких и ђубришних 
јама (детоксификација земљишта и фиторемедијација). Израда катастра 
бунара и септичких јама. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

локална самоуправа   - буџетски фонд града 

Агенција за рурални 
развој  

други извори 

 

6.5.1.37. Циљ: одвођење атмосферских вода са подручја града. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Дирекција за изградњу  

око 150 еура/m дужном 
(просечна цена за 

отворене и затворене  
канале) 

средства Дирекције 

буџет града 

други извори 
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6.5.1.38. Циљ: редовна контрола подземних вода, акумулације за 
водоснабдевање „Грлиште”, воде за пиће у сеоским насељима и површинских 
вода за купање и рекреацију и успостављање контроле племенитих вода на 
подручју Зајечара. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод” око 2.500.000,00 дин/год. редства ЈКП”Водовод”-а 

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар буџетски фонд града 

 

6.5.1.39. Циљ: уређивање плажа река, језера Совинац и Рготског језера, 
пикник зона и традиционалних места окупљања, опремање покретним 
мобилијаром, судовима за одлагање отпада и механичким препрекама на 
прилазним путевима према води како би се спречио прилаз возила (тамо где 
је могуће).  

Извршилац:    Финансијска средства: Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица”  (према заједничком 
пројекту ЈКП”Краљевица” 

и Туристичке 
организације) 

средства ЈКП 
”Краљевица” 

Туристичка организација  буџетски фонд града 

Комунална инспекција   други извори 

      

6.5.1.40. Циљ: уређивање и одржавање функционалности градских јаруга 
(централне градске, Фрушкогорска – Црвене Армије, Бели брег, Шљиварски 
пут, Парк шума “Краљевица”). 

Извршилац: Финансијска средства:    Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”  

 4.500.000,00 дин/год. средства ЈКП 
”Краљевица” 

буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.1.41. Циљ: уређивање и чишћење обала и продубљивање и чишћење 
корита реке Тимок (уклањање возила, гума и сл.). 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”  

 редовна активност средства ЈКП 
”Краљевица” 

буџетски фонд града 

 

 

6.5.1.42. Циљ: обезбеђивање адекватног третмана и одлагања муља са 
уређаја за пречишћавање отпадних вода. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Водовод”  
- средства ЈКП”Водовод”-а  

буџетски фонд града 
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други извори 

 

6.5.1.43. Циљ: изнаћи методе рекултивације земљишта и приобаља загађеног 
пиритном јаловином пореклом из РТБ Бор-а, у циљу постизања 
задовољавајућег квалитета вода у свим водотоковима, нарочито угроженог 
квалитета воде Тимока после улива Борске реке. (Ова мера излази из домена 
локалне самоуправе, имајући у виду принцип “загађивач плаћа”, али је 
неопходна стална иницијација решавања овог историјског загађења).  

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

држава - фонд Републике 

РТБ Бор       средства загађивача 

 други извори 

 Средњорочни циљеви 2015. до 2019. године 
 

Акумулација за водоснабдевање “Грлиште” 
 

6.5.1.44. Циљ: реализација II фазе Акумулације “Грлиште” 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

ЈКП “Водовод” око 15.000.000 долара фонд Републике 

 буџетски фонд града 

 други извори 

 

6.5.2. Управљање отпадом 
 

 Краткорочни циљеви 2012. до 2014. године 
 

6.5.2.1. Циљ: усклађивање Плана управљања отпадом на подручју Зајечара 
са новом законском регулативом и усвајање од стране Скупштине града. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања:  

локална самоуправа у 
сарадњи са кон. кућом 

342.200,00 дин.  буџетски фонд града 

 

6.5.2.2. Циљ: успостављање организованог сакупљања и извожења 
комуналног отпада са подручја сеоских насеља до око 30 % становништва. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица” око 60.000.000,00 дин.  буџет Краљевице 

лок.самоуправа  буџетски фонд града 

стратешко партнерство    средства стр.партнера, 
други извори 

                                                                                                                                    

6.5.2.3. Циљ: одређивање локације и постављање групе контејнера за 
рециклажни отпад, ограђивање са три стране и евентуално наткривање (из 
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разлога заштите околине од загађивања и визуелне усклађености са 
околином) од око 5 % покривености целокупне територије Зајечара. 

Извршилац:  Финансијска средства:    Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”   око 20.000.000,00 дин   буџет Краљевице 

лок.самоуправа буџетски фонд града 

стратешко партнерство  стратешко партнерство                                                                                                   

други извори 

                                                                                          
Напомена: реализација овог циља захтева комплетну анализу за целокупно 
подручје града и свако сеоско насеље, у зависности од броја домаћинстава, 
величине територије, густине насељености, врсте генерисаног отпада и 
подразумева сарадњу са сваком месном заједницом (детаљнија обрада кроз 
усаглашавање Плана управљања отпадом). 
 

6.5.2.4. Циљ: набавка опреме за правилно сакупљање отпада као и возила за 
транспорт до Постројења за складиштење, третман и одлагање. 

Извршилац:  Финансијска средства:   
око 10.000.000,00 дин. 

 Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”   буџет Краљевице 

лок.самоуправа  буџетски фонд града 

стратешко партнерство  стратешко партнерство 
други извори 

 

6.5.2.5. Циљ: уклањање дивљих депонија од око 40 % од укупног броја на 
подручју Зајечара (начин уклањања детаљније приказан у оквиру 
усаглашавања Плана управљања отпадом). 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања:  

 ЈКП “Краљевица”  око 16.000.000,00 дин.  буџет Краљевице 

 лок.самоуправа буџетски фонд града 

 други извори 

                                                                                                                            

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.2.6. Циљ: реализовање пројекта санације и ремедијације постојеће 
депоније "Халово", у складу са израђеним Пројектом на који је Министарство 
дало сагласност. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”   2 - 3.000.000 еура   буџет Краљевице 

локална самоуправа    буџетски фонд града 

  други извори 

 

6.5.2.7. Циљ: реализовање изградње регионалног Постројења за 
складиштење, третман и одлагање отпада, за које је одређена локација 
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„Халово 2”. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”    8 - 9.000.000 еура фонд Републике 

стратешко партнерство  стратешко партнерство 

 други извори 

 

6.5.2.8. Циљ: успостављање система управљања грађевинским отпадом, 
након реализовања санације и рекултивације постојеће депоније и након 
изградње регионалне депоније. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”   у оквиру реализације  
регионалне депоније 

фонд Републике 

стратешко партнерство стратешко партнерство 

 други извори 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.5.2.9. Циљ: успостављање процеса компостирања зеленог отпада 
(предвиђено у оквиру Регионалне депоније)  

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

(оператер који управља регионалном депонијом или оператер са дозволом за 
третман овог отпада). 

 

6.5.2.10. Циљ: израда пројектне документације Центра за сакупљање 
кабастог отпада у којем ће грађани доносити намештај, белу технику, 
баштенски отпад, опасан отпад из домаћинства и други отпад погодан за 
рециклажу, који се не може одложити у контејнере. 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”  5.000 – 7.500 еура буџет Краљевице 

лок.самоуправа буџетски фонд града 

 други извори 

                                 

6.5.2.11. Циљ: успостављање Центра за сакупљање кабастог отпада у којем 
ће грађани доносити намештај, белу технику, баштенски отпад, опасан отпад 
из домаћинства и други отпад погодан за рециклажу, који се не може одложити 
у контејнере. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”  12.000.000 до 20.000.000 
дин.  

буџет Краљевице 

лок.самоуправа буџетски фонд града 

 други извори 

 

6.5.2.12. Циљ: успостављање организованог сакупљања и извожења 
комуналног отпада са подручја сеоских насеља до 100 % становништва. 
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Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

ЈКП”Краљевица” око 140.000.000,00дин. Буџет Краљевице 

локална самоуправа буџетски фонд града 

стратешко партнерство стратешко партнерство, 
други извори 

 

6.5.2.13. Циљ: уклањање или санација преосталих дивљих сметилишта на 
територији Зајечара (начин санације према Плану управљања отпадом). 

Извршилац:     Финансијска средства:   Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”  20 - 25.000.000,00 дин. буџет Краљевице 

лок.самоуправа буџетски фонд града 

 други извори 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6.5.2.14. Циљ: одређивање локација и постављање групе контејнера за 
рециклажни отпад, адекватно ограђивање са три стране и евентуално 
наткривање (из разлога заштите животне средине и визуелне усклађености са 
околином) од око 80 % покривености целокупне територије Зајечара. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица” (детаљни приказ кроз 
План управљања 

отпадом) 

буџет Краљевице 

лок.самоуправа   буџетски фонд града 

стратешко партнерство стратешко партнерство                                                                                 
други извори  

 

6.5.2.15. Циљ: анализа могућности изградње, дефинисање локација и 
изградња неколико група подземних контејнера запремине 3 – 5 m³ за 
подручја градских насеља (као начин рационализације простора). 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

ЈКП “Краљевица”    (фазни приступ) буџет Краљевице 

лок.самоуправа   буџетски фонд града 

стратешко партнерство стратешко партнерство                                                                                 
други извори  

                                                   
Напомена: Реализација захтева комплетну анализу укључујући изналажење 
потенцијалних локација, сагледавање конфигурације терена и анализу начина 
пражњења (детаљнији приступ кроз усаглашавање Плана управљања 
отпадом). 
 

6.5.2.16. Циљ: унапређивање система управљања посебним токовима отпада 
(отпадне гуме, уља, отпадна возила, отпадне батерије и акумулатори, 
електрични и електронски отпад и друго). 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања:  

локална самоуправа (детаљна обрада кроз буџетски фонд града 
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ЈКП “Краљевица” План управљања 
отпадом) 

буџет ЈКП “Краљевице” 

приватно 
предузетништво 

средства прив. пред. 

 

6.5.2.17. Циљ: организовање акција чишћења локација на подручју града и 
сеоских насеља, као начин обележавања значајних еколошких датума, али и 
без повода, чешће у току године. 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП”Краљевица”  око 10 -12.000.000,00 
дин.  

буџет ЈКП ”Краљевица” 

локална самоуправа   буџетски фонд града 

грађани и институције 
локални медији 

други извори 

                                                                                         

6.5.3. Квалитет ваздуха 
 

 Краткорочни циљеви 2012. до 2014. године 
 

6.5.3.1. Циљ: повезивање котларница и индивидуалних ложишта на даљински 
систем грејања око 3 % (у зависности од цене прикључка).  

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

Топлификација Моравиа 

25.000.000-30.000.000 
дин. 

Топлификација Моравиа 

средства грађана 

 други извори 

 

6.5.3.2. Циљ: успостављање програма мониторинга и набавка и уградња 
делова неопходних за регистровање свих параметара квалитета ваздуха 
прописаних законом, у склопу аутоматске мерне станице на Тргу Николе 
Пашића. 

Извршилац: Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа 

 2.000.000 – 2.500.000  
дин.  

буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.3.3. Циљ: набавка и постављање монитора за приказивање тренутних 
резултата аерозагађења (из аутоматске мерне станице), на видном месту у 
граду. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа 150.000,00 дин. буџетски фонд града 

 

 

6.5.3.4. Циљ: израда стратешке докуменације у области утицаја климатских 
промена на животну средину. 
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Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
1.500.000,00 дин. буџетски фонд града 

 други извори 

 

6.5.3.5. Циљ: израда регистра извора загађивања ваздуха у оквиру локалног 
регистра извора загађивања. 

Извршилац: Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа редовна активност  буџетски фонд града 

                                                                                                                                                     

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.3.6. Циљ: прелазак на врсту енергента са мањим ефектима загађивања 
ваздуха, односно на алтернативне изворе енергије (гас, геотермална 
енергија). 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Топлификација Моравиа - Топлификација Моравиа 

стратешко партнерство стратешко партнерство 

 

6.5.3.7. Циљ: котларнице и индивидуална ложишта заменити повезивањем на 
даљински систем грејања. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Топлификација Моравиа 

(у зависности од технич. 
могућности и 

заинтересованости 
грађана) 

Топлификација Моравиа 

средства грађана 

                                                                

6.5.3.8. Циљ: успостављање мониторинга свих параметара квалитета ваздуха, 
усвајање прописаних методологија од стране овлашћене институције и 
континуирани мониторинг. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа -  буџетски фонд града 

ЗЗЈЗ ”Тимок” или друга 
овлашћена институција 

 

 

6.5.3.9. Циљ: мониторинг аерополена и обавештавање грађана о 
регистрованим концентрацијама аерополена (набавка микроскопа и потребног 
материјала за припрему препарата). 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа  1.000.000,00 дин.   буџетски фонд града 

ЗЗЈЗ”Тимок”   
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6.5.3.10. Циљ: успостављање контролисане замене садница мање алергеним 
врстама. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП”Краљевица” 
редовна активност буџет ЈКП”Краљевица” 

буџетски фонд града 

                                                                 

6.5.3.11. Циљ: спровођење краткорочних мера смањења загађивања ваздуха 
пореклом од саобраћаја (пример: затварање улица у центру града у 
појединим периодима године, уградња еколошких семафора и сл.) 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа  - буџетски фонд града 

 

6.5.3.12. Циљ: смањење загађења ваздуха пореклом од индустрије, 
превентивним мерама и интензивном контролом. 

Извршилац: Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа редовна активност  

носиоци пројекта  средства индустрије 

 

6.5.3.13. Циљ: смањење концентрације укупних таложних материја и 
суспендованих честица у ваздуху, редовном хигијенизацијом града (прање 
улица и редовно извожење смећа). 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП”Краљевица” редовна активност средства комуналног 
предузећа и локалне 
самоуправе 

 

 Средњорочни циљеви 2015. до 2019. године 
 

6.5.3.14. Циљ: изградња топлане довољног капацитета за потребе града. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

стратешко партнерство (у зависности од 
капацитета)  

стратешко партнерство 

 други извори 

 

6.5.3.15. Циљ: спровођење акционих планова за побољшање квалитета 
ваздуха у подручјима где је ниво загађујућих материја већи од прописаних 
граничних вредности. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа  - буџетски фонд града 
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6.5.4. Заштита природе, биодиверзитет и шуме 
 

 Краткорочни циљеви 2012. до 2014. године 
  

6.5.4.1. Циљ: израда Катастра природних вредности.  

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа  
1.500.000,00 дин. буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.4.2. Циљ: израда Програма заштите природе. 

Извршилац:    Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
 1.500.000,00 дин.  други извори 

 

 

6.5.4.3. Циљ: израда Катастра угрожених биљних и животињских врста на 
широј територији града. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
  1,5-2.000.000,00 дин.  буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.4.4. Циљ: израда информационог система заштите животне средине за 
подручје Зајечара. 

Извршилац:  Финансијска средства:     Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
3.000.000,00 дин. буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.4.5. Циљ: Успостављање зеленог телефона, односно hot line, у циљу 
информисања о стању животне средине. 

Извршилац:  Финансијска средства:     Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
50.000,00 дин. буџетски фонд града 

 други извори 

 

6.5.4.6. Циљ: израда плана пошумљавања и спровођење пошумљавања и 
заштита шумског подручја Парка шуме “Краљевица”, нарочито заштита шума 
од пожара (противпожарне пруге). 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица” 

 9.000.000,00 дин.  буџетски фонд града 

буџет Краљевице 

други извори 
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6.5.4.7. Циљ: постављање корпи за смеће и уклањање сметилишта на 
подручју Парк шуме “Краљевица”. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица”   

1.000.000,00 дин.  буџетски фонд града 

буџет Краљевице 

други извори 

Напомена: број, локацију и изглед судова за смеће дефинисати уз 
консултацију са Туристичком организацијом. 
 

 

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.4.8. Циљ: успостављање мониторинга компоненти биодиверзитета на 
подручју Зајечара. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџетски фонд града 

 

6.5.4.9. Циљ: обезбедити зоне заштите око станишта, гнездилишта и 
хранилишта угрожених животињских врста и птица. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Завод за заштиту  
природе и контакти на 
локалу 

- Завод за заштиту 
природе 

Фонд Републике 

буџетски фонд града 

 

6.5.4.10. Циљ: успостављање равнотеже дивљачи у циљу заштите одређених 
врста ловне дивљачи по бројности и распрострањености. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

ловачка удружења - ловачка удружења 

 

6.5.4.11. Циљ: израда Програма и пројеката озелењавања Зајечара. Израда 
Катастра зеленила Зајечара и стално ажурирање података. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа 1.500.000,00 дин. буџетски фонд града 

ЈКП “Краљевица”   буџет Краљевице 

 

6.5.4.12. Циљ: повећавање јавних зелених површина на подручју града и 
сеоских месних заједница, претежно врстама које нису алергене и одржавање 
постојећих. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 
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ЈКП “Краљевица”   

16.000.000,00 дин.  буџетски фонд града  

буџет Краљевице 

други извори 

 

6.5.4.13. Циљ: повећавање површина засађених цвећем на подручју града и 
проширење обухвата града постављањем жардињера са цвећем на 
канделабрима. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица”  
 8.000.000,00 дин. буџетски фонд града  

буџет Краљевице 

 

6.5.4.14. Циљ: формирање заштитних зелених појасева око индустријских 
објеката и између индустријске и стамбене зоне. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП “Краљевица”  - буџет Краљевице  

привредни субјекти  средства привр. субј. 

 буџетски фонд града 

 

6.5.4.15. Циљ: одржавање постојећих дрвореда и формирање нових, 
претежно врстама које нису алергене, где год је то могуће, у складу са 
планском документацијом.  

Извршилац:  Финансијска средства:      Извор финансирања: 

лок.самоуправа 10.000.000,00 дин.  буџетски фонд града 

ЈКП”Краљевица”  буџет Краљевице 

Завод за заштиту 
природе Србије 

други извори 

 

6.5.4.16. Циљ: механичко уклањање амброзије пре почетка цветања и 
поленисања на јавним зеленим површинама (ручним кошењем или тримером) 
и евентуални хемијски третман тоталним хербицидима два пута годишње. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа  -механичко уклањање  
 30.000,00 дин/ha/год. 
-хемијски третман 
 7.000,00 дин/ha/год. 

буџетски фонд града 

ЈКП”Краљевица”  буџет Краљевице 

 други извори 

 

6.5.4.17. Циљ: утврђивање и обележавање граница газдинских јединица на 
терену у наредном периоду, повећање учешћа високих шума по пореклу и 
повећање заступљености осталих категорија шума у погледу порекла, 
побољшање здравственог стања шума, нарочито храстова чије се сушење 
уочава, рад на отварању газдинских јединица шумским путевима у функцији 
одрживог газдовања до 15,22 m²/ha, смањење угрожености од пожара 
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појачаним надзором, осматрањем и постављањем адекватних табли, 
смањење угрожености од човека, стоке и дивљачи, повећање прикупљања 
осталих шумских производа.  

Извршилац: Наведене активности су у надлежности Јавног предузећа 
“Србијашуме” које управљање шумама обавља у складу са законском 
регулативом, независно од закона из области заштите животне средине. 
 

 

6.5.4.18. Циљ: активности на повећању свести грађана по питању заштите и 
очувања јавних зелених површина, дрвореда, шума и цветних површина, 
постављањем одговарајућих табли. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЈКП”Краљевица” - буџетски фонд града 

комунална инспекција    други извори 

 

6.5.4.19. Циљ: спровођење поступка дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (ДДД) на територији Града Зајечара (јавне површине) 

Извршилац:    Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
ангажовањем стручне 
институције 

- буџетски фонд града и 
други извори 

 

 Средњорочни циљеви 2015. до 2019. године 
 

6.5.4.20. Циљ: заштита и унапређивање појединих станишта биљних и 
животињских врста (ендемити и заштићене биљне врсте на подручју Старе 
планине и Тупижнице) 

Извршилац:    Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа  - буџетски фонд града 

Завод за заштиту 
природе 

 други извори 

                                                                                   

6.5.5. Заштита земљишта 
  

 Краткорочни циљеви 2012. до 2014. године 
  

6.5.5.1.  Циљ: покретање органске производње, на рачун смањења хемијских 
средстава. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

пољ.произвођачи   - пољопривредни 
произвођачи 

Агенција за рурални 
развој 

други извори 



187 

 

 

6.5.5.2. Циљ: израда Плана екоремедијације деградираних простора на 
подручју Зајечара. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа     500.000,00 дин. буџетски фонд града 

 

6.5.5.3. Циљ: иницирање реализације санације и ремедијације 
контаминираних локација са листе приоритета. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Република Србија - фонд Републике 

лок.самоуправа средства загађивача 

 други извори 

           

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.5.4. Циљ: успостављање програма систематског праћења квалитета 
земљишта, континуирано спровођење, формирање базе података о стању 
земљишта и стално ажурирање. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок. самоуправа  око 4.000,00 дин. по 
узорку     

буџетски фонд града 

Агенција за рурални  
развој 

 други извори 

 

6.5.5.5. Циљ: смањење угрожености земљишта ерозијом извођењем 
антиерозионих радова. 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџетски фонд града 

власници     други извори 

 

6.5.5.6. Циљ: успостављање где год је то могуће примене најбоље доступних 
технологија у индустрији и експлоатацији. 

Извршилац: Финансијска средства:    Извор финансирања: 

носилац пројекта  -  средства носиоца прој. 

                                             

6.5.6. Бука 
 

 Краткорочни циљеви 2012. до 2014. године 
 

6.5.6.1. Циљ: успостављање континуираног мониторинга буке у животној 
средини. 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 
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лок.самоуправа  
 1.000.000,00 дин. буџетски фонд града 

 други извори 

 

6.5.6.2. Циљ: акустичко зонирање града. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа   
1.500.000,00 дин.         буџетски фонд града 

други извори 

 

6.5.6.3. Циљ: доношење градске Одлуке о мерама заштите од буке, на основу 
акустичког зонирања града. 

Извршилац:   Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа - - 

 

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.6.4. Циљ: примена мера за смањивање буке на местима где бука прелази 
дозвољене граничне вредности на најугроженијим локацијама изградњом 
објеката звучне заштите. 

Извршилац:     Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа   
- буџетски фонд града 

други извори 

  

6.5.6.5. Циљ: дефинисање обавеза примењивања мера заштите од буке у 
оквиру процедура које су у надлежности локалних самоуправа и провера 
испуњености услова пре почетка рада, контрола спровођења мера у току 
редовног рада. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа - носилац пројекта 

 

6.5.7. Јонизујућа и нејонизујућа зрачења 
 

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.7.1. Циљ: израда катастра извора нејонизујућег зрачења и праћење 
резултата мониторинга. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа  - буџетски фонд града 

 

6.5.7.2. Циљ: спровођење процедуре прописане законом о процени утицаја, 
стратешкој процени и интегрисаној контроли и спречавању загађивања 
животне средине, које су у надлежности локалних самоуправа. 
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Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа -  носилац пројекта 

 

6.5.7.3. Циљ: уклањање радиоактивних громобрана са евидентираних 
локација. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Републичка инспекција - - 

                                                                      

6.5.8. Управљање хемикалијама и заштита од удеса 
 

 Континуирани циљеви 2012. до 2019.  године 
 

6.5.8.1. Циљ: спровођење прописа у складу са Законом о хемикалијама 
(издавање  дозвола за промет и коришћење нарочито опасних хемикалија, 
успостављање регистра хемикалија у оквиру Локалног регистра извора 
загађивања). 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа - оператер 

 

6.5.8.2. Циљ: дефинисање обавезе израде одговарајуће документације код 
постројења која су на листи Севесо постројења према садржају и количини 
опасних материја, у оквиру процедура које су у надлежности локалних 
самоуправа и провера испуњености услова пре почетка рада. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа - оператер 

 

6.5.8.3. Циљ: израда екстерних планова заштите од удеса у складу са 
прописима из области заштите и спасавања. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.заједница - - 

                                                                                          

6.6.Приоритетни циљеви заштите животне средине у 
привредним секторима 
 
6.6.1. Индустрија 
 

 Континуирани циљеви 2012. – 2019. године 
 

6.6.1.1. Циљ: повећање степена пречишћавања индустријских отпадних вода. 

Извршилац:   Финансијска средства:    Извор финансирања: 

носилац пројекта  - средства носиоца прој. 

надлежна инспекција  
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6.6.1.2. Циљ: смањење емисије загађујућих материја у ваздух у складу са 
Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
(“Сл.гласник РС”, бр.71/10) 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

носилац пројекта - средства носиоца прој. 

надлежна инспекција  

 

6.6.1.3. Циљ: увођење чистије производње и нових технологија у постојећу 
индустрију. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

носилац пројекта - средства носиоца прој. 

 

6.6.1.4. Циљ: имплементирање интегрисаног система дозвола за постројења, 
у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине, односно Програмом мера прилагођавања рада постојећег 
постројења или активности прописаним условима, у роковима утврђеним 
законом. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

носилац пројекта -  средства носиоца прој. 

лок.самоуправа  

 

6.6.1.5. Циљ: иницирање стриктног спровођења ремедијације контаминираног 
земљишта у индустријским комплексима. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

надлежна инспекција - средства носиоца прој. 

 

6.6.1.6. Циљ: обезбеђивање управљања отпадом у складу са прописима. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

носилац пројекта  - средства носиоца прој. 

 

6.6.1.7. Циљ: повећање енергетске ефикасности и уштеда сировина у 
индустрији. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

носилац пројекта    - средства носиоца прој. 

 

6.6.1.8. Циљ: активности на упознавању грађана о кршењу еколошких норми 
појединих привредних субјеката – произвођача. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања:  

локална самоуправа - буџетски фонд града 
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6.6.2. Рударство 
 

 Континуирани циљеви 2012. – 2019. године 
 

6.6.2.1. Циљ: стриктно спровођење прописа када је у питању ремедијација и 
рекултивација површина деградираних рударским радовима. 

Извршилац: Финансијска средства: Извор финансирања: 

носилац пројекта  -  средства носиоца прој. 

 

6.6.2.2. Циљ: решавање проблема одлагања јаловине настале извођењем 
рударских активности. 

Извршилац:    Финансијска средства:   Извор финансирања: 

носилац пројекта   - средства носиоца прој. 

 

6.6.2.3. Циљ: смањење ризика од загађења вода и земљишта која настају као 
последица рударских активности. 

Извршилац:   Финансијска средства:     Извор финансирања: 

носилац пројекта  -  средства носиоца прој. 

 

6.6.2.4. Циљ: примена мера за спречавање загађења ваздуха у околини 
површинских копова, али и приликом транспотра агрегата, нарочито ако се 
транспорт одвија у близини или поред самих насеља, смањити загађење 
ваздуха услед подизања прашине са јаловишта под утицајем ветра. 

Извршилац:   Финансијска средства:     Извор финансирања: 

носилац пројекта  - средства носиоца прој. 

                   

6.6.2.5. Циљ: успостављање мониторинга животне средине у околини 
рударских објекта, нарочито ако је у околини насеље или се ради о 
пољопривредном и шумском земљишту. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

носилац пројекта  - средства носиоца прој. 

  

6.6.2.6. Циљ: обезбеђивање пречишћавања рудничких вода из активних и 
напуштених рударских објеката. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

носилац пројекта    -  средства носиоца прој. 

 

6.6.2.7. Циљ: коришћење заобилазница приликом транспорта агрегата из 
рудничких објеката. 

Извршилац:  Финансијска средства:      Извор финансирања: 

носилац пројекта  -  средства носиоца прој. 
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6.6.3. Енергетика 
 

 Континуирани циљеви 2012. – 2019. године 
 

6.6.3.1. Циљ: повећање енергетске ефикасности у свим секторима 
производње и потрошње енергије. 

Извршилац:  Финансијска средства:    Извор финансирања: 

носилац пројекта - средства носиоца прој. 

6.6.3.2. Циљ: повећање обима коришћења обновљивих извора енергије 
(геотермална енергија, ветрогенератори, соларна енергија, хидропотенцијал и 
биомаса) и гаса, након проласка гасовода. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

носилац пројекта  - средства носиоца прој. 

лок.самоуправа буџетски фонд града 

 други извори 

 

6.6.3.3. Циљ: прикључивање што већег броја привредних субјеката на 
даљински систем грејања. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

Топлификација Моравиа - средства корисника 

 

6.6.3.4. Циљ: повећање енергетске ефикасности и смањење губитака топлоте 
у дистрибутивној мрежи. 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

Топлификација Моравиа - средства топлификације 

                                                                                                                                                                       

6.6.4. Пољопривреда, шумарство и ловство 
 

 Континуирани циљеви 2012. – 2019. године 
 

6.6.4.1. Циљ: развијање свести пољопривредних произвођача и нарочито 
фарми у циљу примене добре пољопривредне праксе. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџет града 

Агенција за рурални 
развој    

други извори 

 

6.6.4.2. Циљ: праћење утицаја пољопривреде на животну средину. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџет града 

Агенција за рурални други извори 



193 

 

развој  

 

6.6.4.3. Циљ: успостављање евиденције и контролисана употреба вештачког 
ђубрива, природног ђубрива и средстава за заштиту биља, континуирано 
ажурирање. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

Агенција за рурални 
развој   

- буџет града 

други извори 

 

6.6.4.4. Циљ: повећање површина на којима се обавља органска производња 
и успостављање регистра тих површина. 

Извршилац:    Финансијска средства: Извор финансирања: 

Агенција за рурални 
развој  

-  буџет града 

 други извори 

 

6.6.4.5. Циљ: категоризација подручја под ризиком за загађење земљишта и 
подземних вода ђубривом и средствима за заштиту биља. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџет града 

Агенција за рурални 
развој   

други извори 

 

6.6.4.6. Циљ: контролисана, ограничена и оправдана промена намене 
пољопривредног земљишта. 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа - корисник земљишта 

 

6.6.4.7. Циљ: спровођење мониторинга земљишта и вода у циљу утврђивања 
присуства загађивача и степена деловања на квалитет земљишта. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
око 4.000,00 дин. по   

узорку    
буџетски фонд града 

други извори 

 

6.6.4.8. Циљ: евидентирање и одржавање традиционалних пољопривредних 
предела. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

Агенција за рурални 
развој  

- буџет града 

 буџет града 
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6.6.4.9. Циљ: смањење испуштања опасних материја из тачкастих и дифузних 
извора и идентификовање области осетљивих на загађење вода, нарочито 
нитритима и нитратима, али и нафтним дериватима и уљима, посебно на 
земљишту у близини путне инфраструктуре. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

носилац пројекта  -  средства носиоца прој. 

                                                                         

6.6.4.10. Циљ: заштита земљишта и изворишта подземних вода у сеоским 
насељима збијеног типа код којих, због нерегулисаног отпада из септичких и 
ђубришних јама долази до контаминације целокупног подземља. 

Извршилац:  Финансијска средства: Извор финансирања: 

Месна заједница   

- средства месне зајед 

буџетски фонд града  

други извори 

 

6.6.4.11. Циљ: унапређивање заштите животне средине на пољопривредним и 
сточним фармама и усклађивање рада са најбоље доступним техникама 
(БАТ), што је захтев који се мора испунити у циљу добијања интегрисане 
дозволе. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа  -  

оператер  средства оператера 

 

6.6.4.12. Циљ: заштита високовредних пољопривредних екосистема. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

Агенција за рурални 
развој  

-  буџет града 

  други извори 

 

6.6.5.Транспорт 
 

 Континуирани циљеви 2012. – 2019. године 
 

6.6.5.1. Циљ: смањење емисије из мобилних извора загађивања. 

Извршилац: Финансијска средства:   Извор финансирања: 

власници мот. возила - власници мот. возила 

овл. куће за тех. преглед  

 

6.6.5.2. Циљ: побољшање јавног превоза ради смањења броја возила на 
улицама. 

Извршилац:    Финансијска средства:    Извор финансирања: 
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лок.самоуправа - предузећа која се баве                                                                                          
превозом 

 

6.6.5.3. Циљ: планирање обилазних саобраћајница како би се смањио утицај 
саобраћаја на загађење ваздуха, нарочито у центру града, приликом израде 
планске документације. 

Извршилац: Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа - средства града 

 

6.6.5.4. Циљ: дефинисање путева транспорта угља и каменог агрегата изван 
насеља, у циљу смањења аерозагађења приликом транспорта (у оквиру 
стратешке процене планске документације). 

Извршилац:   Финансијска средства: Извор финансирања: 

лок.самоуправа - средства града  

 

6.6.5.5. Циљ: смањење испаравања бензина на бензинским станицама и из 
цистерни. 

Извршилац:   Финансијска средства:  Извор финансирања: 

носилац пројекта  - средства носиоца прој. 

надлежна инспекција  

                                                                                           

6.6.5.6. Циљ: употреба савремених материјала, приликом изградње путева. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

предузеће за путеве - предузеће за путеве 

 

6.6.5.7. Циљ: контрола загађења ваздуха, нарочито код великих 
саобраћајница у граду. 

Извршилац: Финансијска средства:    Извор финансирања: 

лок.самоуправа -  буџетски фонд за зжс 

                                                   

6.7. Едукација 
 

 Континуирани циљеви од 2012. године                                                                                                                                                    

 

6.7.1. Циљ: реализација Програма едукације деце предшколског и основно – 
школског узраста из области животне средине и здравља по тематским 
целинама (вода и здравље, ваздух и здравље, бука, одлагање отпадака, 
исхрана и здравље, биљни свет, животињски свет и животна средина и 
ментално здравље, коришћење енергије). 

Извршилац:  Финансијска средства:  Извор финансирања: 

ЗЗЈЗ”Тимок”Зајечар 200.000,00 - 400.000,00 
дин/годишње 

буџетски фонд за зжс 

друге институције други извори 
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6.7.2. Циљ: изградња едукативног центра на подручју Парк шуме “Краљевица” 
у циљу реализације овим Програмом предложених и других  едукација деце. 

Извршилац:    Финансијска средства:  Извор финансирања: 

лок.самоуправа 
660.000 – 720.000 еура буџетски фонд за зжс 

други извори 

                                                   

6.7.3. Циљ: спровођење едукације и реализација радионица за производњу 
еколошких производа (нарочито рад са децом). 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџетски фонд за зжс 

друге институције други извори 

6.7.4. Циљ: спровођење едукације у циљу уштеде воде и енергената 
(уграђивање славина и осветљења по принципу сензора), у свим јавним 
зградама, школама и установама. 

Извршилац:  Финансијска средства:   Извор финансирања: 

лок.самоуправа - буџетски фонд за зжс 

Туристичка организација 
(у области 
угоститељства 
и хотелијерства) 

 

друге институције други извори 

 

 сва приказана финансијска средства су орјентациона и важе за период 
израде документа  

 

7. Мере за спровођење Програма заштите животне средине 
 

7.1. Динамика спровођења мера 
 
 Спровођење циљева Програма захтева и у великој мери зависи од 
реформи политике заштите животне средине, институција и динамике и 
успешности спровођења ових реформи. Мере за спровођење Програма односе 
се на области регулаторних инструмената, мониторинг, информациони систем, 
економске инструменте, системе финансирања, институције, образовање и 
инфраструктурне потребе у области заштите животне средине. 
 Реформе политике заштите животне средине могу се поделити у две 
фазе: 
 Краткорочни период (2012 - 2014) може обухватити реформе које су 
финансијски прихватљиве и које се реално могу спровести у овом временском 
периоду. Углавном се односе на реформе регулаторних инструмената, односно 
на спровођење свих прописа усклађених са принципима ЕУ, што је 
нераздвојиво повезано са јачањем служби и институција, мониторинга и јачање 
свести јавности. Од посебног је значаја израда стратешких докумената из 
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области животне средине, на основу којих ће се планирано приступити 
реализацији циљева.   
 Систем финансирања заштите животне средине треба бити ефикасан, 
али у великој мери зависи од привредног развоја и директно је сразмеран броју 
обвезника плаћања накнаде за загађивање и заштиту и унапређивање животне 
средине, као и доступности предприступним фондовима ЕУ и Фонду за 
заштиту животне средине Републике Србије. Осим тога, од великог је значаја 
ангажовање и ефикасност јавних комуналних предузећа, имајући у виду да је 
реализација циљева заштите животне средине у највећем степену везана за 
надлежности јавних комуналних предузећа из области водоснабдевања,  
канализације и управљање отпадним водама, односно управљања отпадом и 
хигијенизацијом простора.  
 У овом периоду инвестиције треба усмерити на санирање посебно 
осетљивих и угрожених локација као што су успостављање зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања - Акумулације “Грлиште” и изворишта 
“Бели Тимок”, уклањање и санација дивљих депонија и израда програма 
санације и ремедијације деградираних подручја, израда пројектне 
документације и почетак изградње Регионалне депоније и увођење одвојеног 
сакупљања отпада, израда пројектне документације за Постројење за 
пречишћавање отпадних вода. 
 За сва постројења и активности за које се издају дозволе, услови и мере 
који се прописују у потпуности морају бити усклађени са законском 
регулативом, односно принципима ЕУ. Ово се посебно односи на издавање 
интегрисаних дозвола, чији је рок за доношење законом дефинисан и поклапа 
се са краткорочним периодом спровођења реформи. Издавање дозвола у 
области управљања отпадом се у великој мери реализује. Издавање дозвола у 
области хемикалија започиње крајем 2011. године.   
 Средњорочни период (2015 - 2019) ће зависити од успешности 
реализације претходне фазе. Очекивано је да се у овом периоду захтева 
убрзано усклађивање са свим прописима ЕУ за животну средину, али се 
очекује и повећано учешће јавности чија се свест развија кроз континуирану 
примену закона. Учешће заинтересованих органа и организација се такође 
повећава и међузависност различитих сектора на заједничким пословима већ 
убрзава симбиозу различитих институција на решавању проблема. Током ове 
фазе би требало да се спроведу главни инвестициони пројекти као што су 
постројење за пречишћавање отпадних вода, јачање инфраструктуре у 
области управљања отпадом, водоснабдевања и одвођења отпадних вода и 
смањење индустријског загађења.   

 

7.2. Реформа регулаторних инструмената 
 

7.2.1. Преглед постојећег стања 
 

 Регулаторни инструменти су категорија инструмената за спровођење 
политике у области заштите животне средине којима органи управе налажу 
потребан учинак који треба да се оствари или технологије које треба да се 
користе у области заштите животне средине. 
 Крајем 2004. године усвојен је сет закона из области заштите животне 
средине објављен у Службеном гласнику РС број 135/04 и то: Закон о процени 
утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
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средину, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине и Закон о заштити животне средине. 
 Током маја 2009. године, усвојен је нови сет закона из области заштите 
животне средине објављен у Службеном гласнику РС број 36/09, и то: измене 
Закона о заштити животне средине, измене Закона о процени утицаја на 
животну средину, Закон о управљању отпадом, Закон о управљању 
амбалажним отпадом, Закон о заштити од буке, Закон о заштити ваздуха, 
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Закон о хемикалијама, Закон о 
заштити природе, док су измене појединих ових закона објављене у 
Службеном гласнику РС, број 88/10. 
 Законом о заштити животне средине уређује се интегрални систем 
заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на 
живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног 
развоја и животне средине у Републици Србији. Њиме су регулисане следеће 
области:  
-заштита природних вредности (природних ресурса, заштићених и јавних 
природних добара), 
-мере и услови заштите животне средине (превентивне мере у оквиру израде 
просторних и урбанистичких планова и у оквиру планирања и изградње, 
захтеви у погледу квалитета животне средине и у погледу емисија), 
-поступање са опасним материјама и мере заштите од хемијског удеса (врсте 
докумената која се израђују за севесо постројења), 
-планирање и управљање животном средином преко Програма и акционих и 
санационих планова донетих у оквиру Програма, 
-праћење стања животне средине и достављање података, израда Извештаја и 
информисање и учешће јавности, 
-економски инструменти у области заштите животне средине (начин и 
могућности финансирања локалних самоуправа), 
-одговорност за загађивање животне средине и 
-надзор над применом закона и казнена политика. 
 Законом о процени утицаја на животну средину дефинише се процедура 
процене утицаја на животну средину за Постројења, односно активности који 
су прописани Листама I и II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину (“Сл. Гласник РС”, бр. 114/08), а која је усклађена 
са Директивом ЕУ (85/337/ЕЕЗ са изменама и допунама у 97/11/ЕЗ). Процедура 
се спроводи за постојећа постројења (затечено стање) и планирана 
постројења. Састоји се из три фазе: (1) одлучивање о потреби израде Студије 
(за пројекте са Листе II) на основу критеријума из поменуте Уредбе, (2) 
одређивање обима и садржаја Студије и (3) давање сагласности на Студију, 
уколико се определи израда Студије. Уколико се донесе одлука да није 
потребна израда студије, могу се прописати минимални услови и мере заштите 
животне средине.  
 Ова процедура подразумева следеће активности: 
-разматрање података из поднетог захтева, приложене урбанистичке и 
техничке документације, извештаја о извршеним мерењима. 
-формирање и рад Техничких комисија за оцену Студија процене утицаја на 
животну средину. 
-оцена испуњености услова за давање сагласности на Студију процене утицаја 
на животну средину. 
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-обезбеђивање учешћа у Техничком прегледу објекта пре издавања употребне 
дозволе. 
-учешће јавности је предвиђено у свим фазама процене утицаја на животну 
средину, као и спровођење консултација са заинтересованим органима и 
организацијама. 
-вођење Јавне књиге о спроведеним поступцима процене утицаја. 
-пружање помоћи подносиоцима захтева у примени прописа у овој области. 
-инспекцијски надзор и контрола спровођења мера заштите животне средине и 
мониторинга. 
 За спровођење овог закона донети су сви потребни подзаконски акти. 
 Служба за заштиту животне средине спроводи овај закон  почев од 2005. 
године и до данас су издате сагласности на Студије процене утицаја следећих 
пројеката: 
1.Студија о процени утицаја Пројекта изградње ТНГ станице уз постојећу 
бензинску станицу "Професионал" на животну средину, на кп.бр.6555/10 КО 
Зајечар, ул. Николе Пашића бб - носиоца пројекта Јасмине Радивојевић из 
Параћина ул. Милана Ракића бр.93. Сагласност на Студију дата Решењем од 
16.05.2005.године под бројем IV/01-501-17/05.  
(2005) 
2.Студија о процени утицаја Пројекта станице за снабдевање моторних возила 
ТНГ-ом са пунионицом преносних боца на животну средину, на кп.бр.5723/1 КО 
Зајечар, ул. Ртањска бб - носиоца пројекта Цветковић Предрага из Зајечара, 
ул. Пожаревачка бр. Ц6/13. Сагласност на Студију дата Решењем од 
16.05.2005. године под бројем IV/01-501-23/05.  
(2005) 
3.Студија о процени утицаја Пројекта постројења за ливење бакарне жице 
вертикалним поступком  на животну средину у склопу комплекса Фабрике 
каблова Зајечар, на КО Зајечар, ул. Неготински пут бб - носиоца пројекта 
"Фабрика каблова Зајечар" из Зајечара, ул. Неготински пут бб. Сагласност на 
Студију дата Решењем од 16.05.2005. године под бројем IV/01-501-25/05. 
(2005) 
4.Студија о процени утицаја Пројекта занатског објекта за клање пернате 
живине на животну средину на кп.бр. 6810/2 КО Звездан, на старом 
Звезданском путу, у објекту бивше фарме свиња - носиоца пројекта 
Лападатовић Тихомира из Зајечара, ул.Милоша Обилића бр.70. Сагласност на 
Студију дата Решењем од 10.06.2005. године под бројем IV/01-501-34/05.  
(2005) 
5.Студија о процени утицаја Пројекта радио базне станице мобилне 
телефоније " За 12-Гамзиград" на животну средину на кп.бр. 694 КО Гамзиград, 
у заштитној зони непокретног културног добра "Ромулиана" - носиоца пројекта 
Телеком Србија а.д. Дирекција за мобилну телефонију Београд, ул. Таковска 
бр.2. Сагласност на Студију дата Решењем од 19.07.2005. године под бројем 
IV/01-501-56/05.  
(2005) 
6.Студија о процени утицаја Пројекта реконструкције бензинске станице 
"Зајечар 2"  на животну средину на кп.бр.10629/2 КО Зајечар, ул. 29. новембра 
бб - носиоца пројекта Лукоил-Беопетрол Београд, Булевар Михајла Пупина 
115/а 11070 Нови Београд. Сагласност на Студију дата Решењем од 
18.07.2005. године под бројем IV/01-501-58/05.  
(2005) 
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7.Студија о процени утицаја Пројекта базне и радио релејне станице Гамзиград 
на животну средину, на кп.бр. 727/3 КО Гамзиград, у заштитној зони 
непокретног културног добра "Ромулиана" - носиоца пројекта Предузеће 
мобилне телекомуникације "Србија" БК ПТТ Д.О.О. Београд, Булевар 
уметности 16а 11070 Нови Београд. Сагласност на Студију дата Решењем од 
02.08.2005. године под бројем IV/01-501-60/05.  
(2005) 
8.Студија о процени утицаја Пројекта изградње погона за производњу 
сигнално-командних каблова  на животну средину, на кп.бр. 7061/1 КО Звездан, 
на Звезданском путу бб - носиоца пројекта "Тел кабл" д.о.о. Зајечар, 
Звездански пут бб. Сагласност на Студију дата Решењем од 05.08.2005. године 
под бројем IV/01-501-68/05.  
(2005) 
9.Студија о процени утицаја Пројекта станице за снабдевање  горивом и 
течним нафтним гасом  и продајног комплекса за-01 на животну средину, на 
кп.бр. 5524/1 КО Зајечар, угао улица Д.Р."Боби" и Станоја Гачића - носиоца 
пројекта "ОМВ Југославија" д.о.о. Београд, ул Таковска бр.45. Сагласност на 
Студију дата Решењем од 15.11.2005. године под бројем IV/01-501-100/05.  
(2005) 
10.Студија о процени утицаја Пројекта станице за снабдевање моторних 
возила течним горивом на животну средину на кп.бр. 3912 КО Зајечар, ул. 
Неготински пут бб - носиоца пројекта Миодрага Живковић из Зајечара, ул. 
Неготински пут бб. Сагласност на Студију дата Решењем од 11.01.2006. године 
под бројем IV/01-501-106/05.  
(2006) 
11.Студија о процени утицаја Пројекта реконструкције објекта за рекуперацију 
СО2  и објекта  за смештај резервоара са течним СО2 на животну средину у 
кругу "Ефес Зајечар" Пиваре, ул. Железничка бр.2 - носиоца пројекта 
Пивара"Ефес Зајечар"а.д. из Зајечара, ул. Железничка бр.2. Сагласност на 
Студију дата Решењем од 21.03.2006. године под бројем IV/03-501-1/06.   
(2006) 
12.Студија о процени утицаја Пројекта изградње магацина пропан-бутан боца 
на животну средину у оквиру комплекса "Ефес Зајечар" Пиваре у Зајечару, на 
кп.бр. 8558 КО Зајечар, ул Београдска - носиоца пројекта Пиваре "Ефес 
Зајечар"а.д. из Зајечара, ул. Железничка бр.2. Сагласност на Студију дата 
Решењем од 14.03.2006. године под бројем IV/03-501-2/06 .  
(2006) 
13.Студија о процени утицаја Пројекта постављања постројења за производњу 
битуменом везаних материјала топлим поступком у склопу комплекса 
асфалтне базе  на животну средину, на кп.бр. 11320 КО Вражогрнац, у саставу 
индустријске зоне - носиоца пројекта Предузећа за путеве "Зајечар" А.Д. из 
Зајечара, ул. Генерала Гамбете бр. 68. Сагласност на Студију дата Решењем 
од 06.06.2006. године под бројем IV/03-501-9/06.  
(2006) 
14.Студија о процени утицаја затеченог стања изведеног Пројекта 
реконструкције котларнице "Краљевица"  на животну средину - носиоца 
пројекта ЈКП "Топлана"(2006) 
15.Студија о процени утицаја Пројекта изградње објекта за прераду воћа и 
поврћа и хладњаче капацитета 1000t на животну средину - носиоца пројекта 
Пољопривредно добро "Зајечар" А.Д. (2006)  
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16.Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног 
Пројекта  производње ПВЦ гранулата и гумене испуне за каблове  - носиоца 
пројекта Фабрике каблова Зајечар А.Д. (2007) 
17.Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину откупно 
сабирног центра секундарних сировина  на кп.бр. 4006/6 КО Зајечар, општина 
Зајечар, Неготински пут бб - носиоца пројекта "Фабри 2000" предузетник 
Зајечар из Зајечара, ул. Лењинова бр. 21. (2007) 
18.Студија процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног 
пројекта експлоатације подземних вода из артеске бушотине ИЕБ-6К за 
потребе производње пива у Зајечару, носиоца пројекта Пиваре "Ефес Зајечар" 
из Зајечара (2008). 
19.Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину Погона за 
хидротермичку обраду резане грађе у склопу комплекса Дрвне индустрије 
"НАКА" д.о.о. Зајечар, на кп.бр.11604/2 КО Вражогрнац, општина Зајечар, 
носиоца пројекта Дрвна индустрија "НАКА" д.о.о. Зајечар (2008). 
20.Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње објекта за 
производњу енергетских и инсталационих проводника и каблова са 
магацинским простором у склопу комплекса "Еурокабл"д.о.о. Зајечар, на 
кп.бр.6557/8 КО Зајечар, општина Зајечар, ул. Параћински пут бб, насеље 
"Гњилак" у Зајечару, носиоца пројекта "Еурокабл" д.о.о. Зајечар из Зајечара 
(2008). 
21.Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције 
производне хале трансформатора, надстрешнице и изградње кранске стазе у 
оквиру комплекса Фабрике мерних трансформатора Зајечар А.Д. из Зајечара, 
на кп.бр. 8180/2 КО Звездан, у Зајечару, ул. Параћински пут бб. (2008). 
22.Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње 
подземног резервоара за течни нафтни гас запремине 30m³ са аутоматом за 
пуњење моторних возила, у оквиру постојеће станице за снабдевање моторних 
возила течним горивом "БС Лукоил Зајечар 2", на катастарској парцели бр. 
10629/2 КО Зајечар, на подручју Зајечара, ул. 29. новембра бб, носиоца 
пројекта "Лукоил - Беопетрол" а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165 д, 
Нови Београд. 
(2009) 
23.Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње 
подземног резервоара за евро-дизел запремине 30m³ са аутоматом за пуњење 
моторних возила, у оквиру постојеће станице за снабдевање моторних возила 
течним нафтним гасом, на катастарској парцели бр. 5723/1 КО Зајечар, на 
подручју Зајечара, ул. Нова Ртањска бр.2., носиоца пројекта "Kryo Gas" д.о.о. 
Београд, Панчевачки пут 69. 
(2009) 
24.Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину за изведени 
објекат за снабдевање моторних возила горивом (бензинска пумпа)на 
кп.бр.4006/1 и 4008 КО Зајечар, на подручју града Зајечара, у склопу комплекса 
носиоца пројекта Пољопривредног добра "Зајечар" А.Д. из Зајечара, ул. 
Неготински пут бб. 
(2009) 
25.Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње 
складишног постројења за течни нафтни гас (ТНГ) капацитета 1000 m³ са два 
претакачка моста за аутоцистерне и једним претакачким мостом за железничку 
вагон цистерну и пумпно компресорском станицом, у оквиру комплекса А.Д. 
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"Еурокристал" у Зајечару, на кп.бр. 5829/34 КО Зајечар у Зајечару, ул. Филипа 
Кљајића бб, носиоца пројекта „МБ-ГАС ОИЛ“ д.о.о. Београд, ул. Вишњичка бр. 
45 Београд. (Севесо постројење). 
(2010)  
26.Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње 
котларнице (укупног капацитета 28,76 MW) и реконструкције резервоара 
мазута (капацитета 500 m³) у оквиру насеља “Плажа” у Зајечару, на кп.бр. 
8526/1 (будућа 8526/10) и 8559 (будућа 8559/1) КО Зајечар, носиоца пројекта 
“Топлификација Моравиа – Зајечар” А.Д. Из Зајечара, ул. Доситејева 
бр.1.(2011) 
27.Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције 
постојећих објеката бивше фабрике порцелана за потребе производње кућних 
апарата и санитарне опреме, у Зајечару, ул Неготински пут бб, на кп.бр. 3548 
КО Зајечар, носиоца пројекта “Gorenje home” D.O.O. Зајечар. 
(2011) 
 Пројекати за које је одлучено да није потребна израда студије процене 
утицаја на животну средину су углавном магацински простори и то стоваришта 
грађевинског материјала, радионице за технички преглед возила, складишта 
лекова и фармацеутских средстава, објекти тржних центара и паркинг 
простора, складишта електроопреме и неопасног и инертног отпада, 
складишта пољопривредних и прехрамбених производа, штампарије, занатски 
објекти за израду металних предмета, мањи објекти за пречишћавање 
отпадних вода у склопу фабричких комплекса, ски стаза и ски лифт на подручју 
Парк шуме “Краљевица”, објекти дистрибутивне водоводне мреже мање 
дужине, мањи капацитети производње асфалтне мешавине, објекти базне 
станице мобилне телефоније мање ефективне израчене снаге, грнчарска 
производња занатског типа, израда намештаја и столарије и слично, у складу 
са позитивном законском регулативом. Број предмета за које је у досадашњем 
периоду донета одлука да није потребна израда Студије процене утицаја на 
животну средину износи 41.  
 Укупно је 99 предмета обрађено на основу поднетих захтева у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину, почев од 2005. године, од када 
се овај закон и примењује. 
 Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину постигнута је 
усклађеност са Директивом ЕУ (2001/42/ЕЗ). Односи се на процену утицаја 
планова, програма и основа, при чему је сама процедура и учешће јавности 
везана за поступак израде и доношење планова. Надлежни орган за животну 
средину у овом домену обавља следеће послове: 
-анализу захтева и достављене документације, 
-оцену постојећег стања животне средине на разматраном простору и његовом 
окружењу, на основу расположивих података мониторинга, добијених од 
овлашћених институција, 
-анализу постојеће намене простора и сагледавање планираних садржаја, 
-сагледавање могућих утицаја постојећих и планираних садржаја на простор 
дефинисан планским обухватом и његово окружење,  
-израда Решења којим се прописују услови и мере заштите животне средине у 
просторним и урбанистичким плановима, уз које се прилаже Документациона 
основа са свим расположивим подацима мониторинга животне средине на 
предметном подручју, 
-давање Мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја, 
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-послови оцене и давања сагласности на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину планова и програма, уколико се њихова израда 
определи и на основу критеријума прописаних законом. 
 Закон се примењује директно, без доношења посебних прописа. 
 Служба за заштиту животне средине је у контексту овог закона утврдила  
мере и услове заштите животне средине у поступку израде следећих планова: 
-Просторног плана територије града Зајечара; 
-Измене и допуне Генералног плана града Зајечара и приградских насеља. 
 Мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну 
средину издато је за следеће планове: 
-Просторни план територије града Зајечара; 
-Измене и допуне Генералног плана града Зајечара и приградских насеља; 
-План детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније 
“Халово 2”;  
-План детаљне регулације уређења деоница Белог и Црног Тимока и Тимока у 
Зајечару; 
-План детаљне регулације за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра у 
циљу производње енергије (Фарма ветрењача) – ветропарк “Вршка Чука I”, 
“Вршка Чука II” и “Нова Вршка Чука” у Зајечару; 
-План генералне регулације бр.2. - североисток, исток, југ и југозапад Града 
Зајечара (индустријска зона). 
 Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине уведен је систем IPPC, у складу са Директивом ЕУ (2008/01/ЕЗ). 
Издавањем интегрисане дозволе, овај систем обезбеђује интегрисани приступ 
контроли загађивања утврђивањем обавеза оператера и услова за рад 
постројења и обављање активности и узајамну координацију надлежних органа 
у поступку издавања дозволе. Програмом динамике подношења захтева за 
издавање интегрисане дозволе дефинисани су рокови за подношење захтева 
за обављање одређених активности. На подручју Зајечара, захтев за издавање 
интегрисане дозволе поднео је оператер постојеће Фарме свиња “Делта аграр” 
Халово.  
 Мере заштите од опасних материја регулисане су одредбама Закона о 
заштити животне средине, док су Правилником о листи опасних материја и 
њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које 
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса (“Сл. Гласник РС”, 
бр. 41/10) дефинисане врсте и количине опасних материја за које се израђују 
посебна документа: Политика превенције удеса или Извештај о безбедности и 
План заштите од удеса, у складу са одредбама Севесо II упутства (82/96/ЕЗ). 
 На подручју Зајечара је у току 2010. године изграђено севесо постројење 
- складишно постројење за течни нафтни гас (ТНГ) капацитета 1000 m³ са два 
претакачка моста за аутоцистерне и једним претакачким мостом за железничку 
вагон цистерну и пумпно компресорском станицом, у оквиру комплекса А.Д. 
"Еурокристал" у Зајечару, на кп.бр. 5829/34 КО Зајечар у Зајечару, ул. Филипа 
Кљајића бб, носиоца пројекта „МБ-ГАС ОИЛ“ д.о.о. Београд, ул. Вишњичка бр. 
45 Београд.  
 Усвајањем Закона о управљању отпадом и Закона о амбалажи и 
амбалажном отпаду, регулисана је ова област у складу са Директивама ЕУ 
(Директива Савета 75/442/ЕЕЦ о отпаду-оквирна директива, Директива Савета 
99/31/ЕЦ о депонијама отпада, Директива Савета 94/62/ЕЦ о амбалажи и 
амбалажном отпаду, Директиве 84/631/ЕЕЦ о надзору и контроли 
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прекограничног кретања опасног отпада у ЕУ, Директива 96/61/ЕЕЦ о 
интегралној превенцији и контроли загађења, Директива Савета 91/157/ЕЕЦ о 
батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце, Директива Савета 
75/439/ЕЕЦ о одлагању отпадних уља, Директива Савета 2000/53/ЕЦ о 
истрошеним возилима, Директива 2002/96 о отпаду од електричне и 
електронске опреме, Директива 96/59/ЕЦ о одлагању ПЦБ/ПЦТ, Директива 
Савета 2000/76/ЕЦ о спаљивању отпада, Директива Савета 91/689/ЕЕЦ о 
опасном отпаду) и Стратегијом управљања отпадом за период 2010 - 2019. 
године (“Сл. Гласник РС”, бр.29/2010).  
 Град Зајечар поседује План управљања отпадом у општини Зајечар од 
децембра 2004. године, израђен од стране Центра за хазард и еколошки 
менаџмент “Green limes” Београд, који је потребно усагласити са новом 
законском регулативом и упутити на разматрање и усвајање од стране 
Скупштине Града Зајечара. 
 У складу са новим законским прописима у области управљања отпадом, 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Служба 
за заштиту животне средине издало је дозволе у области управљања отпадом 
и то:  

 Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и 
складиштење неопасног отпада, регистарски број 1, оператеру 
постројења "Ева" из Кладова, за рад постројења за управљање отпадом 
и обављање делатности сакупљања, транспорта и складиштења 
папирне и картонске амбалаже, пластичне амбалаже, металног отпада, 
стакленог отпада, текстилне амбалаже и отпада од дрвета, на локацији  
ул. Станоја Гачића бб у Зајечару и Решење о допуни Решења о 
издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење 
неопасног отпада (отпадне гуме). 

 Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и 
складиштење неопасног отпада, регистарски број 2, оператеру 
постројења ЗТР „Екометал“ из Зајечара, за рад постројења за 
управљање отпадом и обављање делатности сакупљања, транспорта и 
складиштења  металног неопасног отпада, на локацији ул. Станоја 
Гачића бб у Зајечару. 

 Решење о издавању нтегралне дозволе за сакупљање, транспорт и 
складиштење неопасног отпада, регистарски број 3, оператеру 
постројења “Јубул” Д.О.О.Зајечар из Звездана, за рад постројења за 
управљање отпадом и обављање делатности сакупљања, транспорта и 
складиштења папирне и картонске амбалаже, пластичне амбалаже, 
металног отпада, стакленог отпада, текстилне амбалаже и отпада од 
дрвета, на локацији ул. Николе Пашића бр.1 у Звездану. 

 На подручју Зајечара налази се оператер постројења управљања 
неопасним отпадом (метални отпад, отпадне гуме и сл.) “Цинос” Д.О.О. 
Београд, који је дозволу за обављање делатности исходовао од надлежног 
министарства имајући у виду да наведену делатност обавља на територији 
више локалних самоуправа у Републици Србији. 
 На подручју Зајечара издате су потврде о изузимању од обавезе 
прибављања дозволе произвођачима отпада у области израде предмета од 
текстила (текстилни отпад), стаклорезачке делатности (отпад од равног 
стакла), вулканизерске делатности и делатности поправке моторних возила 
(отпадне гуме) и делатности током којих настаје метални неопасни отпад. 
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 Укупно је у досадашњем периоду издато 16 потврда о изузимању од 
обавеза прибављања дозвола произвођачима отпада и то: 
-три потврде за складиштење текстилног отпада ("Свилен конац" из Зајечара, 
ул. Курсулина бб, СЗР Кућа моде „Венера“ из Зајечара, ул. Омладинска бр. 18 
ц, СЗР „Лара“„ из Зајечара, ул. Америчка 18); 
-три потврде за складиштење отпадног равног стакла (СЗТКР “Proglass” из 
Зајечара, ул. Чупићева бр.1, СЗР “Тони” из Зајечара, ул. Светозара Марковића 
бр.87, СЗР “Призма” из Зајечара, ул. Моравска бб); 
-седам потврда за складиштење отпадних гума (СЗТР “Тип-Топ” из Зајечара, 
ул. Лењинова бр.23, СВКР “Вреле гуме” из Зајечара, ул. Добривоје 
Радосављевић бб,  СЗР „ГУМАКС“ из Зајечара, ул. Изворски пут бр.1, Д.О.О. 
“Белпром” из Зајечара, ул. Милоша Великог бр. 16, СЗР “Виза” из Зајечара, ул. 
Америчка бр.37, СВР “Старт” из Зајечара, ул. Ивана Милутиновића бб, 
“Анастасија”Д.О.О. из Зајечара, ул. Ивана Милутиновића бб); 
-две потврде за складиштење отпадних гума и металног отпада ЈП ПЕУ 
Ресавица, РА „Вршка Чука“ Аврамица, Грљан и ЈП ПЕУ Ресавица, Рудник 
лигнита „Лубница“ Лубница. 
-једна потврда за складиштење металног отпадног лима СЗТР “Лимпродукт” 
Зајечар, ул Јеремије Илића бр. 11. 
 Законом о заштити ваздуха уређује се управљање квалитетом ваздуха, 
праћење параметара стања квалитета ваздуха, израда планова квалитета 
ваздуха и издавање дозвола за објекте за које се не израђује студија процене 
утицаја а поседују емитере загађујућих материја, у складу са Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (“Сл. Гласник 
РС”, бр.71/10) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха (“Сл. Гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10).  
 На подручју Зајечара спроводи се мониторинг сумпордиоксида, чађи, 
азотдиоксида, укупних таложних материја (у оквиру којих се одређује садржај 
тешких метала Pb, Zn, Cd), суспендованих честица и алергеног полена. 
Резултати испитивања се тромесечно достављају Агенцији за заштиту животне 
средине Републике Србије, док се једном годишње, кроз Извештај о стању 
животне средине на подручју Зајечара,  стање квалитета ваздуха разматра на 
седницама Градског већа и Скупштине града.  
 Неопходно је, у складу са поменутим Уредбама, успоставити мерење 
осталих параметара квалитета ваздуха (ПМ 10, ПМ 2,5, озон и др.), пратити 
концентрације чађи на подручју града и на основу ових вредности је потребно 
приступити изради Плана квалитета ваздуха за подручје Зајечара. 
 Закон о водама (“Сл. Гласник РС”, бр.30/10) конкретизује надлежност за 
издавање водних аката и водне документације (водни услови, водне 
сагласности и водне дозволе), уређује водна добра, водне објекте и 
интегрално управљање водама као и финансирање управљања водама и 
информисање и водни информациони систем. Важна новина у овом закону је  
одвајање надлежности код инспекцијског надзора, при чему је надзор који се 
односи на квалитет отпадних вода које се испуштају у реципијент поверен 
Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, преко 
инспектора за заштиту животне средине. Истим законом дефинисана су права 
и дужности инспектора за заштиту животне средине као и мере које налаже 
инспектор за заштиту животне средине у наведеној области. Водни акти су 
саставни део документације која се прилаже у току спровођења процедуре 
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процене утицаја на животну средину и на основу којих се налажу и мере у 
студији процене утицаја, за законом дефинисане делатности.  
 Кључне процедуре издавања дозвола обухватају: грађевинску и 
употребну дозволу (уз коју иде процена утицаја на животну средину и 
интегрисана дозвола), дозволе за отпад и потврде о изузимању од обавезе 
прибављања дозволе, дозволе за ваздух, за изворе емисије који не подлежу 
изради Студије процене утицаја и дозволе за хемикалије. 
 На подручју Зајечара није било поднетих захтева за издавање дозволе 
за ваздух, док се издавање дозвола за нарочито опасне хемикалије очекује 
током 2012. године. 
 

7.2.2.Краткорочне реформе регулаторних инструмената 
(2012– 2014) 

 
 Већина реформи регулаторних инструмената треба да се предузме 
током краткорочног периода како би се омогућило спровођење циљева 
Програма и реформе у другим областима.  
 Поред доношења подзаконских прописа на основу усвојених закона из 
области заштите животне средине или других закона, од великог је значаја 
усклађеност донетих прописа, како би се омогућила њихова имплементација. 
Пример за неусклађеност донетих прописа и последице ове неусклађености 
налазимо у следећим случајевима: 
 -Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Правилник о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања, нису усклађени, што има за последицу немогућност 
успостављања зона санитарне заштите акумулације за водоснабдевање 
“Грлиште”.  
 - Евидентна је неусклађеност Закона о процени утицаја на животну 
средину са Законом о планирању и изградњи, што у овом тренутку спровођење 
процедуре процене утицаја у појединим случајевима чини неприменљивом. 
 - Евидентна је неусклађеност измењеног и допуњеног Закона о процени 
утицаја на животну средину (из 2009. године), са подзаконским прописом који 
ближе одређује рад Техничке комисије за оцену Студије (из 2005. године), у 
погледу рокова за достављање позива Техничкој комисији и рокова за оцену 
Студије. 
 - Недовољно јасна примена одредби закона о управљању отпадом, које 
се односе на издавање сагласности на локацију за мобилна постројења за 
третман отпада, издавање потврда о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе код произвођача неопасног и инертног отпада који имају много веће 
количине отпада од законом прописаних за издавање потврде. 
 - Законска регулатива није уредила проблематику вибрација. 
 - Изостављен је пројекат експлоатације подземних вода код којих је 
годишња запремина експлоатисане воде мања од 10 милиона m³ са Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Листа II). 
 - Најбоље доступне технике (БАТ), када је у питању регулисање 
отпадних вода код Фарми свиња, нису истовремено и захтев водопривраде, па 
издати водни услови и сагласности нису у складу са захтевима које оператер 
треба да испуни у циљу добијања интегрисане дозволе.  
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 - Постоји неусклађеност код Закона о заштити од нејонизујућег зрачења 
и подзаконских аката донетих на основу њега, са Законом о процени утицаја на 
животну средину и подзаконским актима донетих на основу њега, у 
случајевима када се ради о изворима нејонизујућег зрачења од посебног 
интереса и у зонама повећане осетљивости, где је прописана обавеза 
утврђивања мера и услова заштите животне средине, а ефективна израчена 
снага има вредност која не опредељује спровођење процедуре процене 
утицаја. 
 -Законска регулатива није предвидела решавање проблема отклањања 
мириса из објеката и постројења чијом делатношћу се могу емитовати мириси.  
Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
(“Сл.гласник РС”, бр. 71/10) предвиђен је мониторинг емисије гасова 
непријатних мириса уколико се ради о технолошком процесу из којег се очекује 
њихова емисија. Овим путем указујемо на релативност појма пријатног и 
непријатног мириса, имајући у виду различитост фактора који на то утичу. У 
пракси се јавља често проблем утицаја мириса из угоститељских и неких 
занатских објеката (пекаре) у близини стамбеног простора. 
 -Законска регулатива није уредила питање визуелне загађености, како 
архитектонске, тако индустријске и комуналне, што за последицу има изражену 
визуелну загађеност на подручју града и сеоских насеља, без законских 
инструмената за њено решавање. 
 У области животне средине која се односи на економске инструменте 
евидентна је неопходност реформи у следећим случајевима: 
 -код накнаде за заштиту и унапређивање животне средине коју локална 
самоуправа има право да пропише по основу обављања активности које утичу 
на животну средину, изостављена је могућност прописивања накнаде 
инвеститорима који се баве експлоатацијом подземних вода и минералних 
сировина које су карактеристични ресурси за територију Зајечара. Обзиром да 
су ови ресурси од великог интереса за град и да се њиховом експлоатацијом 
као необновљивих и спорообновљивих ресурса ствара трајан негативан утицај 
на животну средину, са могућношћу утицаја на пресушивање артеских чесама 
на подручју Зајечара, мишљења смо да је неопходно дати могућност 
прописивања накнаде за коришћење ових ресурса, као меру за њихово 
рационалније коришћење. Средства остварена на овај начин, наменски би се 
утрошила за неопходна детаљна хидрогеолошка истраживања  артеских вода 
Зајечарског неогеног басена у циљу утврђивања резерви и спречавања 
надексплоатације (већег обима коришћења вода у односу на прихрањивање 
издани). 
 -нису узете у обзир карактеристике производних процеса код прераде 
пластичних маса (плаштирање бакарне жице, израда трансформатора, израда 
санитарних предмета од полиестарских смола), код којих је само део  
производа добијен прерадом пластичних маса (остатак производа представља 
компоненту која није предмет наплате накнаде - пример је бакарна жица која 
се не производи на месту где се уграђује) и при чему није предвиђена 
могућност наплате накнаде за део производа, већ за цео производ. 
 У области животне средине која се односи на поступање у случају 
хемијског удеса потребно је, након израде Националног плана поступања у 
случају хемијског удеса, израдити општинске планове поступања у случају 
хемијског удеса и План заштите од удеса са прекограничним ефектима. 
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 Издавање интегрисане дозволе треба да се реализује у овом периоду, 
имајући у виду да је рок за издавање ових дозвола за постојећа постројења 
(“Делта аграр” д.о.о.) 31.12.2015. године, при чему је ово рок и за почетак рада 
према условима прописаним у интегрисаној дозволи. 
 

7.2.3. Средњорочне реформе регулаторних инструмената 
 (2015 – 2019) 
 
 Средњорочна фаза треба да обухвати примену и проширење 
регулаторних инструмената који су уведени или чија реформа је спроведена у 
краткорочном периоду. Нарочито је важно увођење дозвола за све значајне 
загађиваче. Очекује се до краја 2012. године забрана дистрибуције оловног 
бензина у складу са постепеним елиминисањем оловног бензина, а сви 
произведени и увезени аутомобили треба да испуњавају прописане стандарде 
за емисије. Очекује се такође увођење ограничења за одређене 
пољопривредне активности у заштитним зонама осетљивим на нитрате, 
укључујући ограничења употребе вештачких ђубрива и рекултивацију 
земљишта дуж осетљивих водних ресурса. 

 

7.3. Мониторинг и информациони систем 
 

7.3.1. Преглед постојећег стања 
 
 Регионалним просторним планом Тимочке крајине извршена је анализа 
постојећег стања у региону и оцењено је да територија Зајечара има релативно 
добро стање животне средине, уз одређено нарушавање квалитета животне 
средине, за разлику од других општина и градова у којима је стање животне 
средине или озбиљније нарушено или у мањој мери измењено.  
 Мониторинг животне средине на подручју Зајечара спроводи се већ дуги 
низ година. 
 Мониторинг квалитета ваздуха  
 Информација о резултатима контроле загађујућих материја у ваздуху у 
Зајечару за период 1987-1996. године указује да се контрола параметара 
стања ваздуха: сумпордиоксида, чађи и укупних таложних материја, као и 
флуороводоника као специфичног загађивача, прати на подручју Зајечара дуги 
низ година. Резултати испитивања су показали да је вредност сумпордиоксида 
и чађи прелазила дозвољене границе у току сезоне ложења и то у дужем 
временском периоду. Концентрације флуороводоника биле су такође високе у 
1988. и 1989. години, као последица емисије из фабрике “Кристал”-а, а 
граничне вредности овог специфичног загађивача су постигнуте тек након 
престанка рада ове Фабрике, 1992. године.  
 У периоду који је уследио, испитивања која се спроводе на подручју 
Зајечара указују на следећу проблематику када је квалитет ваздуха у питању:  
-смањењем индустрије, загађење ваздуха на подручју Зајечара се своди на 
повећане вредности, нарочито чађи у зимском периоду ложења, имајући у виду 
велики број индивидуалних ложишта и котларница које нису повезане на 
даљински систем грејања као и чињеницу да се као енергент углавном користе 
угаљ и дрва, 
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-концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида су спорадично повећане и на 
њихове вредности, поред емисије из котларница утиче и емисија из издувних 
гасова аутомобила, 
-укупне таложне материје су повремено повећане и то у летњем периоду када 
нема честих падавина и као последица недовољне хигијенизације града 
(прања улица, извожења смећа), 
-концентрације тешких метала су углавном у дозвољеним границама, осим 
повременог повећања цинка и кадмијума у веома кратким временским 
периодима, чије порекло није могуће егзактно утврдити,  
-карактеристика Зајечарске котлине јесу посебни климатски услови који 
додатно поспешују повећани ниво загађујућих материја у комуналној средини 
Зајечара, нарочито у зимском периоду. 
  
 Мерна места за контролу загађујућих материја у ваздуху су следећа: 

 

Мернa местa за SO2, NO2 и чађ: 
 

           1.„Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
           2.„Црвени крст" (Обилићев венац бб) 

 
Мерна места за укупне таложне материје: 
 
1.„Електродистрибуција" (ул.Генерала Гамбете 84) 
2.„Селиште" (Веселина Маслеше 13) 
 
Мерна места за суспендоване честице: 
 
1.„Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
2.„Југопетролово складиште“(Железничка бб) 
 
Мерно место за алергени полен: 
 
1. На крову зграде Електротимока у ул. Николе Пашића 
 

 Током 2009. године у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине 
Републике Србије, у оквиру успостављања Државног система за аутоматски 
мониторинг квалитета ваздуха у Србији, постављена је станица за аутоматско 
мерење квалитета ваздуха уже градске зоне, на локацији између улице Крфске 
и Пана Ђукића. 
 Такође је од фебруара 2009. године, у оквиру успостављања Државне 
мреже мерних станица, започело мерење алергеног полена на основу којег се 
израђује годишњи аеропалинолошки извештај за територију града Зајечара са 
околином (мерни уређај обухвата територију од 50 km у пречнику). Негативан 
утицај на здравље људи, који изазива полен појединих биљних врста, сврстава 
ове честице у "природне" загађиваче ваздуха. Вођење евиденције о алергеном 
полену је у надлежности Агенције. 
 Квалитет ваздуха на подручју Зајечара се испитује само у градском 
подручју, док се мониторинг ваздуха у сеоским насељима већ дуги низ година 
не спроводи. 
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 Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  
(“Сл. Гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10), потребно је успоставити мониторинг 
осталих параметара квалитета ваздуха, нарочито ПМ 10 и ПМ 2,5, како би се 
омогућило добијање праве слике стања ваздуха на нашој територији и 
приступило изради Плана квалитета ваздуха на подручју Зајечара. У том циљу 
неопходно је да овлашћене лабораторије усвоје прописане методологије за 
одређивање дефинисаних параметара и неопходно је комплетирање 
аутоматске мерне станице потребном опремом у циљу регистровања свих 
параметара квалитета ваздуха које законска регулатива захтева.  
 Мониторинг квалитета земљишта  
 На подручју Зајечара се од стране локалне самоуправе дужи низ година 
не спроводи мониторинг квалитета земљишта као систематска и перманентна 
активност.  
 Праћење плодности земљишта спроводи се систематском контролом у 
организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 Мониторинг квалитета вода  
 Мониторинг квалитета површинских вода је у надлежности 
Републичког хидрометеоролошког завода  и на подручју Зајечара се спроводи 
на следећим профилима:  
-Бели Тимок (профил Зајечар) – стварна класа II/III, захтевана класа IIА 
-Црни Тимок (профил Зајечар-Гамзиградска бања) – стварна класа III, 
захтевана класа IIА 
-Велики Тимок (профил Чокоњар) – стварна класа IV, захтевана класа  III 
-Борска река (профил Рготина) – стварна класа ВК, захтевана класа  IV 
 На основу наведеног закључује се да на свим профилима стварна класа 
одступа од захтеване класе и да је квалитет ових вода веома лош, нарочито у 
односу на садржај суспендованих материја, БПК-5, боје и највероватнијег броја 
коли клица, док је Борска река по већини параметара ван класе. 
 На подручју Зајечара се прати и квалитет површинских вода за купање и 
рекреацију: на Црном Тимоку, Белом Тимоку, језеру Совинац и Рготском језеру.  
 Загађивачи су у обавези да мере квантитет и квалитет испуштених 
отпадних вода, али још увек не постоји пропис који дефинише граничне 
вредности емисије загађујућих материја у отпадним водама за појединачне 
делатности. 
 Квалитет воде у Акумулацији за водоснабдевање “Грлиште” прати 
се од њеног формирања 1990. године и у првој години експлоатације извршена 
су обимна физичко - хемијска, хемијска, микробиолошка и биолошка 
испитивања, када је утврђен и “нулти” квалитет воде овој Акумулацији. У 
наредним годинама, обим испитивања је био мањи, а спроводи се према 
Програму праћења квалитета воде који се утврђује за сваку годину на почетку 
године. На основу досадашњих испитивања може се закључити следеће: 
- Акумулација "Грлиште" изложена је процесу еутрофикације који се може 
успорити смањењем уноса органских материја,  
- главни извор загађења Акумулације "Грлиште" су: сеоска насеља у сливном 
подручју и то нарочито Ласовачка и Леновачка река (због нерегулисаних 
отпадних вода и чврстог отпада), околно пољопривредно земљиште (чијим се 
спирањем уноси додатно загађење), риболовци (који бацају у воду велике 
количине хране за рибе) и викендице (бесправно изграђене на самој обали). 
            Квалитет воде  у сеоским насељима прати се почев од 1998. године, 
када је Општина Зајечар отпочела финансирање контроле хигијенске 
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исправности воде сеоских водовода и других јавних сеоских водних објеката, 
коју спроводи Завод за jaвно здравље "Тимок" Зајечар као овлашћена 
институција. Ова контрола врши се четири пута годишње и обухвата по два 
узорка из сваког сеоског водовода у насељу и по један узорак из најмање два 
јавна водна објекта у насељу које нема изграђен сеоски водовод.  
 Могућност коришћења здраве, хигијенски исправне воде за пиће 
повезивањем на градски водовод добило је 17 следећих сеоских насеља: 
Вражогрнац, Аврамица, Велики Извор, Рготина, Шљивар, Николичево, 
Лубница, Звездан, Планиница, Леновац, Гамзиград, Трнавац и Чокоњар као и 
насеља Горња Бела Река, Лесковац, Леновац, Грлиште и Грљан која се водом 
снабдевају из карстног врела "Тупижница".  
 У осталим насељима квалитет воде је углавном лош у бактериолошком 
погледу (око 60%). Најчешћи узрок неисправности су колиформне бактерије, 
колиформне бактерије фекалног порекла и стрептококе фекалног порекла. 
Известан број насеља, због деградираног подземља користи воду која је и 
хемијски неисправна (око 20%). Најчешћи разлог неисправности су повећана 
концентрација нитрата, повећана  електропроводљивост и мутноћа. За ова 
насеља је једини начин да добију исправну воду за пиће прикључивање на 
градски водовод. 
 Приказани резултати су присутни од почетка контроле сеоских водовода 
и указују на њихово проблематично стање. У највећем броју случајева сеоски 
водоводи су грађени нестручно и не одржавају се адекватно, изворишта су 
лоше каптирана, не постоје зоне санитарне заштите, а нерегулисано одвођење 
отпадних вода из домаћинстава доводи до загађивања подземља и самих 
изворишта.  
 Такође је у појединим сеоским насељима присутан проблем 
прикључивања приватних водовода (бунари и локални водоводи) на јавну 
водоводну мрежу која је под контролом, услед чега долази до мешања ових 
вода и контаминације хигијенски исправне воде из јавне водоводне мреже 
(двојно прикључивање).   
 Квалитет воде артеских чесама прати се на следећи начин: 

-    утврђивањем стања водног објекта и његове околине; 
-    мерењем температуре воде; 
-    мерењем протока воде; 
-    узорковањем воде; 

 -    бактериолошком и хемијском анализом воде. 
 Испитивање се врши два пута у току године и то у периоду  април-мај и 
септембар-октобар. Узорковањем је обухваћена 31  артеска чесма. У ранијем 
периоду се вршило узорковање 42 артеске чесме, при чему се каптажни 
извори приказују одвојено.  
 На основу резултата испитивања закључује се следеће: 
-добар квалитет, када је у питању бактериолошка исправност, основна је 
карактеристика артеских вода овог подручја, 
-физичко хемијски показатељи указују на повећање pH вредности на појединим 
чесмама и повремено се јавља повећана мутноћа, 
-поједине чесме су временом пресушиле док је проток на преосталим чесмама 
у благом опадању. 
 
 Мониторинг биодиверзитета  
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 На подручју Зајечара је овај мониторинг неадекватан и не прати се од 
стране локалне самоуправе. Мониторинг о биолошкој разноврсности није 
комплетан и јединствено обухваћен. Подаци о ловној дивљачи се региструју у 
оквиру Ловачких удружења, подаци о ихтиофауни у оквиру Заједнице 
риболоваца који газдују риболовним подручјем.  
 Мониторинг отпада  
 На подручју Зајечара се са мониторингом отпада започело 2004. године 
када је урађен катастар дивљих депонија и извршена процена количине и 
састава отпада у оквиру израде Плана управљања отпадом на подручју 
Зајечара. Почев од 2010. године, Служба за заштиту животне средине води 
евиденцију о количини и саставу комуналног отпада (подаци ЈКП 
“Краљевица”). 
 На подручју Зајечара постоје 62 дивље депоније које су лоциране дуж 
путева, у близини река, на ободима града и на подручју сваког сеоског насеља. 
Ова ситуација је разумљива, имајући у виду да не постоји организовано 
извожење отпада ни из једног сеоског насеља на подручју Зајечара. Током 
2009. и 2010. године је извршено чишћење или санација појединих дивљих 
депонија, али се убрзо након тога, из наведених разлога, поново формирају 
дивље депоније.  
 На основу спроведеног чишћења у оквиру акције “Очистимо Србију”, 
закључак је да се у 2011. години много мање отпада налазило на локацијама 
за чишћење у градском подручју (на јавним зеленим површинама, Парк шуми 
“Краљевица”) у односу на претходну годину, док је количина отпада у сеоским 
насељима једнако велика.  
 Мониторинг буке 
 Систематско праћење буке на подручју Зајечара се до сада није 
спроводило. Подаци о појединачним емисијама из тачкастих извора буке 
(угоститељски, занатски и индустријски објекти) добијени од надлежне 
инспекције, приказани су у поглављу 5.3. Бука. 
 Мониторинг нејонизујућег зрачења 
 Овај мониторинг је у надлежности Републике и на захтев Службе за 
нејонизујућа зрачења Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, град Зајечар је доставио предлог мерних места 
за систематско праћење емисије овог зрачења на подручју Зајечара. То су 
следећа мерна места: 
 1.За систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у 
нискофреквентном подручју која потичу од трансформаторских станица: 
 -Трансформаторска станица напона 110/35 kV у улици Црвене Армије 
бр. 49. у Зајечару, на локацији кп. бр. 5827/11 КО Зајечар. Корисник је 
„Електромрежа Србије“ Београд, погон у Бору, ул. Наде Димић бр. 40 Бор. Овај 
објекат се налази у близини стамбених објеката. 
 2.За систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у 
нискофреквентном подручју која потичу од надземних електроенергетских 
водова за пренос и дистрибуцију електричне енергије: 
 -Метална конструкција са надземним електроенергетским водовима који 
полазе од трансформаторске станице из тачке 1, на локацији на кп.бр. 5799/1 
КО Зајечар у Зајечару, у окружењу кућа за становање на око 10 m.  
 3.За систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у 
високофреквентном подручју која потичу од радио базних станица мобилне 
телефоније: 
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 -Базна радио станица „Зајечар - ЗА01“ ул. Доситејева 1. у Зајечару, 
кп.бр. 9433/2, корисника Предузеће за телекомуникацију „Телеком Србија“ а.д. 
Београд, ул. Таковска бр.2. Објекат се налази на крову пословне зграде која је 
удаљена око 23 m од једне основне школе и око 64 m од друге основне школе. 
 4.Телекомуникациони предајници радио релејних система се налазе на 
подручју Парк шуме „Краљевица“ и нису у зони повећане осетљивости. Постоји 
телекомуникациони предајник Радио “Магнум”, који се такође налази на крову 
зграде у Доситејевој улици бр.1. 
 

  Служба за заштиту животне средине Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе Зајечар, податке 
извршеног мониторинга тромесечно доставља Агенцији за заштиту животне 
средине Републике Србије у циљу израде годишњег Извештаја о стању 
животне средине, док се Извештај о стању животне средине на подручју 
Зајечара израђује једном годишње, на почетку године за претходну годину и 
доставља на разматрање и усвајање Скупштини града Зајечара.  
 Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, 
Служба за заштиту животне средине, има обавезу вођења Локалног регистра 
извора загађивања, на основу Закона о заштити животне средине. 
 Подаци о појединачним емисијама из базних станица мобилне 
телефоније оператера на подручју Зајечара, добијени од надлежне инспекције, 
приказани су у поглављу 4.5. Јонизујућа и нејонизујућа зрачења. 
 

7.3.2. Предлог реформи мониторинга 
 

 Велики број циљева Програма који се односе на медијуме животне 
средине или привредни сектор, може се спровести једино успостављањем 
комплетнијег мониторинга, сопственог мониторинга загађивача и 
успостављањем Локалног регистра извора загађивања. 
 

 Листу предложених реформи система мониторинга представљамо на 
следећи начин: 
 

Области за које су  
утврђени циљеви    

Предложене реформе мониторинга 

 Квалитет воде              

Даљи развој мониторинга површинских 
и подземних вода, укључујући објекте 
сеоских насеља 

Аутоматске станице за континуални 
мониторинг                  

Израда локалног регистра извора 
загађивања вода 

Покривеност свих артеских чесама 
мониторингом, укључујући чесме у 
кругу привредних субјеката и каптажне 
изворе 

Повећање броја узорковања вода на 
купалиштима у току сезоне купања                      

Проширење листе параметара за 
праћење воде акумулације за 
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водоснабдевање 

Управљање отпадом   Ажурирање базе података за отпад 
(дивље депоније, састав и количина 
ком. отпада)  

Успостављање извештавања 
генератора отпада  

Мониторинг количина и састава свих 
врста отпада 

 

 Квалитет ваздуха, алергени полен   Успостављање контроле свих 
прописаних параметара како у 
аутоматској мерној станици тако и на 
мерним местима која су под контролом 
Завода за јавно здравље 

Допунска мерна места за квалитет 
амбијенталног  ваздуха 

Израда регистра извора загађивања и 
биланса емисија 

Спровођење Плана квалитета ваздуха 
за подручје  Зајечара 

Одржавање мерног места за детекцију 
полена 

 

   Заштита природе и биодиверзитет  Успостављање мониторинга 
компоненти биодиверзитета, угрожених 
врста, екосистема и заштићених 
подручја 

Успостављање мониторинга природних 
ресурса (лов, риболов, шумарство) 

Израда катастра зелених површина 

Праћење стања  Парк шуме 
“Краљевица” 

Мониторинг биодиверзитета дела 
заштићеног подручја Парка природе 
“Стара планина”- подручје Зајечара 

 

Земљиште   Успостављање система мониторинга 
земљишта према законској регулативи       

Утврђивање и праћење специфичних 
параметара и праћење фактора 
деградираних површина, ерозија, 
контаминираног земљишта, поплава, 
промене намене 

Одређивање зона повећаног ризика од 
деградације 

Идентификација и евидентирање 
локалитета (израда  базе података) који 
су контаминирани и представ-                                     
љају ризик по здравље људи и животну 
средину 
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Увођење мониторинга квалитета муља 

 

Бука  Успостављање систематског 
мониторинга буке на подручју Зајечара 

Зонирање територије на основу 
постојећег стања, законских прописа и 
извршених мерења 

Спровођење акционог плана заштите 
од буке  

Иинформисање јавности о стању буке 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Нејонизујућа зрачења  Израда базе података извора 
нејонизујућег зрачења 

Управљање хемикалијама  
 
 
 

Израда регистра издатих дозвола 

Прослеђивање података из регистра 
издатих дозвола                                         
Агенцији за хемикалије 
 

Индустрија   Увођење сопственог мониторинга 
загађивача (ваздух, вода, отпад, бука, 
нејонизујуће зрачење) 

Унапређење мониторинга емисија 

Мониторинг контаминираног 
земљишта 

Успостављање локалног регистра 
извора загађивања 
 

Рударство и Eнергетика Увођење сопственог мониторинга 
загађивача (ваздух, вода, отпад) 

Унапређење мониторинга емисија 

Мониторинг контаминираног 
земљишта 

Успостављање локалног регистра 
извора загађивања  
 

Пољопривреда   Мониторинг утицаја сточних фарми и 
прерађивачких погона (“Делта аграр”, 
ПД “Зајечар” и други) 

Успостављање регистра извора 
загађивања 

Мониторинг коришћења хемикалија у 
пољопривреди 

Праћење нитрата у осетљивим зонама 
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Мониторинг агробиодиверзитета 

Регистар пољопривредних површина и 
произвођача са органском 
производњом 

Транспорт   Побољшање мониторинга ваздуха на 
саобраћајницама 

Обавеза мерења емисије из моторних 
возила 

                       

7.3.3. Краткорочне реформе мониторинга (2012 - 2014) 
 
 Реформа система мониторинга и извештавања у животној средини у 
краткорочном периоду треба да има за циљ успостављање недостајућег 
мониторинга параметара стања животне средине на подручју Зајечара и то: 
 -успостављање мониторинга свих параметара квалитета ваздуха који су 
прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(“Сл. Гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10), како на мерним местима 
“Електродистрибуција” и “Црвени крст”, који се контролишу од стране Завода 
за јавно здравље “Тимок” Зајечар, тако и у оквиру аутоматске станице за 
контролу квалитета ваздуха у склопу државне мреже мерних места, лоцираној 
код трга Николе Пашића.  
 -наставак мониторинга алергеног полена. 
 -успостављање мониторинга земљишта, у складу са Уредбом о програму 
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(“Сл. Гласник РС”, бр.88/10). 
 -евидентирање контаминираних локалитета и евидентирање зона под 
ризиком од деградације земљишта, у складу са утврђеним критеријумима. 
 -успостављање мониторинга буке на подручју града, у циљу зонирања 
градског подручја, а у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини (“Сл. Гласник РС”, бр. 75/10). 
 Спровођење наведених циљева у великој мери зависи од финансијских 
средстава које је потребно издвојити из буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине али и од могућности овлашћених 
лабораторија да у одређеном времену усвоје јединствене прописане 
методологије за узорковање и анализу законом дефинисаних параметара.  
 У овом периоду потребно је да загађивачи успоставе сопствени 
мониторинг и систем извештавања, уз обавезу вођења евиденције, при чему је 
обавеза надлежног органа за животну средину и надлежне инспекцијске 
службе да кроз мере заштите животне средине (стратешка процена и 
појединачна процена утицаја) и контролу спровођења мера прописаних 
законом, обезбеде овај законски услов.  
 Када су у питању воде, неопходно је следеће: 
 -наставити са континуираном контролом артеских подземних вода уз 
обавезу спровођења детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу 
евидентирања резерви и заштите неогене издани Зајечарске котлине.  
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 -наставити са континуираном контролом квалитета воде Акумулације за 
водоснабдевање “Грлиште” и контролом површинских вода за купање и 
рекреацију на Црном и Белом Тимоку, Рготском језеру и Совинцу. 
 -наставити са континуираном контролом сеоских водних објеката и 
сеоских водовода, као и са обавештавањем Месних заједница о резултатима 
анализа воде како би се у сеоским водоводима предузеле мере прописане од 
стране овлашћене институције Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар.   
 -успоставити мониторинг емисије отпадних вода. 
 
 Мониторинг чврстог отпада подразумева следеће: 
 -праћење и ажурирање пописа дивљих депонија на подручју Зајечара, 
којих ће бити док се не успостави организовано извожење отпада са читаве 
територије Зајечара. 
 -праћење количине и састава комуналног отпада при чему ове податке 
доставља надлежно Јавно комунално предузеће.  
 Обавеза је надлежног органа за заштиту животне средине формирање 
базе података, односно вођење Локалног регистра извора загађивања животне 
средине.  
 Обавеза је органа и организација локалне заједнице да воде базу 
података о ловној и неловној дивљачи, риболовним врстама, стању шумског и 
другог земљишта.  
 
 Многе реформе мониторинга и извештавања биће инициране у овом 
краткорочном периоду, али ће њихова имплементација трајати дуже од овог 
периода, у зависности од многих фактора (финансијских, институционалних и 
персоналних капацитета). 
 Током овог периода потребно је донети Програм мониторинга на 
подручју Зајечара, као јединствени документ или по областима животне 
средине. 
  

7.3.4. Средњорочне реформе мониторинга (2015 - 2019) 
  
 Следеће реформе су предвиђене као средњорочне и већина њих веома 
зависи од реформи предвиђених на нивоу Националног програма заштите 
животне средине, односно реформи спроведених на нивоу државе. 
 -унапређење рада овлашћених лабораторија које се баве мониторингом. 
 -успостављање мониторинга амбијенталног ваздуха. 
 -успостављање мониторинга канализационог муља. 
 -мониторинг чинилаца природе и стања шума. 
 -ажурирање Локалног регистра извора загађивања. 
 -унапређење система мониторинга земљишта. 
 -успостављање катастра биодиверзитета и катастра зелених површина. 
 -унапређивање приступа јавности информацијама о животној средини. 
 

7.4. Реформа економских инструмената 
 

 Економски инструменти имају за циљ да утичу на понашање економских 
чинилаца применом финансијских подстицаја у циљу побољшања 
исплативости управљања заштитом животне средине и природним ресурсима.  
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 Сврха примене економских инструмената је обезбеђивање адекватног 
одређивања цена природних ресурса како би се обезбедила њихова правилна 
и ефикасна употреба, односно рационално и одрживо коришћење за будуће 
генерације. Ово се нарочито односи на рационалну експлоатацију подземних 
артеских вода града Зајечара што би се могло постићи искључиво адекватном 
ценом за њихово коришћење, а у циљу очувања овог спорообновљивог 
природног ресурса изузетног квалитета који мештани Зајечара годинама 
користе. Ово се такође односи и на експлоатацију камена, угља, кварцног 
песка и глине која је заступљена на нашем подручју. 
 У условима тржишне привреде, заштита животне средине постиже се 
превентивним деловањем загађивача у делу смањења, односно колико је то 
могуће спречавања загађења. У том смислу, економски инструменти треба да 
подстичу примену најбоље доступних технологија и технолошки развој у 
области привреде.  
 Економски инструменти морају бити засновани на закону, тржишно 
применљиви и треба да јасно показују предности заштите животне средине. То  
подразумева установљавање економских подстицаја који јасно дају до знања 
загађивачима и крајњим потрошачима робе и услуга да ће имати економске 
користи од улагања у заштиту животне средине. (Пример за то је појава 
заинтересованих оператера у области управљања отпадом, што за последицу 
има мање количине одређених врста рециклабилног отпада на дивљим 
депонијама - метал, ПЕТ амбалажа, папир и картон. Са друге стране постоји 
проблем непостојања заинтересованих оператера за рециклажу одређене 
врсте отпада - равно стакло, обзиром да је индустријска производња стакла у 
нашој земљи мало заступљена. Позитиван пример је такође систем кауције 
одређене врсте амбалаже и казнена политика за непоштовање прописа код 
производње пластичних кеса).   
 Економски инструменти треба да обезбеде сигуран и довољан систем 
финансирања заштите животне средине.  

 

7.4.1. Преглед постојећег стања 
 

 Закон о заштити животне средине је основа за примену економских 
инструмената. Град Зајечар је донео Одлуку о оснивању буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара”, бр.  22/09) у оквиру буџета града, којом су дефинисани извори 
финансирања заштите животне средине. Град Зајечар је донео Одлуку о 
накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 9/10, 12/10 и 16/10), на основу Уредбе о 
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине и највишег износа накнаде (“Сл. Гласник РС”, бр. 111/09) и Уредбе о 
одређивање активности чије обављање утиче на животну средину (“Сл. 
Гласник РС”, бр. 109/09), по претходно прибављеном мишљењу Министарства 
животне средине и просторног планирања Републике Србије. Ова Одлука је 
дефинисала обвезнике плаћања накнаде, висину и начин плаћања накнаде.  
 Приход буџетског фонда, поред средстава остварених по основу накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине, јесу и средства од накнаде за 
загађивање животне средине које Република у износу од 40% прослеђује 
локалним самоуправама. Приход буџетског фонда такође је и накнада за 
издавање дозвола за промет (дистрибутерима који нису произвођачи, увозници 
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и даљи корисници) и коришћење (физичким лицима) нарочито опасних 
хемикалија, као и евентуалне донације, помоћи и поклони.  
 Средства буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине 
троше се наменски, у складу са Програмима коришћења средстава који се 
доносе за сваку годину од стране Скупштине града Зајечара, а по претходно 
прибављеној сагласности Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања Републике Србије.  
 Када је у питању управљање отпадом, на основу Закона о управљању 
отпадом (“Сл. Гласник РС”, бр.36/09 и 88/10), Град Зајечар је донео Одлуку о 
одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења 
објеката на територији града Зајечара (“Службени лист града Зајечара”, бр. 
16/10), којом су одређени локација за одлагање овог отпада на делу постојеће 
депоније “Халово” и услови и начин складиштења, транспорта и одлагања 
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката. 
 Град Зајечар је конкурисао за доделу средстава за изградњу Центра за 
сакупљање – рециклажног дворишта код Фонда за заштиту животне средине 
Републике Србије, на локацији “Старо стрелиште” ул. Станоја Гачића бб, чији 
је корисник град Зајечар. Предвиђено је да грађани на локацији Центра за 
сакупљање сами доносе кабасти отпад из домаћинства који не може да се 
одложи у контејнере (намештај, бела техника). 
 У постојећој констелацији, Јавно комунално предузеће “Краљевица” 
сакупља, транспортује и одвози комунални отпад на постојећу депонију, уз 
наплату трошкова извожења смећа домаћинствима, правним лицима и 
предузетницима. Висина трошкова се обрачунава према квадрату стамбеног 
или пословног простора, а не према количини отпада који се преузме од 
власника отпада. Висина ове накнаде је очито недовољна за инвестициона 
улагања у опрему и возила. Рециклабилне компоненте које се издвајају на 
подручју града из домаћинстава (ПЕТ амбалажа) и код произвођача отпада, 
преузимају се од стране овлашћених оператера који поседују дозволу за 
управљање појединим врстама отпада и који послују тржишном економијом. 
 Када је у питању управљање водама, економски инструмент је наплата 
трошкова од корисника вода. Предузећа и домаћинства који се снабдевају 
водом из градског водовода плаћају цену према количини утрошене воде и 
категорији корисника. Такође плаћају цену за прикупљање и одвођење 
отпадних вода. Наплата се врши од стране Јавног комуналног предузећа 
“Водовод”.  
 Накнада за коришћење природних вредности наплаћује се од стране 
Републике и то у складу са посебним законима, при чему је удео средстава од 
ове наплате приход локалне самоуправе у складу са посебним законом и није 
део накнаде за заштиту  и унапређивање животне средине. 
 

7.4.2. Предлог мера 
  

 У циљу имплементације Програма, неопходне су значајне реформе 
економских инструмената, а нарочито је потребно размотрити следеће: 
 -могућност наплате извршених услуга према количини, маси, запремини 
или на основу других квантификованих величина; 
 -омогућавање наплате коришћења природних ресурса од стране 
локалне самоуправе (подземне воде, камена, кварцног песка, глине) обзиром 
да се експлоатацијом директно деградира територија локалне самоуправе, а 
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експлоатацијом артеских вода постоји могућност пресушивања чесама на 
подручју града које су алтернативни стратешки објекти водоснабдевања; 
 -јачање административних капацитета који спроводе имплементацију 
економских инструмената и реализацију годишњих програма заштите животне 
средине, обзиром да је ова активност комплексна и подразумева 
мултидисциплинарни приступ у координисању свих учесника у обављању 
наведених послова. 
 Посебно је потребно размотрити корелацију између смањења нивоа 
загађености животне средине и економског утицаја у ширем смислу, па и 
могуће реакције на локалном нивоу. 
 
Листа предложених подстицајних инструмената који подржавају спровођење 
циљева 
 
Циљеви Програма                                   Реформа економских инструмената 
 

 Воде  

Успоставити одрживо  коришћење 
подземних вода 

Законском регулативом омогућити 
наплату накнаде за коришћење 
подземних вода, која ће бити приход 
локалне самоуправе 

Обезбедити пречишћавање 
комуналних отпадних вода  

Повећањем накнаде за заштиту вода, 
загађивачи ће бити стимулисани да 
граде постројења за пречишћавање 

Обезбедити прикључивање свих села 
на градски водовод  

Повећати цену воде и цену одвођења 
(и пречишћавања) комуналних 
отпадних вода (комуналне услуге које 
се наплаћују преко   јавног комуналног 
предузећа) 

Повећати % прикључивања               
домаћинстава на јавну канализа-     
циону мрежу  

 

Рационализовати потрошњу воде код 
индивидуалних потрошача 
 

Повећати цену воде 

                                              

Управљање отпадом 

Повећати % домаћинстава 
обухваћених организованим 
сакупљањем комуналног отпада  

Основ за обрачун накнаде треба да 
буде  количина прикупљеног отпада, а 
цена пружених услуга довољна за 
инвестициона улагања 

Увести компостирање зеленог отпада  Наплата накнаде за рециклажу и 
депоновање отпада на Регионалној 
депонији 

Повећати одвајање и рециклажу 
амбалажног и другог рециклабилног 

Успостављање система одговорности  
произвођача за рециклажу амбалажног 
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отпада (стакло, папир, картон, метал и 
пластика)  

отпада 

Смањење одлагања индустријског 
отпада на депоније 

Казне за одлагање отпада који се може 
рециклирати и накнада за депоновање  
индустријског отпада                                               
који се не може даље користити 

 Увести накнаду за метан, након 
успостављања Регионалне депоније 

                                                                                           

Енергетика, индустрија и транспорт 

Смањење емисије SO2, NO2 
исуспендованих честица, гасова са 
ефектима стаклене баште и одлагање 
отпада из индустријских постројења 

Прописивање накнаде за емисију 
наведених  загађујућих материја за 
постројења за која се не издаје 
интегрисана дозвола 

Повећање обима коришћења 
обновљивих извора енергијеи гаса  

Достизање реалног економског нивоа 
цена електричне и топлотне енергије 

Смањење производње отпада   Подстицај за коришћење биогорива 

Повећање цене за воду и отпад и 
постизање пуне надокнаде трошкова 

Повећање накнаде за одлагање 
јаловине из рудника                                                            
 

 

Биодиверзитет, пољопривреда и шумарство 

Очување, унапређење и проширење 
шумских екосистема   

Накнада за сечу дрвета за ложење и 
за дрвну грађу 

Смањење или обустављање 
пољопривредне активности у 
заштићеним и осетљивим подручјима      

Надокнада земљорадницима који 
услед тога имају губитак прихода 
(односи се пре свега на земљиште у 
зони санитарне заштите  Акумулације 
“Грлиште” и зоне санитарне заштите 
других изворишта водоснабдевања) 

Смањење и контрола ерозије  
земљишта     
 

Субвенције и подстицај пошумљавања 
земљишта и примене других 
антиерозионих мера 

                                                       

7.4.3. Краткорочне мере економских инструмената (2012- 2014) 
 
 У краткорочном периоду, главни циљ реформе економских инструмената 
је увођење накнада за пружање услуга на основу количине произведеног 
отпада и утрошене воде, увођење реалне цене наплате услуга које 
подразумевају и могућност инвестиционих улагања (набавка судова за смеће, 
недостајућих возила, судове за раздвајање рециклабилних компоненти, 
организовано извожење комуналног отпада из свих сеоских насеља, изградња 
Центра за сакупљање, повезивање свих насеља на градску водоводну мрежу, 
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повезивање на канализациони систем и израда пројектне документације и 
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода). Овакав приступ би 
захтевао постављање водомера за утрошену воду за свако домаћинство што 
може имати ограничавајући фактор техничке природе у старијим зградама, али 
је подстицајна мера за смањење просечне потрошње воде по глави 
становника. 
 Код повећања цена за одвођење отпадних вода, износ накнаде би 
трбало да зависи од нивоа загађења, што би био стимулативни фактор за 
смањење загађења и пречишћавање отпадних вода. 
 Када је у питању коришћење природних ресурса, за град Зајечар је од 
великог значаја могућност наплате накнаде за коришћење подземних вода и 
експлоатисаних минералних сировина, имајући у виду да је то карактеристична 
делатност за територију Зајечара.   
 Накнада за загађивање ваздуха емисијом сумпордиоксида, азотних 
оксида, суспендованих честица, олова и тешких метала у индустрији и 
енергетици за постројења за која се не захтева издавање интегрисане дозволе, 
није уведена. Основица за накнаду треба да буде јединица загађујуће материје 
преко дозвољене граничне вредности прописане Уредбом. Накнада за емисије 
у ваздух омогућиле би остваривање циљева Програма који се односе на 
заштиту ваздуха. 
 Накнаде за услуге извожења комуналног отпада требало би да се 
обрачунавају на основу количине генерисаног отпада или према броју 
контејнера, а не по основу величине непокретности. Примена може да буде 
сложенија у већим стамбеним четвртима и може захтевати примену накнаде по 
глави становника. Где год је то изводљиво треба примењивати индивидуалне 
контејнере, нарочито код индивидуалних стамбених објеката, а не заједничке 
контејнере за више стамбених зграда. Повезивање накнаде са количином 
генерисаног отпада повећало би свест о питањима рециклаже и стимулисало 
би појединца да раздваја отпад и издваја рециклабилне компоненте од осталог 
отпада, и одлаже на за то одређена места. Одвожење рециклабилних 
компоненти као и пријем отпада у Центру за сакупљање требало би да се не 
наплаћује. Финансијски дефицит би требало надокнадити већом надокнадом 
за мешани отпад.  
 

7.4.4. Средњорочне мере економских инструмената (2015 - 
2019) 
 
 У средњорочном периоду, реформе економских инструмената ће 
зависити од оствањења инфраструктурних пројеката (накнада за депоновање 
отпада на Регионалној депонији), успостављања система кауције и накнаде за 
амбалажу, унапређења система мониторинга.  
 Наплата накнаде за рециклажу и депоновање отпада на Регионалној 
депонији има за циљ подстицај смањења количине отпада који се одлаже на 
депонији и покривање трошкова улагања у изградњу и одржавање Регионалне 
депоније. Основица за обрачун ће бити количина измереног отпада на 
пријемној ваги. Цена коју плаћају државе нове чланице Европске уније је око 5 
евра по тони отпада. 
 Систем кауције за приоритетне врсте отпада као што су електрични и 
електронски апарати за домаћинство којима је истекао век трајања, требало би 
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да омогући стимулацију за предузећа да прихвате овај отпад и обезбеде 
рециклажу, односно плате накнаду ако не обезбеде поново искоришћење. 
 Степен замене постојећих старих возила новим и савременим моторним 
возилима убрзао би се уколико би продавци аутомобила примењивали систем 
кауције којом се плаћа накнада клијенту који довезе старо возило и купи ново. 
Држава би системом фискалних инструмената морала да подржи овакав 
покушај смањења загађења ваздуха из покретних извора. 
 Власницима земљишта у зонама санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања, на име ограничења коришћења земљишта треба увести 
систем компензације плаћањем надокнаде. 
 

7.5. Систем финансирања заштите животне средине 
 

7.5.1. Преглед постојећег стања 
 
 Систем финансирања заштите животне средине укључује средства у 
буџетском фонду града Зајечара остварена у складу са Законом о заштити 
животне средине, средства Јавних комуналних предузећа, финансијска 
средства индустрије, финансијску помоћ предприступних фондова и средства 
из других извора, у складу са законом (накнада за издавање дозвола за 
хемикалије, донације,...). 
 Основна карактеристика система финансирања заштите животне 
средине је недовољност наменских средстава. Узрок томе је следећи: 
 -непостојање стратешких докумената као предуслов за конкурисање код 
предприступних фондова ЕУ,  
 -недовољна цена комуналних услуга (наплата воде, извожење смећа) 
која не обезбеђује инвестициона улагања већ само покрива трошкове пружања 
услуге, 
 -неразвијен индустријски сектор који је обухваћен системом наплате 
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине по основу обављања 
одређених активности које утичу на животну средину, 
 -непостојање законске основе за наплату накнаде за експлоатацију 
минералних сировина и подземних вода од стране локалне самоуправе, 
имајући у виду да је ова делатност карактеристична за подручје Зајечара, 
 -висока зависност од Републичког Фонда за заштиту животне средине.   
 Дугогодишњи недовољни износ средстава намењених за заштиту 
животне средине довео је до лошег стања у инфраструктурној опремљености 
када је у питању кретање отпада, водоснабдевање сеоских насеља и 
одвођење и пречишћавање отпадних вода. 
 Средства за финансирање заштите животне средине града Зајечара 
потичу од накнаде за загађивање животне средине у висини од 40% које 
преноси Република и средства остварена од накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине дефинисана Одлуком о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине града Зајечара (“Службени лист града 
Зајечара”, бр. 9/10, 12/10 и 16/10). Ова средства су приход буџетског фонда 
града Зајечара који је основан Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара и примењује се од 
01. јануара 2010. године.  
 Град Зајечар улаже у заштиту животне средине на основу годишњих 
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање 
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животне средине. Усвајањем Програма и израдом акционих и санационих 
планова на основу њега, створиће се повољнија атмосфера за конкурисање 
код предприступних фондова Европске уније, нарочито за реализацију 
пројеката за која су потребна финансијска средства знатно већа од средстава 
која су приход локалне самоуправе (изградња Постројења за пречишћавање 
отпадних вода, Регионалне депоније и сл.). 
 Финансијска средства Јавних комуналних предузећа која потичу од цена 
за пружене услуге (које нису тржишне) не покривају ни оперативне ни трошкове 
одржавања. Из тих разлога се Јавним комуналним предузећима одобравају 
средства за инвестиције из буџета града, односно буџетског фонда за заштиту 
и унапређивање животне средине. 
 Увид у улагање привреде и индустрије у чистије технологије и смањење 
загађења постоји за пројекте који подлежу процени утицаја на животну средину 
и издавању интегрисане дозволе. Код постојећих објеката не постоји обавеза 
пријављивања врсте инвестиција у заштиту животне средине, тако да не 
постоје валидни подаци о улагањима у овој области. 
 На подручју Зајечара постоји област деградирана пиритном јаловином 
из Борског рудника, која још увек није санирана упркос једном од основних 
принципа животне средине “загађивач плаћа”. Ово историјско загађење 
обухвата велику површину, а контаминирани су земљиште, површинске и 
подземне воде као и ваздух којим се преноси прашина са пиритног јаловишта 
путем ветра.  
 Инструмент накнаде штете нанете животној средини и трећим лицима 
примењује се код издавања дозвола за отпад, обзиром да је обавезан прилог 
захтеву за издавање дозволе осигурање код неке од осигуравајућих кућа и то 
за период важења дозволе. 
 Накнада за издавање дозвола за хемикалије је предвиђена законом и за 
дозволе које издаје локална самоуправа, накнада је приход буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара. 
  

7.5.2. Предлог мера 
 

 За остварење циљева Програма који захтевају велике инвестиције 
неопходне су значајне промене система финансирања заштите животне 
средине.  Механизми инвестирања треба да укључе увођење пуне надокнаде 
трошкова за пружене услуге у области животне средине којима се поред 
оперативних трошкова и трошкова одржавања покривају и трошкови 
осавремењавања и инвестиционих улагања. Ово се нарочито односи на област 
управљања отпадом, управљања отпадним водама, водоснабдевања и 
даљинског грејања. То значи да цене ових услуга треба да буду  далеко веће 
од садашњих. 
 Решавање проблема индустријског загађења треба да буде засновано 
на принципу “загађивач плаћа”, што се односи и на историјска загађења и на 
обавезу новог власника у процесу приватизације да улаже у систем заштите 
животне средине, односно усвоји технологије у складу са стандардима заштите 
животне средине. 
 За чишћење старог загађења све већа је пракса ослањања на 
међународне финансијске институције и инострану помоћ, као и у случајевима 
реализације пројеката где се финансирају пројекти који не доводе до стварања 
прихода (уклањање дивљих депонија, рекултивација и санација историјских 
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загађења, израда пројектне документације, пројекти заштите природе и 
биодиверзитета и друго). 
 

7.5.3. Краткорочне мере система финансирања заштите 
животне средине (2012 - 2014) 

 
 У краткорочном периоду реформа система финансирања заштите 
животне средине треба да се односи на побољшање наплате прихода 
наменских средстава како по основу накнаде за заштиту и унапређивање 
животне средине тако и по основу пружања услуга од стране Јавних 
комуналних предузећа. Потребно је иницирање партнерстава између јавног и 
приватног сектора. Реформе у краткорочном периоду ће зависити од 
имплементације подстицајних инструмената, од садржаја и примене 
регулаторних инструмената, брзине и ефикасности успостављања 
мониторинга животне средине и умногоме од институционалних реформи у 
смислу кадровских појачавања служби које се баве овим пословима. 
 Од великог значаја би било развијање механизама за пуно покриће 
трошкова ценом пружања услуга. Накнада за услуге би требало да покрива 
оперативне трошкове и трошкове одржавања али и капиталне инвестиције у 
области кретања отпада, водоснабдевања, одвођења отпадних вода и система 
грејања. 
 Проширење основе за наплату накнаде по основу загађивања животне 
средине довело би до повећаних прихода буџетског фонда града.  
 Повећање улагања индустријског и приватног сектора у заштиту животне 
средине може се постићи искључиво стриктним спровођењем закона, односно 
ефикасним радом инспекције.     

 

7.5.4. Средњорочне мере система финансирања заштите 
животне средине (2015 - 2019) 

 
 Средњорочне реформе ће захтевати даље јачање наплаћивања 
прихода, повећање цене услуга до нивоа покривања трошкова инвестиционих 
улагања и проширење наплате трошкова одлагања отпада на Регионалној 
депонији која би требало да до овог периода буде реализована. Повољни 
кредити су свакако решење за Јавна комунална предузећа и индустрију.  
 Повећање накнаде за заштиту животне средине коју је град Зајечар 
утврдио Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине 
града Зајечара (“Службени гласник РС”, бр. 9/10, 12/10 и 16/10) није могуће, јер 
је горња граница лимитирана Уредбама Владе Републике Србије које уређују 
ову област. Приходи буџетског фонда се могу увећати у следећим случајевима: 

 да се у потпуности реализује наплата по основу загађивања животне 
средине (део накнаде је приход локалним самоуправама у износу од 
40%), 

 да се изградњом повећа површина стамбеног и пословног простора на 
који се наплаћује накнада по основу јединице површине, 

 да се на подручју Зајечара реализују нови пројекти који су на листи 
активности за наплату накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине, 
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 да се остваре приходи на основу сарадње на програмима, пројектима и 
другим активностима у области заштите животне средине, 

 да се приходује на основу донација, помоћи и прилога.  
 Улога и значај Јавних комуналних предузећа у сектору заштите животне 
средине је велика. Из тих разлога је потребно изнаћи могућност за ефикасније 
финансирање и могућност улагања у пројекте заштите животне средине, као и 
партнерство између јавног и приватног сектора како би се обезбедиле почетне 
инвестиције, ефикасно руковођење и обука. У постојећој констелацији, јавна 
предузећа наплатом пружених услуга не покривају трошкове послова који су 
њихова основна делатност.  
 Накнаде које се остварују у оквиру других сектора, на пример вода, у 
одређеном проценту (зависно од оствареног износа на територији локалне 
самоуправе) приход су локалне самоуправе, при чему је потребно аплицирати 
за добијање тих средстава којима је могуће реализовати тачно дефинисане  
пројекте, у складу са посебним законом.  

 

7.6. Реформа институционалног оквира 
 

7.6.1. Преглед постојећег стања 
 
 Обележје институционалног оквира заштите животне средине на 
републичком нивоу је много боље стање у односу на 2004. годину када је 
усвојен први сет закона из области заштите животне средине (четири закона 
усклађена са принципима ЕУ). На нивоу Министарства постоје посебни 
сектори за сваку област коју прати закон из области животне средине, тако да 
је овакав закључак разумљив са становишта свеобухватности и детаљности 
примене законских прописа. И поред тога, евидентна су преклапања појединих 
надлежности и неусаглашеност са другим секторима у оквиру Министарства и 
неусаглашеност са другим Министарствима. 
 Доношењем другог сета закона из области заштите животне средине 
2009. године, велики део надлежности је пренет локалним самоуправама. 
Такође су и Фондови за заштиту животне средине као посебне правне 
формације укинути и припојени локалним самоуправама. Из тих разлога је 
дошло до стања да су на локалном нивоу институционални капацитети 
углавном недовољни за потпуно и ефикасно спровођење свих послова које 
прописи из области животне средине дефинишу. У случајевима где није у 
претходном периоду био формиран Фонд за заштиту животне средине као 
посебно правно лице, као што је случај са градом Зајечаром, недостаје и 
персоналног и искуственог потенцијала за обављање ових послова који су од 
великог значаја за покретање и реализацију пројеката из области заштите 
животне средине. Ако се томе дода захтев за ограничењем броја радника 
локалне самоуправе у складу са другим прописима, коначан закључак је 
недовољан број радника на пословима заштите животне средине. 
Мултидисциплинарност коју захтева широк спектар прописа из области 
животне средине и комплексна процедура код већине посебних закона из ове 
области (процена утицаја, стратешка процена, издавање дизвола за отпад, 
издавање интегрисане дозволе, израда програма и акционих и санационих 
планова), захтева комплетан ангажман и детаљан приступ свакој појединачној 
области. Из тих разлога није могуће ефикасно и довољно одговорити 
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захтевима свих процедура када не постоји одређен број извршиоца ангажован 
на појединачним пословима, са комплетном посвећеношћу одређеној материји. 
 У оквиру Градске управе Зајечар – Одељења за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове, Служба за заштиту животне средине обавља 
послове надлежног органа за послове заштите животне средине, у складу са 
законом.  
 Одсек за заштиту животне средине, постоји у оквиру Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Зајечар почев 
од 1990. године. Формиран је из разлога неопходности хитног решавања 
важних проблема загађивања животне средине на подручју Зајечара, пре свега 
као последица рада Фабрике кристала. Повећана концентрација флуорида у 
ваздуху, повећана концентрација, пре свега олова у свим медијумима животне 
средине, захтевала је хитно реаговање и свођење ових параметара у 
дозвољене границе. Током 1996. године, настала је законска обавеза увођења 
инспекцијског надзора у области заштите животне средине на нивоу локалне 
самоуправе. У периоду од 1997. године до 2003. године, Одсек за заштиту 
животне средине бројао је пет радника. У постојећој констелацији, у оквиру  
Службе, послове заштите животне средине обављају два радника. У оквиру 
Одељења за инспекцијске послове, послове градске инспекције за заштиту 
животне средине обавља један радник. 
 У области индустријског сектора, рударства, енергетике, управљања 
отпадом и код свих правних лица и предузетника који су произвођачи отпада, 
постоји обавеза именовања одговорне особе у области животне средине и 
управљања отпадом.  
 Овде је важно навести чињеницу да је град Зајечар по % образовања и 
школској спреми (8% високог и вишег образовања) испод републичког просека 
(11%) и неопходно је истаћи значај подстицања образовања становништва и 
повратак младог образованог становништва након завршеног школовања у 
локалну заједницу. На подручју Зајечара евидентна је тенденција напуштања 
локалне заједнице након завршеног образовања.  
 Један од проблема мањих локалних заједница је свакако недостатак 
образованих кадрова одговарајуће струке, што је уочено спровођењем 
процедуре процене утицаја на животну средину. На подручју Зајечара не 
постоји ни једно правно лице или предузетник регистрован за израду Студија и 
анализа из области заштите животне средине што знатно поскупљује израду  
ових докумената носиоцима пројеката на територији Зајечара. Такође је уочен 
недостатак стручних лица одговарајуће струке за учествовање у раду комисије 
за оцену Студије процене утицаја на животну средину. 
 На основу наведеног, највеће институционалне слабости у политици 
управљања животном средином обухватају: 
-недостатак персоналних, финансијских и других капацитета као основе за 
обезбеђивање ефикасног и оперативног рада у области заштите животне 
средине, 
-недовољан капацитет и других институција, посебно у односу на планирање, 
економске инструменте, финансирање у области животне средине, припрему и 
управљање пројектима, послове комуналних предузећа, 
-недовољна примена еколошких тема на нивоу образовних институција, упркос 
томе што су ове теме саставни део програма и садржане су у уџбеницима. 
 У постојећем статусу, недовољна је координисаност између 
Министарства и Републичке дирекције за воде што онемогућава примену 
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Закона о интегрисаној дозволи у складу са европским захтевима. Такође је ова 
координација изостала између Министарства и Министарства здравља по 
питању усаглашености докумената што за последицу има немогућност 
успостављања зона санитарне заштите акумулације за водоснабдевање.  
 На подручју Зајечара не постоји потпуна покривеност мониторингом како 
по свим областима животне средине (бука, земљиште), тако и по свим 
параметрима у оквиру одређене области (ПМ10 , ПМ2,5 и други параметри 
квалитета ваздуха предвиђени Уредбом). Узрок томе су непостојање 
усаглашене и усвојене методологије за анализу појединих параметара, али и 
недостатак финансијских средстава за опремање аутоматске станице за 
мониторинг квалитета ваздуха. 
 Локални регистар извора загађивања животне средине на подручју 
Зајечара није успостављен.  
 Главна институција која надлежном органу за послове заштите животне 
средине града Зајечара обезбеђује информације и извештаје о стању животне 
средине је Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар. Такође се подаци о 
комуналном отпаду добијају од стране ЈКП “Краљевица”. На основу тога 
израђује се годишњи Извештај о стању животне средине на подручју Зајечара 
који се упућује Скупштини града Зајечара на разматрање и усвајање.  
 Када је у питању заштита од хемијског удеса на подручју Зајечара 
ситуација је следећа: 
 Доношењем измена и допуна Закона о заштити животне средине 
обезбеђена је имплементација СЕВЕСО II Директиве (односи се на контролу 
великих удеса) и одређена врста постројења и документације коју је потребно 
израдити у циљу спречавања и поступања у случају великих удеса. На 
подручју Зајечара, реализовано је Севесо постројење “МБ ГАС ОИЛ” Београд у 
склопу комплекса Фабрике кристала Зајечар, са капацитетом складиштења 
ТНГ-а од 1000 m³. 
 На подручју Зајечара, највећи захтев је финансирање капиталних 
пројеката и инфраструктурних пројеката из области заштите животне средине. 
Финансијска средства буџетског фонда су недовољна за ове намене, као и за 
покриће свих законских обавеза (Центар за сакупљање, Регионална депонија, 
комплетан мониторинг, одвођење и пречишћавање отпадних вода, уклањање 
дивљих депонија и организовано извожење смећа из свих насеља). 
 Из свега наведеног, неопходно је јачање капацитета за спровођење 
поверених надлежности на основу законске регулативе из области заштите  
животне средине.  
   

7.6.2. Краткорочне мере за институционални оквир (2012-2014) 
 
 Обзиром да су институционалне реформе предуслов за имплементацију 
других реформи из области заштите животне средине, већи део ових реформи 
је потребно спровести у краткорочном периоду.  
 Најважнији задатак, а који излази из надлежности локалне самоуправе је 
међусобна усаглашеност законске регулативе различитих ресорних 
Министарстава, као и различитих ресора истог Министарства (пример је 
неусаглашеност Закона о планирању и изградњи са Законом о процени утицаја 
на животну средину). Веома је важно интегрисати захтеве заштите животне 
средине у остале секторе. Примера ради, захтеве најбољих доступних техника  
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потребно је усагласити са захтевима водних услова, како би било изводљиво 
издати ваљану интегрисану дозволу. 
 На локалном нивоу је потребно повећање броја радника који се баве 
заштитом животне средине и стална едукација стручног кадра како би се 
постигла потпуна оперативност и целовито испуњавање захтева прописаних 
законом. Сарадња са Заводом за јавно здравље “Тимок” Зајечар као 
овлашћене институције која врши мониторинг на подручју Зајечара и 
превентивне установе у свим сегментима заштите здравља људи и животне 
средине присутна је од самог формирања Одсека за заштиту животне средине. 
Координисаност са Јавним комуналним предузећима је неопходна у 
сегментима финансирања и реализације пројеката из области заштите 
животне средине, као и прикупљања података и извештавања, у складу са 
законом (количина и састав отпада, мониторинг вода). Неопходна је сарадња 
са Одељењем које се бави припремом пројектне документације у циљу 
конкурисања за донаторска средства разних фондова и других извора 
финансирања. Веома је значајна сарадња са Туристичком организацијом 
имајући у виду да је област животне средине и туристичка делатност веома 
уско повезана. Сарадња са Агенцијом за рурални развој је неопходна у 
остваривању заједничких циљева у области заштите земљишта. Неопходност 
сарадње са инспекцијским органима и Одељењем комуналне полиције је 
евидентна. Узајамна координација са другим органима и организацијама 
остварује се у оквиру спровођења процедуре процене утицаја, у зависности од 
врсте делатности која је предмет процене утицаја: Водопривредна 
организација, Сектор за ванредне ситуације, Јавно електропривредно 
предузеће, Ветеринарски специјалистички институт,  Заједница спортских 
риболоваца, Центар за хидрометеоролошка истраживања, 
Електродистрибуција. 
 Акција “Очистимо Србију” која је спроведена у 2010. и 2011. години 
поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, показала је висок 
степен институционалне повезаности сектора животне средине у оквиру 
Градске управе и организација (невладине организације омладине и спорта, 
риболовачке, ловачке, планинарске, извиђачке), институција (нарочито 
образовних и здравствених), јавних предузећа, јавних комуналних предузећа, 
па и привреде и предузетништва.  
 У овом периоду неопходно је јачати сарадњу са свим институцијама и 
организацијама, у остваривању заједничког циља заштите животне средине, 
што је од посебног значаја у области образовања и то код популације  
најранијег узраста како би свест о значају животне средине стасавала заједно 
са осталим сегментима образовања. 
     

7.6.3. Средњорочне мере за институционални оквир (2015 - 
2019) 
 
 Све институционалне реформе започете у претходном периоду 
потребно је наставити у континуитету у средњорочном периоду. 
 У овом периоду се очекује успостављање регионалног управљања 
отпадом, што подразумева и успостављање институција у области регионалног 
управљања отпадом и дефинисање начина управљања отпадом на територији 
Зајечара.  
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 Институционалне реформе захтеваће непрекидну изградњу капацитета 
и напоре за развој људских ресурса. 
 У овом периоду, у складу са законским прописима, очекује се да пројекти 
за које је потребна интегрисана дозвола започну са радом у складу са БАТ – 
ом (најбоља доступна техника), односно условима у дозволи, чиме се у 
потпуности усаглашавају инструменти IPPC Директиве са Европским нормама 
(Фарма свиња “Делта аграр”, Регионална депонија “Халово 2” и други 
евентуални пројекти на подручју Зајечара).  
 У овом периоду треба очекивати потпуну усаглашеност овлашћених 
институција за мониторинг животне средине са стандадним захтевима и 
оспособљеност за праћење свих параметара прописаних законом.  
 Такође се очекује већа доступност предприступним фондовима 
Европске уније, утолико пре што се усвајањем Програма и других стратешких 
докумената стварају основни предуслови за конкурисање код Европских 
институција.  
   

7.7. Унапређење и проширење инфраструктуре у области 
животне средине и увод у чистије технологије 

 

7.7.1. Преглед постојећег стања 
 

 На подручју Зајечара евидентна је недовољно развијена инфраструктура 
у области животне средине што за последицу има: 
 -прекомерно загађење ваздуха у зимском периоду (недовољна 
прикљученост индивидуалних ложишта и котларница на даљински систем 
грејања), 
-загађење Тимока изливањем санитарно фекалних отпадних вода града и 
сеоских насеља без икаквог пречишћавања, 
-загађење земљишта, подземних и површинских вода услед постојања дивљих 
депонија у сваком сеоском насељу (неуспостављен систем организованог 
извожења отпада из сеоских насеља), 
-загађење земљишта и подземних вода нерегулисаним отпадним водама из 
септичких и ђубришних јама домаћинстава у сеоским насељима, због 
непостојања канализационог система. 
 На подручју Зајечара није реализована Регионална депонија, као ни 
Центар за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Осим ПЕТ амбалаже, 
из домаћинстава се не издвајају друге рециклабилне компоненте. Комунални 
отпад се не извози организовано ни из једног сеоског насеља, тако да број 
дивљих депонија расте упркос континуираној санацији и чишћењу од стране 
Јавног комуналног предузећа “Краљевица”. Опрема и механизација су 
застарели и не постоји довољан број судова за одлагање отпада из 
домаћинстава. Постојећа депонија комуналног отпада не испуњава хигијенске 
услове и налази се поред саме реке. За сакупљање, транспорт и складиштење 
неопасног отпада постоје на подручју Зајечара четири оператера. Углавном се 
ради о складиштењу метала, папира и картона, пластике, стаклене амбалаже, 
дрвене амбалаже, текстилног отпада и отпадних гума. 
 Није изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода тако да се 
санитарно фекалне воде из градске канализације директно уливају у реку 
Тимок. Канализационом мрежом није покривено цело градско насеље, а такође 
ни у једном сеоском насељу не постоји канализациона мрежа. Индустријска 
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постројења која су изграђена и реконструисана почев од 2005. године, поседују 
системе за пречишћавање отпадних вода (ПД “Зајечар”-прерада воћа и 
поврћа, Дрвна индустрија “Милојел” - кување и сушење дрвета, Кланица 
пернате живине “Лападатовић”). 
 На градску водоводну мрежу прикључен је град Зајечар и 17 сеоских 
насеља. Вода из градског водовода је потпуно хигијенски исправна, али 
постоје губици у мрежи, док се заостали азбестно цементни делови водоводне 
мреже постепено замењују. Остала сеоска насеља снабдевају се водом из 
сеоских водовода и ова вода је углавном бактериолошки неисправна, док се 
известан број насеља водом снабдева са јавних чесама и бунара и ова вода је 
и бактериолошки и хемијски углавном неисправна и не препоручује се за 
људску употребу.  
 Систем централног грејања не покрива цео град тако да велики број 
домаћинстава са индивидуалним ложиштима доводи до знатног загађења 
ваздуха емисијом чађи, преко зиме, у периоду ложења. На локацији “Попова 
плажа” планира се изградња котларнице капацитета 28,76 MW која ће 
заменити и довести до затварања котларнице у кругу Пиваре и комплексу 
бивше Кланице. Ова котларница ће користити средње тешко уље за ложење - 
мазут, са могућношћу преласка на гас уколико се створе услови за 
гасификацију града Зајечара. Котларница у насељу “Краљевица” није у 
функцији, обзиром да је димњак неодговарајући и пролази кроз саму стамбену 
зграду. Ова котларница је представљала значајни извор загађења ваздуха, тим 
пре што је као енергент користила чврсто гориво. 
 Концепт чистије производње базира се на Стратегији увођења чистије 
производње у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 17/09). Основа 
ове Стратегије је настојање да се смањи и оствари уштеда сировина, воде и 
енергије, да се оствари замена хемикалија високе класе штетности мање 
опасним хемикалијама, да се смањи настајање отпада и емисија у ваздух,  
воду и земљиште.  
 У овом тренутку индустријска и друга постројења углавном нису 
применила концепт најбоље доступних техника (БАТ) као основ за добијање 
интегрисане дозволе. Фарма свиња “Делта аграр” која је поднела захтев за 
издавање интегрисане дозволе, нема довољан капацитет складиштења 
чврстог стајњака и течног ђубрива (осоке) како је то прописано европским 
стандардима и вишак течног ђубрива из лагуне се без икаквог пречишћавања 
излива у реку Тимок. Такође, предметна Фарма за испирање и прање објеката 
користи знатно већу количину воде због неодговарајућег решења елиминације 
нечистоћа из објеката за интензивни узгој свиња. Поред тога, Фарма користи 
подземне воде за поменуте намене, при чему не поседује експлоатационо 
право као ни неопходна хидрогеолошка истраживања и Елаборат о резервама 
подземних вода. Котларница за загревање објеката је веома стара и захтева 
комплетну реконструкцију и прелазак на други тип горива. Проблем отпадних 
вода је још израженији када се узме у обзир њихово изливање у Тимок који се 
улива у Дунав при чему долази до изражаја прекогранични утицај.  
 Када је у питању кретање отпада код произвођача отпада, у току су 
процедуре за издавање потврда о изузимању од обавеза прибављања 
дозвола, при чему се уочава проблем обављања делатности у стамбеним 
објектима, односно углавном није извршена промена намене простора из 
стамбеног у пословни код већ регистрованих фирми у Агенцији за привредне 
регистре. Непостојање координације ове Агенције са другим релевантним 
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институцијама – Одељењем за урбанизам и издавање дозвола у оквиру 
Градске управе Зајечар и надлежним инспекцијама има за последицу привидно 
једноставнију процедуру код отварања фирми, обзиром да се предузетници 
касније срећу са додатним захтевима које често не могу испунити, било због 
неодговарајућег објекта у грађевинском смислу, неусаглашености локације са 
просторно - планском документацијом или недостатка финансијских средстава 
за обезбеђивање неопходне докуменације или извођење радова.   
 На подручју Зајечара се планирају заобилазнице које би умањиле 
загађење пореклом од аутомобила, при чему се поставља и питање кретања 
комуналног отпада из општина које гравитирају Регионалној депонији. У циљу 
умањења аерозагађења пореклом од возила потребно је увести превоз 
возилима за већи број путника и увести ограничења за превоз у зони 
централног градског језгра.  
 

7.7.2. Континуиране потребе инвестирања у инфраструктуру за 
заштиту животне средине (2012 - 2019) 

 
 Побољшање инфраструктуре у области заштите животне средине 
зависи од ефикасности система финансирања животне средине, спровођења 
институционалних реформи и ефикасности израде стратешке и друге 
документације. У краткорочном периоду се предвиђају умерена побољшања 
инфраструктуре. Из тих разлога приказујемо континуиране потребе 
инвестирања у инфраструктуру које обухватају и краткорочни период.  
Утврђивање приоритетних инвестиционих пројеката инфраструктуре у области 
животне средине треба да се заснива на исплативости.  
 
Кључна инфраструктурна побољшања неопходна за достизање циљева 
Програма у континуираном периоду 2012 – 2019 године 
 
Циљеви Програма                           Потребна инфраструктурна побољшања 

 

 Воде 

Повећање % домаћинстава 
прикључених на јавну канализациону 
мрежу 

Изградња канализације за одвођење 
отпадних вода насеља, изградња 
опште канализације  

Довршавање канализационог ко-         
лектора “Пиково имање” и “Муљак-
Влачић”  

Пречишћавање  комуналних  
отпадних вода  града Зајечара 

Израда пројектне документације и 
изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода Града 
Зајечара  

Одвођење атмосферских вода  Изградња атмосферске канализације  

 Ревитализација постојеће 
инфраструктуре – посебно црпних 
станица  

Решавање канализације и Изградња канализационе мреже и 
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пречишћавање отпадних вода за 
насеље у зони санитарне заштите 
изворишта “Бели Тимок” и 
пречишћавање комуналних отпадних 
вода  

постројења за примарно и   
секундарно пречишћавање отпадних 
вода насеља у зони санитарне 
заштите изворишта “Бели Тимок” 

Обезбеђивање хигијенски исправне 
воде у граду и сеоским насељима    

Уграђивање хлоринатора у насељима 
где постоје сеоски водоводи и 
техничке могућности (Салаш, 
Селачка, Вратарница, Звездан)  

Повезивање на градски водовод 
насеља у зони “Исток” 

Унапређење постојеће 
инфраструктуре  у граду и повезивање 
на градски водовод најугроженијих 
сеоских насеља, посебно где не 
постоји алтернатива и где су  
угрожени школски објекти 

Повезивање на градски водовод 
осталих насеља која немају другу 
могућност за водоснабдевање  

Замена свих азбестно-цементних 
делова водоводне  мреже 

Заштита артеских подземних вода 
Зајечарског неогеног базена и 
артеских чесама на подручју Зајечара     

Детаљна хидрогеолошка истраживања 
артеских вода Зајечарског неогеног 
басена, утврђивање резерви у циљу 
спречавања надексплоатације 

Одржавање околине чесама и одвода 
воде и постављање стубних корпи  за 
смеће 

Уграђивање затварача - славина на 
потисак 

                                 

Управљање отпадом 

Повећање % домаћинстава 
обухваћених организованим сакупља- 
њем комуналног отпада  

Унапређење постојеће 
инфраструктуре за сакупљање и 
транспорт отпада (куповина возила, 
одговарајућих судова за отпад) 

Изградња регионалне депоније 
“Халово 2”  

Санација и рекултивација постојеће 
депоније “Халово” упоредо са 
изградњом  регионалне депоније, 
према Пројекту на који је 
Министарство дало сагласност 
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Повећање степена издвајања и 
искоришћења рециклабилних 
компоненти и амбалажног отпада на 
око 5 % од његове количине 

Изградња Центра за сакупљање (реци 
клажног дворишта) и успостављање 
центара са групом контејнера за 
рециклабилни отпад 

Увођење компостирања зеленог 
отпада и органског отпада из 
домаћинстава 

На простору регионалне депоније пла- 
нира се компостирање зеленог и 
органског отпада из домаћинстава 

Увођење сортирања и третмана 
грађевинског отпада 

На простору регионалне депоније пла- 
нира се сортирање и депоновање 
инертне компоненте грађевинског 
отпада 

Успостављање система за управља-   
ње отпадним гумама, батеријама и 
акумулаторима, отпадним уљима и 
возилима, електричним и 
електронским отпадом   

Одређивање локације и опремање 
центра за сакупљање и складиштење 
до предаје на даљи третман отпадних 
возила чији је власник непознат (до 
реализације Регионалне депоније) 

 

Енергетика  

Смањење емисије SO2, NОx, 
суспендованих честица (PM10 и PM2,5) 
и гасова са ефектом стаклене баште 
из великих постројења за сагоревање     

Увођење чистих технологија, замена 
постојећих котлова новим, замена го- 
рионика, у складу са БАТ-ом 

Повећање енергетске ефикасности и 
смањење стварања отпада у индуст- 
рији 

Проширење дистрибутивне мреже за 
прикључење домаћинстава и 
предузећа за око 3 % 

Повећање енергетске ефикасности у 
свим секторима производње и 
потрошње енергије 

Коришћење мазута са ниским садржа- 
јем сумпора (до 3%) у котларницама 

Повећање обима коришћења обнов-
љивих извора енергије и гаса   

Изградња мини електрана, коришћење 
ветрогенератора, биомасе, 
геотермалне енергије и гаса 

Прикључивање корисника на даљин-
ски систем грејања где год за то пос-
тоје услови  

Проширење мреже даљинског систе- 
ма грејања 

Замена средње тешког лож уља 
(мазута) гасом у котларницама  

Адекватно поступање са отпадним во- 
дама евентуално зауљаним на лока- 
цији котларнице 

Смањење губитка топлоте у 
дистрибутивној мрежи 

 

 

 Индустрија 

Смањење емисије у ваздух 
загађујућих материја код постојећих 
индустријских постројења која нису 
усаглашена са ЕУ стандардима 

Увођење најбољих доступних техника  
и примена технологија које су прихват- 
љиве за животну средину, мере угра- 
ђивања постројења за пречишћавање 
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емитованих гасова, у складу са БАТ-ом 

Обезбеђивање пречишћавања 
отпадних вода ревитализацијом 
постојећих постројења или изградњом 
нових 

Реконструкција свих постојећих пост- 
ројења за пречишћавање отпадних во- 
да  

Изградња недостајућих постројења за  
пречишћавање отпадних вода (прва  
фаза) 
   

Замена опасних хемикалија које се 
користе у индустријском процесу  
безбеднијим алтернативним 
хемикалијама 

Законом предвиђене мере 

 

Рударство 

Смањење ризика од загађења 
отпадним водама које настају у 
поступку експлоатације минералних 
сировина 

Ревитализација постојећих и изград- 
ња нових постројења за пречишћава-
ње отпадних вода из рударских обје- 
ката  

Реконструкција цевовода, колектора и 
стабилизација брана за јаловишта 

Смањење ризика од загађења вазду-
ха и околне вегетације услед при-
преме и концентрације минералних 
сировина     

Примена система квашења и других 
мера за свођење емисије у прихват-
љиве границе, мерна места 

Смањење ризика од буке и удеса 
услед минирања и складиштења 
опасних материја  

Законом предвиђене мере 

Смањење ризика од загађења услед 
транспорта агрегата кроз и поред 
насељеног места        

Одговарајућа затворена транспортна 
средства, коришћење заобилазних 
саобраћајница 

Обезбеђивање заштите биодиверзи-
тета и заштите од визуелног 
загађивања 

Рекултивација и ремедијација по 
Пројектима на које је сагласност дало 
Министарство 

 

Биодиверзитет 

Унапређење мера заштите 
миграторних врста 

Планирање инфраструктуре на начин 
да не дође до негативног утицаја на 
сезонске и дневно ноћне миграције 
дивљих врста (посебно водити рачуна 
о месту лоцирања ветрогенератора у 
односу на путеве кретања птица 
селица) 

Заштита Парк шуме  “Краљевица” Дефинисање противпожарних пруга 

Пошумљавање 
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Опремање корпама за смеће и 
уклањање сметилишта 

      

Пољопривреда 

Унапређивање управљања заштите 
животне средине на сточним фармама 
и погонима за прераду хране 

Изградња адекватног постројења за 
пречишћавање отпадних вода са 
фарми и складиштење и прераду 
чврстог и течног стајњака 

Изградња одговарајућег система за 
транспорт отпадних вода и вода у 
рециркулацији у поступку испирања 

Обезбеђивање адекватног транспорта                      
ђубрива на пољопривредне површине 

 

Транспорт 

Смањење утицаја саобраћаја на жи-
вотну средину укључујући транспорт 
отпада из општина које гравитирају 
Регионалној депонији     

Изградња заобилазница и побољшање 
локалне путне мреже 
 

Побољшање услова јавног превоза и 
услова конкурентности у циљу 
смањења броја возила у градском 
центру и смањења емисије из  возила   

Коришћење аутобуса или других 
возила јавног превоза за већи број 
путника како би се смањио број 
појединачних возила 

Разматрање могућности изградње 
паркиралишта за аутомобиле на  
периферији града  

Смањење испаравања бензина на 
бензинским станицама и из цистерни 
и танкера  

Контрола исправности цистерни за 
превоз бензина и нафте  

                                                           

7.7.3. Средњорочне потребе инвестирања у инфраструктуру за 
заштиту животне средине (2015 – 2019) 
 
 Након успостављања ефикаснијег система финансирања заштите 
животне средине и утврђивања инвестиционих приоритета, може се очекивати 
значајније проширење и модернизација инфраструктуре у животној средини. 
Проширење и побољшање инфраструктуре наставиће се у насељима која нису 
била обухваћена у краткорочном периоду (водоснабдевање, организовано 
извожење отпада, изградња канализације и друго). 
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Кључна инфраструктурна побољшања која су неопходна за достизање циљева 
Програма у средњорочном периоду од 2015 - 2019 године 
 
   Циљеви Програма                         Потребна инфраструктурна побољшања  

 

Воде 

Повећање % домаћинстава 
прикључених на јавну канализациону 
мрежу 

Изградња канализације за одвођење 
отпадних вода насеља  

Изградња атмосферске канализације  
 

Изградња опште канализације  

Ревитализација постојеће 
инфраструктуре – посебно црпних 
станица 

Пречишћавање комуналних отпадних 
вода града Зајечара и сеоских насеља 
у близини водотокова и зона 
санитарне заштите 

Изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода града 
Зајечара и насеља у зони санитарне 
заштите изворишта  

Третман муља са постројења за 
пречишћавање    

Изградња постројења за третман 
муља са уређаја за пречишћавање 
отпадних вода 

Обезбеђивање хигијенски исправне  
воде у свим сеоским насељима и 
прикључивање свих сеоских насеља 
на градски водовод  

Унапређење постојеће дистрибутивне 
мреже и довршавање замене свих 
заосталих азбестно цементних делова 
мреже 

Изградња мреже до свих сеоских 
насеља  које је потребно прикључити 
на градски водовод 

Обезбеђивање довољне количине 
воде за пиће у градском водоводу 

Реализовање II фазe акумулације 
“Грлиште” 

 

Управљање отпадом 

Успостављање комплетног 
управљања свим врстама отпада 

Довршавање свих послове око 
реализације Регионалне депоније, 
рециклажног центра и Центра за 
сакупљање  

Опредељивање према Регионалном 
центру за рециклажу и одлагање 
индустријског отпада 

          

Енергетика 

Смањење емисије SO 2 , NОx и 
суспендованих честица и гасова са 
ефектом стаклене баште из 

Даље унапређење ефикасности 
сагоревања у преосталим 
постројењима 
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постројења за сагоревање, у складу 
са законом  

Даља замена горионика у преосталим 
постројењима 

Потпуна примена континуалног 
мерења емисије у складу са законом  

Повећање сировинске и енергетске 
ефикасности и смањивање отпада 

Замена неадекватне опреме у свим 
преосталим постројењима 

Рационално газдовање енергијом Даље увођење чистијих технологија 

Повећање обима коришћења 
обновљивих извора енергије и гаса 

Наставак изградње мини 
хидроелектрана, локалних постројења 
на биомасу, ветрогенератора, 
геотермалних и других обновљивих 
извора енергије, прикључивање на гас 

Прикључивање индивидуалних 
домаћинства на даљински систем 
грејања или грејање на гас    

Проширење топловодне 
дистрибутивне мреже  

Повећање енергетске ефикасности и 
смањење губитака у дистрибутивној 
мрежи и котларницама 
   

Евентуално развијање гасоводне 
дистрибутивне мреже 

 

Индустрија 

Смањење емисије у ваздух 
загађујућих материја за постојећа 
индустријска постројења која не 
испуњавају ЕУ стандарде 

Модернизација производних 
технологија,  оптимизација процеса, 
замена сировина, развој новог 
производа и домаћинско пословање 

Уградња уређаја за пречишћавање  на 
емитерима 

Пречишћавање индустријских 
отпадних вода  

Реконструкција и изградња постројења 
за пречишћавање отпадних вода где 
год је то потребно 

Замена опасних хемикалија 
алтернативним безбеднијим 
хемикалијама, где год је то могуће  

Технологије третмана загађења на 
крају процеса у потпуности заменити 
увођењем принципа чистије 
технологије 

Развијање приступа чистије 
производње и увођење чистијих 
технологија у производне процесе 

На локацијама оператера обавезна је 
ремедијација земљишта где је дошло 
до деградације земљишта 

Повећање енергетске ефикасности у 
индустрији и смањење стварања 
отпада 

 

 

Рударство 

Пречишћавање отпадних вода из 
рудничких објеката, односно пореклом 

Реконструкција и изградња постројења 
за пречишћавање отпадних вода  
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од експлоатације минералних 
сировина   

Смањење ризика од загађења вода, 
ваздуха и земљишта, ризика од буке, 
вибрација услед минирања, визуелног 
загађења и загађења приликом 
транспорта 

Реконструкција јаловишта, брана, 
колектора и сл. 

Обезбеђивање транспорта изван 
насеља, у затвореном возилу 

 

Биодиверзитет 

Унапређење мера заштите 
миграторних врста  

Побољшање и планирање 
инфраструктуре на начин да се умањи 
негативни утицај на сезонске и дневно 
ноћне миграције дивљих врста 
(нарочито путеви кретања птица  у 
односу на позиције ветрогенератора) 

 

Пољопривреда 

Унапређивање управљања заштите 
животне средине на сточним фармама 
и прерађивачким погонима  

Даља изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода и 
складиштење течног и чврстог 
стајњака, оптимално инфраструктурно 
решење за транспорт воде за прање 
објеката и рециркулацију. Путеви 
транспорта   стајњака на 
пољопривредне површине 

 

Транспорт 

Смањење утицаја саобраћаја и 
утицаја транспорта отпада из општина 
које гравитирају Регионалној депонији     

Изградња обилазница и побољшање 
локалне путне мреже и саобраћаја 

Побољшање услова јавног превоза 
ради смањења емисије из 
појединачних мобилних извора 
загађивања 

Даља модернизација возног парка 
јавног превоза, са препоруком да се 
користе возила на еколошка горива 

Замена индивидуалних возила јавним 
превозом кад год је то могуће и 
разматрање могућности изградње 
бициклистичких стаза 

 

7.8. Образовање и развијање свести 
 

7.8.1. Преглед постојећег стања 
 
 Досадашња пракса у обављању послова заштите животне средине 
показује да је општи ниво свести јавности о потреби заштите животне средине 
на релативно ниском нивоу и потиснут је другим областима наизглед више   
егзистенцијалне природе. Са друге стране, постоје искуства постојања добре 
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воље за усвајањем позитивних активности и промена усмерених ка заштити 
животне средине, нарочито уколико постоји иницијатива и створе се услови за 
њихово спровођење.  
  Применом Закона о процени утицаја на животну средину од почетка 
2005. године, учешће јавности је присутно у свим сегментима процедуре и 
доношења одлука о питањима заштите животне средине. Искуство на примени 
овог закона је показало да јавност није довољно свесна могућности да утиче 
на решавање питања животне средине из свог окружења, а поједини случајеви 
су показали да не постоји спремност да се преузме одговорност за учешће у 
доношењу одлука. У прилог томе говори пример неоглашавања јавности у 
случајевима када су предмет Студије производни погони који су деценијама 
уназад нарушавали животну средину и чије је решавање јавност оштро 
захтевала (асфалтна база, складиштење угља рудника Аврамица), као и 
пример оштрог негодовања јавности да одговори на захтев за давање 
мишљења поводом реализације одређеног пројекта. 
 Евидентна је неодговорност у поштовању законских рокова за учешће 
јавности и давање мишљења у одређеном, законом прописаном временском 
периоду, тако да је било случајева где се јавност оглашавала недељама након 
истека рока који је јасно и прецизно наведен у обавештењу јавности. 
 Током јавног увида у Студију процене утицаја на животну средину, који је 
саставни део процедуре, најчешће нико од заинтересоване јавности не 
затражи увид у Студију, а готово да не постоји случај где је достављено 
писмено мишљење на изложену Студију.  
 Проблеми се јављају и код начина обавештавања јавности имајући у 
виду да оглас у локалном листу најчешће остаје непримећен а коришћење 
електронске комуникације је мало заступљено, тако да је најсигурнији начин  
циљано писмено обраћање јавности, односно месној заједници на чијем се 
подручју планира реализација пројеката. Такође је веома слаба посећеност 
јавних презентација и расправа.  
 Веће интересовање постоји код заинтересованих органа и организација 
које се укључују у складу са својим надлежностима, тако да постоји добра 
координација са Заводом за јавно здравље “Тимок” Зајечар, Одсеком за 
заштиту и спасавање МУП Зајечар, Водопривредном организацијом ЈВП 
“Србијаводе” Неготин, Јавним комуналним предузећима “Водовод” и 
“Краљевица”, Јавним предузећем “Електротимок” и др.     
 Семинари у мају 2010. године и током 2011. године, одржани у 
просторијама Градске управе Зајечар на тему „Примена Архус конвенције у 
Србији“, у организацији ОЕБС-а, са темама доступности информацијама, 
учешћа јавности у одлучивању и правне заштите у области животне средине, 
показао је да јавност на подручју Зајечара није довољно заинтересована за 
укључивање у решавање питања животне средине, односно проблема животне 
средине у свом окружењу. Позиву се нису одазвала нарочито многа правна 
лица и предузетници, као представници загађивача, а такође је евидентно 
непостојање невладиних организација везаних за животну средину на подручју 
Зајечара. Проблемима животне средине на подручју Зајечара баве се углавном 
институције и органи који су по природи послова и надлежности везане за 
животну средину. 
 Спровођење акција “Очистимо Србију” током 2010. и 2011. године, 
показало је доста велику заинтересованост становника територије Зајечара за 
уређивањем своје животне околине и одзив волонтера је био око 4% 
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становништва. Највећу заинтересованост показале су образовне институције 
(основне и средње школе), јавна предузећа, јавна комунална предузећа,  
организације, заједнице и удружења везана за спорт, риболов, планинарење, 
заштиту биља, туризам,  лов, као и поједина сеоска насеља. Евидентно је 
међутим да је количина отпада у 2011. години на јавним површинама градског 
подручја била далеко мања него у истом периоду претходне године, што 
говори о бољем односу према животној околини. Ово није случај и са сеоским 
насељима што је очекивано, имајући у виду да не постоји организовано 
извожење отпада ни из једног сеоског насеља. 
 Развијање јавне свести у области животне средине и еколошке културе у 
области образовања захтева стратешки приступ и ослањање на стандарде 
утврђене на међународном нивоу. Наставни садржаји који се односе на 
животну средину уведени су у наставни програм као део појединих предмета, 
пре свега природних наука, али и као засебни изборни предмет. Нарочито је 
важно сегмент заштите животне средине обрађивати у што ранијем периоду 
живота деце, како би се са уграђивањем свести о значају животне средине и 
одрживом развоју започело у раном животном добу. У складу са тим су 
дефинисани циљеви у области едукације, нарочито деце предшколског и 
школског узраста, са посебним нагласком на неопходност спровођења 
едукације у континуитету. 
 

7.8.2. Краткорочне мере у развијању јавне свести из области 
заштите животне средине (2012 – 2014) 
 
 Подизање нивоа свести о животној средини је важан предуслов 
реформе политика свих сектора у деловима који се односе на заштиту животне 
средине и у том смислу је потребно предузети следеће: 

 инсистирати на интерпретацији садржаја везаних за животну средину 
у склопу појединих школских предмета и усвојити их као важан и 
једнако значајан сегмент обрађен у оквиру одређене области; 

 пружити подршку укључивању у ваннаставне активности школа и 
обезбедити доступност радних материјала и образовних програма; 

 успоставити континуирану едукацију деце предшколског и школског 
узраста према утврђеним циљевима овог Програма; 

 побољшати приступ подацима и информацијама о животној средини, 
спроведеном мониторингу и предузетим мерама заштите животне 
средине; 

 повећати учешће јавности у доношењу одлука кроз процедуру 
процене утицаја на животну средину, стратешку процену утицаја на 
животну средину, издавање интегрисане дозволе и дозволе за отпад; 

 ажурирати базе података на интернет презентацији како би подаци 
били доступни јавности; 

 наставити са организовањем акција везаних за заштиту и 
унапређивање животне средине које пре свега имају за циљ 
подизање свести грађана; 

 наставити са укључивањем заинтересованих органа и организација у 
поступке прописане законом, у циљу свеобухватног сагледавања 
утицаја на животну средину и могућности превентивног реаговања, 
односно упознавања свих чинилаца са постојањем или планирањем 
пројеката који би могли имати утицај на животну средину. 
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7.8.3. Средњорочне мере у развијању јавне свести из области 
заштите животне средине (2015 - 2019) 
 
 Развијање јавне свести у средњорочном периоду треба да буде 
усмерено на: 
 -даљи развој наставних метода и дидактичких средстава ради већег 
укључивања садржаја из области заштите животне средине у наставни 
програм и спровођење предвиђеног наставног програма из ове области (у 
пракси се део програма који се односи на заштиту животне средине не 
обрађује у довољној мери); 
 -наставак активности на укључивању јавности, органа и организација у 
процес доношења одлука према прописима из области заштите животне 
средине; 
 -унапређивање професионалног образовања у циљу спровођења закона 
у оквиру фирми-правних лица и предузетника, у свим доменима, у складу са 
законом; 
 -континуирана едукација нарочито деце предшколског и основно - 
школског узраста, посебно у области управљања отпадом, водама, заштите 
природе, коришћења енергије, буке, извора нејонизујућег зрачења, као стални 
задатак локалне самоуправе. 
       

7.9. Међународна сарадња 
 
 Имајући у виду да се Зајечар налази на 11km од границе према 
Бугарској, неопходно је узети у обзир обавезу прекограничног обавештавања у 
случајевима када се плановима, програмима и основама, односно 
појединачним пројектима установи могућност загађивања животне средине са 
прекограничним утицајем.  
 Када је у питању међународна сарадња у процењивању прекограничних 
ефеката на животну средину планова, програма и основа, усвојен је Закон о 
потврђивању протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз 
конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 
(„Сл. гласник РС“ - Међународни уговори“, бр. 1/2010), док се у случајевима 
могућег значајног утицаја на животну средину друге државе код појединачних 
пројеката, примењује обавештавање у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину („Сл. Гласник РС“; бр.135/04 и 36/09).  
 Такође треба имати у виду да кроз Зајечар протиче река Тимок која се 
улива у Дунав, при чему загађеност ове реке директно има карактер 
прекограничног утицаја. Обзиром да је Србија држава која је ратификовала 
Конвенцију о заштити реке Дунав 2003. године, ефикасно управљање водама 
које се уливају у реку Тимок је захтев који треба да испуни град Зајечар. Утицај 
Регионалне депоније која је планирана у близини реке Тимок је потенцијално 
могућ, у ванредним и акцидентним ситуацијама. Такође је ризик од загађивања 
могућ од стране Фарме свиња “Делта аграр”, која је на листи за издавање 
интегрисане дозволе и која мора да испуни све услове како отпадне воде не би 
загађивале Тимок који је у непосредној близини. Ако се томе дода историјско 
загађење пореклом из Борске реке услед активности рудника бакра Бор, 
извесно је да је река Тимок потенцијално најважнији фактор прекограничног 
утицаја. 
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 Реализацијом Плана детаљне регулације за фарме ветрењача на 
локацији “Вршка Чука”, стварају се услови за могући прекогранични утицај, који 
ће бити обрађен кроз стратешку процену утицаја на животну средину 
предметног Плана. 
 У свим случајевима, обавеза прекограничног обавештавања, односно 
међународне сарадње, у надлежности је министарства задуженог за послове 
заштите животне средине.   
  

8. Финансирање Програма заштите животне средине 

 
8.1. Извори финансирања 
 

 Локалне самоуправе су, на основу Закона о заштити животне средине 
који је ступио на снагу 23. маја 2010. године, у обавези да отворе буџетски 
фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем. У складу са тим, 
Град Зајечар је донео Одлуку о оснивању буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара, бр. 
22/09) која се примењује од 01.01.2010. године. 
 Приходи буџетског фонда су : 
 -средства остварена од накнаде за загађивање животне средине, у 
износу од 40% (ова средства се сливају из Републичког буџета); 
 -средства остварена од накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине, остварена према Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара ("Сл.лист града Зајечара, бр.9/2010, 12/10 и 
16/10), на коју је Министарство животне средине и просторног планирања дало 
позитивно мишљење, у складу са законом. 
 Приходи буџетског фонда могу бити из: 
 -апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину; 
 -прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима буџетског 
фонда; 
 -прихода остварених на основу сарадње на програмима, пројектима и 
другим активностима у области заштите животне средине; 
 -прилога, донација, поклона и помоћи; 
 -осталих извора у складу са законом. 
 Средства буџетског фонда се користе наменски, према Програмима 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне 
средине који се доносе за сваку годину, по претходно прибављеној сагласности 
министарства надлежног за послове заштите животне средине, а у складу са 
предметним Програмом  и акционим и санационим плановима за појединачне 
области  животне средине који могу  бити утврђени на основу њега. 
 Јединица локалне самоуправе је у обавези да доставља Министарству 
Извештај о реализацији годишњих програма до 31. марта текуће године за 
претходну годину, или по захтеву надлежног Министарства. 
 За финансирање заштите животне средине и активности предвиђених 
овим Програмом важна је примена принципа "загађивач плаћа" и "корисник 
плаћа", што значи да загађивач треба да сноси трошкове деградације животне 
средине проузроковане његовим активностима, док корисник одређене услуге 
плаћајући накнаду за пружену услугу обезбеђује средства (нарочито код јавних 
комуналних предузећа), како за покривање трошкова пружених услуга, тако и  
за инвестициона улагања у пројекте заштите животне средине. 
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 Од великог значаја је могућност финансирања или суфинансирања 
пројеката од стране расположивих предприступних фондова ЕУ, али и од 
стране Фонда за заштиту животне средине Републике Србије. Током 2011. 
године, град Зајечар је конкурисао за суфинансирање изградње рециклажног 
дворишта (Центра за сакупљање) код Фонда за заштиту животне средине, али 
и за доделу средстава за уклањање и санацију дивљих депонија на подручју 
Зајечара. 
 

8.2. Улагање и трошкови 

 Улагања и трошкове за имплементацију Програма није могуће у 
потпуности приказати, нарочито у домену средњорочних и континуираних 
циљева. Акционим и санационим плановима за сваку област понаособ 
детаљније ће бити приказана финансијска конструкција предложених циљева, 
обзиром да сваки циљ представља засебан пројекат и захтева комплетну 
обраду и сагледавање. Свакако ће бити уложени напори како би се улагања у 
животну средину повећала, уколико буду обезбеђена додатна финансијска 
средства (нпр. кроз ефикаснију примену принципа “загађивач плаћа” и 
“корисник плаћа”, веће укључивање приватног сектора у инвестирање у 
животну средину или финансирање из предприступних фондова). 

 Имплементација Програма не обухвата оперативне трошкове постојеће 
инфраструктуре у области животне средине (сакупљање и одлагање отпада, 
сакупљање и одвођење отпадних вода), као ни постојеће трошкове за 
институције у области животне средине. Процењени оперативни издаци односе 
се на додатне трошкове који ће морати да се уложе приликом проширења 
инфраструктуре и приликом спровођења у пракси реформи регулаторних 
инструмената и институционалне реформе. 

  

8.3. Финансирање Програма 
 
 Временски оквир Програма је предугачак, да би се прецизно предвидела 
финансијска средства неопходна за његову реализацију у свим сегментима. 
Такође је и неизвесност која је типична за транзициону привреду 
ограничавајући фактор за детаљну разраду финансијског плана овог 
Програма. Акциони и санациони планови за имплементацију Програма могу се 
доносити и посебно, за сваки сектор обрађен у Програму, у циљу утврђивања  
финансијских планова са јаснијом индикацијом извора финансирања и 
категоријом финансирања. У области управљања отпада утврђена је законска 
обавеза израде и усвајања локалног плана управљања отпадом који ће 
прецизније дефинисати и финансијску конструкцију предложених решења. 
 За успешно спровођење Програма потребно је обезбедити следеће 
изворе и механизме финансирања: 
1.Примену принципа „загађивач плаћа“ и „корисник плаћа“ 
-Принцип „загађивач плаћа“ треба да обезбеди да загађивач сноси трошкове 
деградације животне средине проузроковане његовим активностима. Да би се 
то остварило, неопходно је ефикасно спровођење мониторинга и примену 
наплате накнаде за загађивање животне средине (надлежност Републичких 
институција), односно безусловно спровођење прописа у домену обавезе 
санације и рекултивације деградираних површина (санација и рекултивација 
деградираног подручја изливањем пиритне јаловине из погона РТБ-а, санација 
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деградираног подручја насталог експлоатацијом камена, кварцног песка, глине, 
депоновањем јаловине из рудника и сл.); 
-Средства Јавних комуналних предузећа „Водовод“ и „Краљевица“ су од 
посебног значаја за пројекте пречишћавања отпадних вода, водоснабдевања, 
проширење водоводне и канализационе мреже и управљања отпадом. 
Инвестициона улагања комуналних предузећа треба да се надокнаде кроз 
наплату пружања услуга у разумном периоду отплате, што је у основи 
принципа „корисник плаћа“. Такође се кроз наплату услуга даљинског грејања 
могу остварити инвестициона улагања у проширивање мреже топлификације; 
2.Републичка финансијска средства и средства из буџетског фонда за заштиту 
и унапређивање животне средине града Зајечара 
-Део средстава која убирају Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарство рударства и друга министарства, у складу са 
посебним законима, делом су приход локалне самоуправе и треба да се 
користе наменски, у складу са законом; 
-Средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије и других 
фондова. 
-Средства из буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине 
града Зајечара. 
3.Механизми задуживања 
-Кредити локалних банака; 
-Финансијски аранжмани за инвестирање у области животне средине од стране 
компанија из приватног сектора, којима су понуђене концесије за управљање 
постројењима током одређеног временског периода (на пример у области 
пречишћавања отпадних вода, управљања отпадом, даљинског грејања); 
-Кредити међународних финансијских институција. 
4.Инострана помоћ 
-Финансијска помоћ ЕУ кроз коришћење расположивих претприступних 
фондова; 
-Глобални фонд за животну средину пружа подршку смањењу емисије гасова 
са ефектом стаклене баште, заштити биодиверзитета, смањењу емисије 
супстанци које оштећују озонски омотач, смањењу прекограничног загађења 
вода; 
-Билатерални програми помоћи: СИДА, ГТЗ, Министарство за животну средину 
копна и мора Италије, УСАИД, ЈИЦА, влада Норвешке, Холандије, Чешке и 
друге.  
 Значајан део улагања предвиђених Програмом треба да финансирају 
сами загађивачи (потрошачи и привреда). Део улагања ће се обезбедити из 
средстава самих загађивача (пример код куповине аутомобила, где ће купац 
сносити трошкове уградње катализатора, трошења безоловног бензина или 
дизел горива са ниским садржајем сумпора и сл.). 
 Значајан део улагања иницираће сам град Зајечар, за изградњу и 
управљање новим канализационим мрежама, постројења за пречишћавање 
отпадних вода и послове управљања отпадом. Имајући у виду ограничена и 
недовољна средства у буџету града за оваква улагања (из накнаде за заштиту 
и унапређивање животне средине), потребно је да се значајни део улагања у 
инфраструктуру у области животне средине обезбеди из накнаде за услуге 
корисницима. Тенденција је да степен покривености трошкова комуналних 
услуга расте до нивоа који обезбеђује висок проценат средстава за 
покривеност инвестиционих улагања у заштиту животне средине. За капиталне 
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пројекте неопходно је партиципирање из претприступних фондова (Постројење 
за пречишћавање отпадних вода града, Регионална депонија и сл.). 
 Укупни приход буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне 
средине у 2010. години износио је 25.230.807,39 динара. Очекивани приход 
буџетског фонда за 2011. годину  износи 54.000.000,00 динара.  
  

9. Праћење спровођења Програма 
 
 За спровођење Програма формулисани су циљеви заштите животне 
средине за сваки од дефинисаних периода (краткорочни, континуирани и 
средњорочни) и сваки сектор животне средине. Циљеви Програма развијени су 
у сетове активности са јасном формулацијом прописа, њиховог спровођења, 
конкретним извршиоцима, економским инструментима, оквирним финансијским 
средствима за њихово спровођење (тамо где је процена била могућа) и 
могућим изворима финансирања, планирање мониторинга, инвестиција, обуке 
и образовања, едукације и сл. 
 Акциони план дефинише врсту активности, очекиване резултате, 
институције које ће спроводити одређену активност, временски оквир и начин 
финансирања. Током 2010. године, ступили су на снагу Правилник о садржају 
краткорочних акционих планова („Сл. Гласник РС“, бр.65/10) који се односи на 
област заштите ваздуха и Правилник о методологији за израду акционих 
планова („Сл.гласник РС“, бр. 72/2010), који се односи на област заштите од 
буке, чије су поставке коришћене у изради овог Програма. 
 Финансирање Програма је најтежи задатак имплементације. Да би визија 
из Програма постала стварност, потребно је да се у наредним годинама знатно 
повећа обим финансирања у области заштите животне средине. 
 Праћење напретка спровођења Програма вршиће се подношењем 
извештаја  о оцени напретка једном у две године, Скупштини града Зајечара. 
Оцена напретка се огледа у следећем: 

 провери имплементације постављених циљева према временском 
распореду, 

 степену обезбеђености и улагања финансијских средстава за 
реализацију Програма,  

 степену остваривања циљева предвиђених Програмом,  

 унапређењу система мониторинга и извештавања о животној средини, 

 резултатима смањења загађења које се испушта у воду, ваздух и 
земљиште, 

 побољшању квалитета воде, ваздуха, земљишта, управљања отпадом, 
смањењу утицаја буке, 

 унапређењу здравља људи мерено животним веком, смањењу 
смртности одојчади, смањењем морбидитета у области са деградираном 
животном средином, 

 смањењем коришћења енергије, сировина и воде по јединици 
производа, 

 порасту нивоа свести о заштити животне средине мерен путем 
спровођења испитивања јавног мњења. 

 

 Оцену, ревизију и ажурирање Програма треба да врше, према принципу 
 „добре праксе“, екстерни оцењивачи и то форуми и радне групе у 
 сарадњи са надлежним органом за послове заштите животне средине. 
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Додатак I  

Списак прописа у области заштите животне средине 

I Општи прописи 
Устав 
 1.Устав Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр.98/06) 
Стратегије 
 1.Национална стратегија одрживог развоја (“Сл.гласник РС”, бр.57/08) 
 2.Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији 
 (“Сл.гласник РС”, бр. 17/09) 
 3.Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019. године 
 (“Сл.гласник РС”, бр. 29/10) 
 4.Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за 
 Републику Србију (“Сл.гласник РС”, бр.80/11) 
Програми 
 1.Национални Програм заштите животне средине (“Сл.гласник РС”, 
 бр.12/10) 
Закони 
 1.Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 
 36/09-др.закон и 72/09-др.закон) 
 2.Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању 
 усаглашености (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) 
Уредбе 
 1.Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну 
 средину („Сл.гласник РС“, бр.109/09 и 8/10) 
 2.Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и 
 унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник 
 РС“, бр.111/09) 
 3.Уредба о еколошкој мрежи (“Сл.гласник РС”, 102/10) 
 4.Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите 
 животне средине, методологији, структури, заједничким основама, 
 категоријама и нивоима сакупљања података, као и садржини 
 информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност 
 (“Сл.гласник РС”, бр.112/2009) 
Правилници 
 1.Правилник о висини трошкова за достављање информација које се 
 односе на заштиту животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.35/10) 
 2.Правилник о висини трошкова доделе права на коришћење еколошког 
 знака (“Сл.гласник РС”, бр.81/10) 
 3.Правилник о методологији за израду интегралног катастра загађивача 
 (“Сл.гласник РС”, бр.94/07) 
 4.Правилник о ближим условима и поступку за добијање права на 
 коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе 
 еколошког знака за производе, процесе и услуге (“Сл.гласник РС”, 
 бр.3/09)  
 

II  Процена утицаја на животну средину 
Закони 
 1.Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 
 бр.135/04 и 36/09) 
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 2.Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл..гласник 
 РС“, бр.135/04 и 88/10) 
 3.Закон о потврђивању протокола о стратешкој процени утицаја на 
 животну средину уз конвенцију о процени утицаја на животну средину у 
 прекограничном контексту („Сл.гласник РС – Међународни уговори“, 
 бр.1/2010) 
Уредбе 
 1.Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
 утицаја  и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
 животну средину („Сл.гласник РС“, бр.114/08) 
Правилници 
 1.Правилник о садржини захтева за одлучивање о потреби израде 
 студије  утицаја и садржају захтева за одређивање обима и садржаја 
 студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 
 бр.69/05) 
 2.Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
 („Сл.гласник РС“, бр.69/05) 
 3.Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о 
 спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на 
 животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05) 
 4.Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени 
 утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05) 
 5.Правилник о јавном увиду, презентацији и јавној расправи студије о 
 процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05). 
 

III Интегрисано спречавање и контрола загађења 
 

Закони 
 1. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
 средине (“Сл.гласник РС”, бр.135/04) 
Уредбе 
 1. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје 
 интегрисана дозвола (“Сл.гласник РС”, бр. 84/05) 

2. Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег 
постројења или активности прописаним условима (“Сл.гласник РС”, бр. 
84/05) 

3. Уредба о критеријумима за одређивање најбоље доступних техника, за 
примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних 
вредности емисија у интегрисаној дозволи (“Сл.гласник РС”, бр.84/05) 

4. Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за 
издавање интегрисане дозволе (“Сл.гласник РС”, бр.108/08) 

Правилници 
1. Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних 

дозвола (“Сл.гласник РС”, бр.69/05) 
2. Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за 

издавање интегрисане дозволе (“Сл.гласник РС”, бр.30/06) 
3. Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (“Сл.гласник РС”, 

бр. 30/06) 
 
 



250 

 

 
IV Управљање отпадом 

Закони 
1. Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС”, бр.36/09 и 88/10) 

Уредбе 
1. Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу 

увозити као секундарне сировине (“Сл.гласник РС”, бр.60/09) 
2. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови 

отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и 
увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима 
достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, 
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања 
накнаде (“Сл.гласник РС”, бр.54/10) 

3. Уредба о изменама и допунама Уредбе о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о 
количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег 
извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и 
начин обрачунавања и плаћања накнаде (“Сл. Гласник РС”, бр.86/11) 

4. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и 
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким 
условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за 
термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања 
(“Сл.гласник РС”, бр.102/10) 

5. Уредба о листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са 
документацијом која прати прекогранично кретање (“Сл.гласник РС”, 
бр.102/10) 

6. Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест 
(“Сл.гласник РС”, бр.60/08) 

7. Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за 
њихово попуњавање (“Сл.гласник РС”, бр.60/09) 

Правилници 
1. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 

са упутством за његово попуњавање (“Сл.гласник РС”, бр.95/10) 
2. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и 

количинама комуналног отпада на територији јединице локалне 
самоуправе (“Сл.гласник РС”, бр.61/10) 

3. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
(“Сл.гласник РС”, бр.56/10) 

4. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије (“Сл.гласник РС”, бр.98/10) 

5. Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних 
материја (“сл. Гласник РС”, бр.12/95 и 56/10-др.правилник) 

6. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада (“Сл.гласник РС”, бр.92/10) 

7. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима 
(“Сл.гласник РС”, бр.98/10) 
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8. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест (“Сл.гласник РС”, 
бр.75/10) 

9. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима 
(“Сл.гласник РС”, бр.71/10) 

10. Правилник о управљању медицинским отпадом (“сл. Гласник РС”, 
бр.78/10) 

11.  Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима (“Сл.гласник РС”, бр.86/10) 

12.  Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама 
(“сл.гласник РС”, бр.104/09 и 81/10) 

13.  Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама 
забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме 
која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од 
електричних и електронских производа (“Сл.гласник РС”, бр.99/10) 

14. Правилник о начину и поступку за управљање отпадним 
флуоресцентним цевима које садрже живу (“Сл.гласник РС”, бр.97/10) 

15.  Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање (“Сл.гласник РС”, бр.72/09) 

16. Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за 
његово попуњавање (“Сл.гласник РС”, бр.72/09) 

17.  Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, 
третман и одлагање отпада (“Сл.гласник РС”, бр.72/09) 

18. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и 
одлагање отпада (“Сл.гласник РС”, бр.96/09) 

19. Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих 
дозвола за управљање отпадом (“Сл.гласник РС”, бр.95/10) 

20. Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада (“Сл.гласник РС”, 
бр.73/10) 

21. Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за 
издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (“Сл.гласник РС”, 
бр.60/09) 

22. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења 
депонија отпадних материја (“Сл.гласник РС”, бр.54/92) 

23. Правилник о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање 
ПОПс отпадом и граничним вредностима концентрација ПОПс материја 
које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран 
ПОПс материјама (“Сл.гласник РС”, бр.65/11) 

24. Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан диоксида, 
мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији 
(“Сл.гласник РС”, бр.1/12) 

 
V Амбалажа и амбалажни отпад 

Закони 
1. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) 

Уредбе 
1. Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 

2010. до 2014. године (“Сл.гласник РС”, бр.88/09) 
Правилници 
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1. Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања (“Сл.гласник 
РС”, бр.70/09) 

2. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са 
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се 
односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за 
стављање у промет (“Сл. Гласник РС”, бр. 70/09) 

3. Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, 
кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним 
компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне 
вредности (“Сл.гласник РС”, бр.70/09) 

4. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима 
се заснива систем идентификације и означавања амбалажних 
материјала (“Сл.гласник РС”, бр.70/09) 

5. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које 
се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, 
разврставање и привремено складиштење (“Сл. Гласник РС”, бр.70/09) 

6. Правилник о годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу 
стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и 
испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом 
(“Сл. Гласник РС”, бр. 70/09) 

7. Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за 
управљање амбалажним отпадом (“Сл.гласник РС”, бр.76/09) 

8. Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом (“Сл. Гласник РС”, бр.21/10) 

9. Правилник отехничким и другим захтевима за пластичне кесе са 
адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању 
усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело 
(“Сл.гласник РС”, бр.3/12) 

  
VI Заштита ваздуха 

Закони 
1. Закон о заштити ваздуха (“сл.гласник РС”, бр.36/09) 

Уредбе 
1. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

(“Сл.гласник РС”, бр.71/10) 
2. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(“Сл.гласник РС”, бр.11/10) 
3. Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха (“Сл.гласник РС”, бр.75/10) 
4. Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и 

о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци 
(“Сл.гласник РС”, бр.22/10) 

5. Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној 
мрежи  (“Сл.гласник РС”, бр.58/11) 

6. Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се 
контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима 
емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи 
растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење 
емисија (“Сл.гласник РС”, бр.100/11) 

Правилници  
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1. Правилник о садржају Планова квалитета ваздуха (“Сл.гласник РС”, 
бр.21/10) 

2. Правилник о садржају краткорочних акционих планова (“Сл.гласник РС”, 
бр.65/10) 

3. Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној 
и локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података 
добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама 
(“Сл. Гласник РС”, бр.84/10) 

4. Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на 
дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која 
потичу из процеса складиштења и транспорта бензина (“Сл.гласник РС”, 
бр.1/12) 

5. Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета 
ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора 
загађивања (“Сл.гласник РС”, бр. 1/12) 

 
VI Заштита од буке 

Закони 
1. Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) 
Уредбе 

1. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини (“Сл.гласник РС”, бр.75/10) 

Правилници 
1. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона (“Сл.гласник 

РС”, бр.72/10) 
2. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 

мерењу буке (“Сл.гласник РС”, бр.72/10) 
3. Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за 

мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за 
добијање овлашћења за мерење буке (“Сл.гласник РС”, бр.72/10) 

4. Правилник о методологији за израду акционих планова (“Сл.гласник РС”, 
бр.72/10) 

 
VII Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

 
Закони 

1. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) 
2. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности 

(“Сл.гласник РС”, бр.36/09) 
Уредбе 

1. Уредба о утврђивању Програма систематског испитивања нивоа 
нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2011. до 2012. 
године 

Правилници 
1. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 

врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (“Сл.гласник 
РС”, бр.104/09) 
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2. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском 
испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини 
(“Сл.гласник РС”, бр.104/09) 

3. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса (“Сл.гласник РС”, бр.104/09) 

4. Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима (“Сл.лист 
СРЈ”, бр.32/98). 

5. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (“Сл.гласник 
РС”, бр.104/09) 

6. Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше 
послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и 
начин и методе систематског испитивања у животној средини 
(“Сл.гласник РС”, бр.104/09) 

7. Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше 
послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр.104/09) 

8. Правилник о утврђивању Програма систематског испитивања 
радиоактивности у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр.100/10) 

9. Правилник о мониторингу радиоактивности (“Сл.гласник РС”, бр.97/11) 
 

VIII Хемикалије 
Статут 
     1.    Статут Агенције за хемикалије (“Сл.гласник РС”, бр.106/09) 
Закони 

1. Закон о хемикалијама (“Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 92/11) 
2. Закон о забрани развоја, производње, складиштењаи употребе хемијског 

оружја и његовом уништавању (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) 
Правилници 

1. Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или 
вПвБ (“Сл.гласник РС”, бр.23/10) 

2. Правилник о Регистру хемикалија (“Сл.гласник РС”, бр.23/10) 
3. Правилник о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија 

(“Сл.гласник РС”, бр.55/11) 
4. Правилник о регистру хемикалија (“Сл. Гласник РС”, бр.100/11) 
5. Правилник о детергентима (“Сл.гласник РС”, бр.40/10) 
6. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању 

хемикалије и одређеног производа у складу са глобално 
хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН 
(“Сл.гласник РС”, бр. 64/10) 

7. Правилник о изменама и допунама Правилника о класификацији, 
паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног 
производа у складу са Глобално хармонизованим системом за 
класификацију и обележавање УН (“Сл.гласник РС”, бр.26/11) 

8. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању 
хемикалије и одређеног производа (“Сл.гласник РС”, бр.59/10) 

9. Правилник о изменама и допунама Правилника о класификацији, 
паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног 
производа (“Сл.гласник РС”, бр.25/11) 

10. Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да 
утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та 



255 

 

хемикалија и о висини кауције за одређену амбалажу према врсти 
амбалаже или хемикалије која је у њу смештена (“Сл.гласник РС”, 
бр.99/10) 

11. Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у 
промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик 
по здравље људи и животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 89/10) 

12. Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и 
забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија 
које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну 
средину (“Сл.гласник РС”, бр. 71/11) 

13. Правилник о изменама Правилника о ограничењима и забранама 
производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које 
представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину 
(“Сл.гласник РС”, бр. 90/11) 

14. Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно 
дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија (“Сл.гласник 
РС”, бр.94/10) 

15. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама за 
обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење 
нарочито опасних хемикалија (“Сл.гласник РС”, бр.55/11) 

Одлуке 
1. Одлука о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за 

проверу података из досијеа о хемикалији, као и о висини других 
накнада утврђених законом о хемикалијама (“Сл.гласник РС”, бр.3/11)  

2. Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима, висини, начину 
обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о 
хемикалији, као и о висини других накнада утврђених Законом о 
хемикалијама (“Сл.гласник РС”, бр.25/11) 

3. Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима, висини, начину 
обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о 
хемикалији, као и о висини других накнада утврђених Законом о 
хемикалијама (“Сл.гласник РС”, бр.55/11) 

Списак 
1. Списак класификованих супстанци (“Сл.гласник РС”, бр.82/10) 

Упутство 
1. Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, 

складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија (“Сл. 
Гласник РС”, бр.94/10) 

 

IX Биоциди 
Закон 
 1.Закон о биоцидним производима (“Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 
92/11) 
Правилници 

1. Правилник о обиму и садржини техничког досијеа за биоцидни производ, 
односно за биоцидни производ мањег ризика (“Сл.гласник РС”, бр.97/10) 

2. Правилник о врстама биоцидних производа (“Сл.гласник РС”, бр.23/10) 
3. Правилник о садржини основних информација о биоцидном производу 

(“Сл.гласник РС”, бр.23/10) 
Одлуке 
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1. Одлука о висини накнада за процену и проверу података о биоцидним 
производима  (“Сл.гласник РС”, бр.23/10) 

  
X  Заштита од удеса 

Закони 
1. Закон о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС”, бр.111/09) 
2. Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама 

(“Сл.гласник РС”, бр.92/11) 
 3. Закон о заштити од пожара (“Сл.гласник РС”, бр.111/09) 
Правилници 

1. Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер 
севесо постројења, односно комплекса (“Сл.гласник РС”, бр.41/10) 

2. Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и 
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса 
(“Сл.гласник РС”, бр.41/10) 

3. Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас 
(“Сл.гласник РС”, бр.97/10) 

4. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла (“Сл.гласник РС”, бр.97/10) 

Упутство 
1. Упутство за одређивање врсте докумената које израђује оператер 

севесо постројења  (август 2010. године) 
 

XI Заштита природе 
Закони 
      1.Закон о заштити природе (“Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 91/10) 
     2.Закон о националним парковима (“Сл.гласник РС”, бр.39/93, 53/93, 67/93, 
 48/94, 101/05 и 36/09) 
Уредбе 
     1.Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и     
 фауне (“Сл.гласник РС”, 31/05, 45/05, 22/07, 38/08) 
Правилници  

1. Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за 
његово коришћење (“Сл.гласник РС”, бр.84/09) 

2. Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног 
подручја (“Сл.гласник ЕС”, бр.84/09) 

3. Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног 
подручја (“Слгласник РС”, бр.85/09) 

 
XII Рибарство 

Закони 
 1.Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (“Сл.гласник 
 РС”, бр.36/09) 
Правилници 

1. Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја 
(“Сл.гласник РС”, бр.79/09) 

2. Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов 
(“Сл.гласник РС”, бр.82/09) 
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3. Правилник о садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов 
(“Сл.гласник РС”, бр.82/09) 

4. Правилник о висини трошкова за издавање годишње дозволе за 
рекреативни риболов (“Сл.гласник РС”, бр.71/09) 

5. Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете 
рибљем фонду (“Сл.гласник РС”, бр.84/09) 

6. Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 
риболов, као и о начину алатима, опреми и средствима којима се 
обавља рекреативни риболов (“Сл.гласник РС”, бр.104/09) 

7. Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и 
садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране 
рекреативног риболовца (“Сл.гласник РС”, бр.104/09) 

Решења 
   1.Решење о одређивању рибарских подручја (“Сл.гласник РС”, 115/07 и 
 49/10) 
Наредбе 
     1.Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда (“Сл.гласник РС”, 
 бр.104/09 и 49/10) 

 
XIII Заштита вода 

Закони 
 1.Закон о водама (“Сл.гласник РС”, бр.30/10) 
Уредбе 
  1.Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије (“Сл.гласник 
РС”, бр.11/02) 
  2.Уредба о категоризацији водотока (“Сл.гласник СРС”, бр.5/68) 
  3.Уредба о класификацији вода (“Сл.гласник СРС”, бр.5/68) 
  4.Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних 
вода и вода обалног мора Југославије (“Сл.лист СФРЈ”, бр.6/78) 
  5.Годишње Уредбе о утврђивању програма изградње, реконструкције и 
одржавања водопривредних објеката. 
  6.Годишње Уредбе о висини накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту 
вода и накнаде за извађени материјал из водотока. 
  7.Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање (“Сл.гласник РС”, бр.67/11).  
  
Правилници  

1. Правилник о методама и минималном броју испитивања квалитета 
отпадних вода (“Сл.гласник СРС”, бр.47/83 и 13/84) 

2. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(“Сл.гласник РС”, бр.96/10) 

3. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл.лист СРЈ”, 
бр.42/98) 

4. Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања (“Сл.гласник РС”, бр.92/08) 

5. Правилник о обрасцу и начину вођења водне књиге (“Сл.гласник РС”, 
бр.3/09) 

6. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(“Сл. Гласник РС”, бр. 74/11) 
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Одлуке 
     1.Одлука о утврђивању пописа вода и реда (“Сл.гласник РС”, бр.83/10) 
 

XIV Заштита земљишта 
Закони 
 1.Закон о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС”, бр.62/06, 65/08, 
 41/09) 
 2.Закон о пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник РС”, бр.41/09) 
 3.Закон о здрављу биља (“Сл.гласник РС”, бр.41/09) 
 4.Закон о заштити биља (“Сл.гласник РС”, бр.41/09) 
 5.Закон о средствима за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр.41/09) 
 6.Закон о органској производњи и органским производима (“Сл.лист 
 СРЈ”, бр.62/06)  
Уредбе 
 1.Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, 
 индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији 
 за израду ремедијационих програма (“Сл.гласник РС”, бр.88/10) 
 

XV Други прописи 
Закони 
 1.Закон о ветеринарству (“Сл.гласник РС”, бр.91/05 и 30/10) 
 2.Закон о санитарном надзору (“Сл.гласник РС”, бр.125/04) 
 3.Закон о шумама (“Сл.гласник РС”,бр.30/10) 
 4.Закон о рударству и геолошким истраживањима (“Сл.гласник РС”, 
 бр.88/11) 
 5.Закон о геолошким истраживањима (“Сл.гласник РС”, бр.44/95 и 
 101/05) 
 6.Закон о туризму (“Сл.гласник РС”, бр.36/09) 
 7.Закон о комуналној полицији (“Сл.гласник РС”, бр.51/09)   
 8. Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр.88/11) 
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Додатак II 
 

Списак прописа града Зајечара у области заштите животне средине 
 
Одлуке 
 

1. Одлука о одређивању зона и појасева санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања акумулације “Грлиште” (“Службени лист општина”, 
бр.22/92) 

2. Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара (“Службени лист града Зајечара”, бр.  
22/09) 

3. Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града 
Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 9/10, 12/10 и 16/10) 

4. Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и 
отпада од рушења објеката на територији града Зајечара (“Сл.лист 
града Зајечара”, бр. 16/10) 

5. Одлука о изменама Одлуке о стављању Спомен парк шуме “Краљевица” 
под заштиту града Зајечара као природног добра (“Сл.лист града 
Зајечара”, бр. 7/11) 

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о режиму заштите Спомен парк 
шуме “Краљевица” (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 7/11) 

7. Одлука о одређивању локације регионалне комуналне депоније на 
територији општине Зајечар, I број 011-28 од 04. 10. 2006. године 

 
Решења 

1. Решење о давању сагласности на споразум о намерама за 
успостављање регионалне сарадње управљања комуналним чврстим 
отпадом у Борском и Зајечарском управном округу, I број 02-30 од 
04.05.2006. године 

 
Споразуми 

1. Споразум о заједничкој изградњи и коришћењу санитарне депоније од 
25.04.2007. године. 

 
Програми  

1. Програм коришћења средстава буџетског фонда за 2010. годину од 
14.05.2010. године. 

2. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Зајечара за 2011. годину (“Сл.лист града Зајечара”, 
бр.7/11). 
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