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УВОД 
 

 
                У свом развоју општина Бољевац имала је различит статус: од припадности кругу 
неразвијених подручја, затим статуса општине у прелазном периоду, до изласка општине из 
круга неразвијених подручја. Општина је до сада успела  највећим делом да превазиђе, али 
не и потпуно изгуби, обележје недовољне развијености. 
                            

     Општина Бољевац  простире се у источној Србији, на простору северног дела 
планинског масива, у долини Црног Тимока на површини од 827 км2 . Њена територија 
географски припада источној Србији, историјски Тимочкој крајини, а административно 
Зајечарском округу. Окружена је општинама Бор, Сокобања, Ражањ, Параћин, Дспотовац, 
Зајечар и Књажевац. Скоро са свих страна општина је затворена планинским венцима: са 
севера и северозапада Кучајским планинама и Маљеником, са југа гребенима Самањца, 
Ртња, Тумбе и Слемена, са истока огранцима Тупижнице. Једино је према североистоку, 
долином Црног Тимока и ниским побрђем широко отворена. 

Захваљујучи планинама, брдима и површинама, испресецаним бројним речним долинама, 
рељеф општине у основи има планински карактер. Највећи део територије општине Бољевац има 
карактер висоравни између Ртња и падина Маљеника која се долином Црног Тимока спушта према 
Зајечару.  



Најмаркантнију тачку у рељефу(брдско-планинска) представља планина Ртањ и слив Црног Тимока 
са доста плодним земљиштем. 

И поред доминантно брдско-планинског терена, општина Бољевац је добро 
саобраћајно повезана. Преко њене територије пролази важан  магистрални пут правац од 
Параћина, односно ауто пут Београд-Ниш, за Зајечар и путни правци Бољевац-Алексинац и  
Бољевац-Књажевац. 

        Разноврсни састав земљишта (педолошки) допринео је правом богатству биљног света 
(флоре) што чини општину природним резерватом и «природном лабораторијом». 

 

У општини живи и ради  17.436 становника распоређених у 21 насеље (24 меснe заједницe и 
то: 21 сеоска, једна туристичка , једна рударска и једна градска месна  заједница). Просечна 
густина насељености знатно је испод критичне границе са 19 становника на км2, што Бољевац 
сврстава у ретко насељене општине. Кретање становништва на подручју општине Бољевац, поред 
апсолутног смањења становништва, карактеришу три основне детерминанте: низак наталитет, 
повећање стопе морталитета и миграциони процеси. Сва насеља, осим самог седишта општине, 
бележе интензиван одлив становништва. Основно обележје демографских кретања општне 
Бољевац јесте низак природни прираштај, у смислу да више није осигурана ни проста репродукција 
становништва. 

        Старосна структура становништва Бољевац све више има карактеристике “ регресивног “, 
односно старијег типа становништва, будући да се смањују фертилни и омладински контигент 
становништва. Критична маса активног становништва износи 56% укупног становништва. Степен 
запослености укупног становништва општине је 17,4%, док је удео радно-способног становништва у 
укупном 57%. Учешће пољопривредног у укупном становништву износи 36,9%, док је учешће 
његовог активног дела у укупном  становништу 56,1%.  



 
Генерално, имајући у виду основна обележија, расположивост, разноврсност и 

атрактивност природних потенцијала ( шумског богатства, водних ресурса, лежишта 
минералних сировина ,пољопривредног земљишта и изузетних предуслова за развој 
туризма),степен њихове активираности, као и изграђене привредне капацитете, може се 
рећи да се пред општином Бољевац, и поред крупних ограничења (низак степен 
развијености инфраструктурних капацитета, кадровска лимитираност свих капацитета) 
отварају реалне могућности за остваривање динамичнијег развоја, преусмеравање 
демографских токова, превазилажење свих обележија неразвијености и брже укључивање у 
развојне токове у Републици. 

  Природни потенцијали 

               Општина Бољевац располаже разноврсним природним ресурсима који су недовољно 
валоризовани, али који динамичнијим програмско-развојним усмеравањем представљају добру 
основу за повећање економске снаге и успешнији економски развој општине. Међу значајније 
ресурсе убрајају се: шумски потенцијал, минералне сировине, водни ресурси , пољопривредно 
земљиште, и изузетно повољни услови за развој туризма. 

 

          Климатске карактеристике 

        Клима представља скуп временских појава, односно атмосферских процеса који карактеришу 
средње физичко стање атмосфере изнад неке дефинисане тачке или изнад мањег или већег дела 
земљишне површине. 

       Значај климе и утицај њених елемената на живот свих организама па и биљака је врло велики 
и вишеструк. 



       Основни показатељи климе неког подручија су подаци о средњим месечним и годишњим 
падавинама и температурама ваздуха. 

 

  Падавине 

       Средње годишње вредености влажности ваздуха креће се око 75%. Годишњи режим влажности 
показује максимум у зимским месецима и минимум лети (јули, август). 

       Трајање сунчевог сјаја износи просечно годишње око 2000 часова, са максимумом  вредности у 
јулу и минимумом у децембру. 

       Доминантни ветрови на овом подручију дувају из североисточног , источног правца и 
северозападног правца. Први су кошавски ветрови, преовладавају у току зиме и раног пролећа, 
други ветрови су ``горњак`` и они су делом фенског карактера и мање јачине од кошаве. 

Температура ваздуха 

       Температура ваздуха на нашем подручију се креће од најхладнијег  

месеца - јануар до најтоплијег месеца – јул. 

Средње годишње температуре крећу се око 10,5 оC 

       Посебно су интересантни прагови за кардиналне температуре у животу  

пољопривредних култура, тј. за температуре ваздуха од 5, 10 и 20оС. Међутим овим посебно су 
занимљиви температурни прагови за  

кардиналну температуру од 10оС.              

         Пољопривредно земљиште обухвата 46,8% територије општине Бољевац (38.636 ха) и 
представља значајан и обиман природни ресурс. Основна карактеристика је релативно добар 



квалитет и повољна структура. Највећи део пољопривредне површине је под ораницама и 
баштама 46,7%, ливаде обухватају 28,6%, пашњаци 20,2%, на 3,2% се простиру воћњаци, док 
свега 1,3% површине заузимају виногради. 

       Разноврсност и обимност пољопривредног земљишта, општи климатски услови, еколошки 
чиста средина, као и дугогодишња традиција становништна да се бави пољопривредном 
производњом уз изграђене капацитете, представљају изванредну подлогу за развој 
пољопривредне производње. 

       Пољопривредно земљиште као ресурс је од прворазредног значаја за општину, а његов 
развојни значај зависиће, пре свега, од развоја сточарске производње, изградње објеката за 
прераду пољопривредних производа, промене структуре производње (повећање површина под  

воћарским културама, повртарским, лековитим биљем и др.), примене агротехничких мера и 
повећање површина под системима за наводњавање.  

       Велики број околних села са кућама грашеним старосрпском архитетуром, уз изворну 
реконструкцију реконструкцију, могу постати етно оазе и привући велики број посетилаца.  

 

           На територији општине Бољевац се налази значајни водни ресурси. Река Црни Тимок  је 
најзначајнији водни ток са врелом у Кривом Виру и током кроз читаво подручије општине. Северно 
и јужно од долине којом протиче Црни Тимок је брдско-планинско подручије испресецано 
многобројним водотоковима, притокама Црног Тимока, међу којима су Радованска река, 
Мировштица, Арнаута и Злотска река. Посебно је интересантна али и недовољно испитана клисура 
Радованске реке са гео-морфолошким и раритетним одликама која плени својом лепотом. 
       На територији општине присутна су многобројна врела од којих поједина карактерише велика 
издашност и квалитет. У Кривом Виру се налази и термални извор недовољно истражен. 



Развојни значај водног ресурса зависиће, у првом реду, од заштите и очувања природних особина 
водотокова,  изградње рибњака и система за наводњавање на површинама  пољопривредних 

газдинстава. 
Све воде општине Бољевац, спадају у салмоидне воде, што значи да су богате поточном 
пастрмком, кленом, поточном мреном и мреном што обећава уживање потенцијалних гостију којима 
је риболов и спорт  и задовољство.Улагања у очувања ових природних потенцијала као и у развој 
смештајних капацитета за долазак како домаћих тако и иностраних гостију донела би вишеструку 
корист и општини Бољевац и и потециналним инвеститорима. 
 

 
 

         Разлог за доношења одлуке за израду ЛЕАП-а била је потреба да се сагледа стање 
животне средине у нашој Општини. Такав плански документ садржи: 

➢ Визију заједнице 
➢ Евидентиране проблеме  
➢ Детаљну разраду проблема ( за отпад, водоснабдевање, отпадне воде, водотокове, 

боидиверзитет и екосвест ) 
➢ Активности за решавање проблема 
➢ Приоритете 
➢ Анкете 

                   Препознатљив знак  ЛЕАП-а је дечји рад који је победио на конкурсу ликовних радова на 
задату тему: „Кад би ово прљаво чисто било“.Конкурс је организовао Радни тим за израду ЛЕАП-а, 
а учествовали су ђаци свих основних школа,предшколске установе и средње школе на територији 
општине Бољевац.  
         

 
 



 
 
 

ВИЗИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 
 
РАЗВОЈ 
Сачињена стратегија одрживог развоја општине, 
Општина се развија у складу са принципима одрживог развоја, 
Повећана запосленост радно-активног становништва, 
Развијене нове привредне гране које не угрожавају квалитет животне средине,  
Успостављен систем спречавања увођења прљавих технологија ( везане за целокупни привредни развој општине ), 
а постојеће се модернизују и осавремењују. 
Отварена нова мала и средња предузећа која рационално користе природне ресурсе, 
Формиране ефикасне општинске службе која ради на заштити животне средине, 
Формиран еколошки фонд, 
Грађане активно укључени у доношење свих важних одлука о развоју и заштити животне средине. 
 
 
ПИЈАЋЕ ВОДЕ ( ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ) 
 

- Изграђено језеро код Боговине, 
- Сачувана изворишта ( укључујући и околину језера Боговина ) и одржавати постојећу мрежу, 
- Постојећи водосистем повезан у регионални, формиране заштитне зоне око изворишта, 
- Замењене азбестно-бетонске цеви, 
- Успостављена контрола постојећих сеоских водовода, 
- Осавремењене, едуковани запослени и грађани о значају и начину коришћења чисте пијаће воде, 
- Вода за пиће редовно се контролише. 



 
ВОДОТОКОВИ 
 

- спречено загађивање водотокова, 
- сачувани постојећи извори, водотокови и околни амбијент, 
- осмишљен и спроводене акције чишћења ( водотокове и обале очишћене од отпада ), регулације и уређења 

водотокова, 
- благовремено донете законске регулативе о коришћењу приобалног дела будуће акумулације, 
- поштован усвојени просторни и урбанистички план за уређење приобаља Боговинског језера, 
- обале језера уређена у складу са усвојеним плановима. 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА И ОТПАДНЕ ВОДЕ 
 

- завршена започета примарна канализациона мрежа по етапама, 
- осавременено и опремљено ( технички и стручно ) постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода, 
- формирана служба за одржавање канализација, 
- приликом прикључења на канализациону мрежу, искључене и саниране септичке јаме чиме су искључени 

преливи из септичке јаме у реку. 
 
ОТПАД И ДЕПОНИЈА 
      -   уклоњене дивље депоније и рекултивисана места на којима су се налазиле, 

- саниране привремене депоније и доведене до стања минималне санитарне заштите до изградње региналне 
депоније,  

- изграђена регионална депонија и успостављен регионални систем управљања отпадом, 
- успостављен ефикасан систем упраљања отпадом ( ЈП оспособиљен за управљање отпадом по 

међународним стандардима ), 
- набављени типске контејнере за сортирање отпада,  
- едуковано становништво за употребу истих, 
- појачан инспекцијски надзор. 
- Бизнис сектор се стара о свом отпаду. 

 



 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
 

- Заштитићен Јужни Кучај као национални парк и уврштен у међународну листу природних ресурса. 
- Усвојене нове шумске основе по којима се шуме користе у складу са очувањем њихових свеукупних функција, 

а не само као дрвна маса, 
- сачуване постојеће шуме ( државне и приватне ), постојећи фонд дивљачи и лековито биље, 
- правовремено радено на заштити шума ( заштита од губара, поткорњака... ), 
- спречена прекомерна, непланска сеча шума ( у приватним шумама, пре свега ) и неконтролисано паљење 

стрњика у близини шуме, отворене ватре у шуми ( успостављен ефикасан систем заштите од шумских и 
пољских пожара ), 

- спречено прекомерно и нестручно брање лековитог биља, гљива        ( успостављен ефикасан систем 
одрживог коришћења лековитог биља и шумских плодова ), 

- иницирана заштиту природних вредности ( парк природе на Ртњу, клисура Радовањске реке и др. ) и врста, 
- обновљен и уређен арборетум на Ртњу, 
- успостављен виши систем заштите Боговинске пећине. 
- Грађани и активисти невладиних организација едуковани за заштиту и очување природних ресурса. 

 
ТУРИЗАМ 
 

- Решен проблем расељених лица ради развоја туризма, 
- реконструисан прилазни пут до Ртња ( од мотела до насеља ) који представља центар планинског туризма, 
- изграђени прилазни путеви до свих значајних туристичких дестинација, 
- Боговина унапређена у центар спелеолошког туризма, 
- уређена Боговинска пећина за туристичке посете, 
- заустављено даље пропадање постојећих грађевинских објеката, 
- сачувани, обновљени и реконструисани објекти традиционалног градитељства и културног значаја, 
- насеље на Ртњу реконструисано и означено као културна вредност традиционалног, старог, рударског 

насеља, 
- уређена излетишта и видиковци, 
- очуван постојећи и изграђени нови спортски терени ( прилагођени дечијем спортском туризму ), 



- постојеће туристичке атракције популарисане ( јаке маркетингшке активности ), 
- израђени туристички проспекти и разгледнице, ажуриран општински сајт, 
- развијен едукативни туризам на Ртњу. 

 
ПОЉОПРИВРЕДА 
 

- Сачињена стратегија развоја пољопривреде која се успешно  
реализује, 

- промењена структура пољопривредне производње, 
- повећан сточни фонд и побољшан расни састав, 
- пољопривреда посматрана као значајна извозна грана привреде у 
      општини, 
- искоришћене погодности државе у циљу испитивања квалитета земљишта, 
- становници села мотивисани за останак на селу и савремену пољопривредну производњу, 
- формиран аграрни општински фонд, 
- иће се путем савременог развоја сеоских насеља, 
- укрупљено, тј. специјализирано за одређену пољопривредну производњу, 
- правилно примењивање агротехничке мере и развоја у правцу органске производње, 
- едуковани пољопривредникци за органску пољопривреду и савремену пољопривредну производњу, 

 
ЕДУКАЦИЈА 
 
           Развијен систем еколошког образовања везано за сваки сегмент развоја општине, 

- Отворен простор у дечјим установама и школама за еколошку едукацију ( радионице, секције, трибине...) 
- Развијени невладини еколошки сектори, 
- Бољевац обележен као регионални центар еколошког образовања, 
- Успостављена сарадња са суседним општинама на заједнички пројектима из локалних и регионалних 

еколошких акционих планова. 
 
 



 
УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ЛЕАП ПРОЦЕСУ  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 
 
 

ЛЕАП-ова анкета, као анонимни вид учешћа грађана у дефинисању проблема везаних за непосредно животно 
окружење, реализована је на узорку од 2% укупног броја становника општине Бољевац.  
Од 350 испитаника, 175 је из града и исто толико из околних села. 
Анкета је спроведена током месеца децембра 2005. године. 
На основу резултата ове анкетe добијен је став грађана који ће помоћи Радној групи за израду пројекта ЛЕАП да 
сагледа стварно стање животне средине општине Бољевац и утврди приоритете у њиховом решавању. 
 
Грађанима је дата могућност да, одговарајући на шест постављених питања, искажу своје виђење стања животне 
средине. 
 
 
На питање: који су најзначајнији еколошки проблеми у општини Бољевац, од једанаест понуђених одговора 
20,80% испитаника  одговорило је да су то отпадне и комуналне воде, 
18,40% наводи отпад као проблем,  
12,50% истиче загађене водотокове. 
Остали наведени проблеми: 
11,9% грађана наводи недостстак здраве пијаће воде, 
10,6% превелик број паса луталица, 
9,90% истче да је ниска еколошка свест људи, 
8,3% становника исказује бојазан да се уништавају шуме, 
3,40% примећије уништавање зелених површина, 
3% истиче да је загађено земљиште, 
а 0,60% испитаника наводи буку као проблем.. 



 

Који је најзначајнији 
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Одговори на прво питање открили су да грађанима највише смета непостојање развијене комуналне мреже, 
система заштите од отпадних и комуналних вода, чиме су и индиректно угрожени водотокови, што су грађани 
истакли као трећерангиран проблем. Такође, планско одлагање смећа, отпада – по мишљењу становника – 
проблем је који треба решити у ближој будућности. 
 
На питање: које би еколошке проблеме требало прво решити,  
30% анкетираних становника рекло је да је то регулација отпадних и комуналних вода,  
18,50% грађана истиче да је то проблем отпада,  
17,90% наводи да треба обезбедити здраву пијаћу воду. 
Остали наводе да треба: 
9,9% повећати ниво еколошке свести, 
8,8% смањити загађење водотокова, 
6,6% уништити псе луталице, 



3% радити на заштити шума, 
2,5% сачувати зелене површине, 
1,4% заштити земљиште, 
0,6% спречити буку. 
 

Које проблеме треба прво решавати?
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     Оно што су грађани истакли као највећи еколошки проблем општине Бољевац, испоставило се да 
најприоритетније треба решавати, дакле у што скорије време санирати отпадне и комуналне воде ( закључак је да 
се што пре, по фазама и по стручним прописима, изгради канализациона мрежа и сходно томе, истовремено 
затваре септичке јаме ). По хитности решавања, проблем отпада је на другом месту што нас води закључку да је 
потребно спровести планско одлагање отпада. У трећем реду, грађани се изјашњавају за побољшање квалитета 
пијаће воде. Процентуално гледано ови проблеми у хитности решавања највише интересују грађане. 
 



     Мањи проценат грађана схавата да је ниво еколошке свести пресудан и да су великим делом  сами одговорни за 
квалитет животне средине. 
 
Следећим питањем грађани су могли да предложе начин решавања еколошких проблема. Од шест понуђених 
одговора определили су се на следећи начин: 
28,70% да то буде ефикаснија инспекцијска контрола,   
24,40% сматра да треба уградити систем заштите , 
23,80% да треба појачати казнену политику, док 
15,10% истиче важност едукације, а 
6,9% јачање медицинских служби. 
 

Како решити еколошке проблеме?
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     Трећим питањем долази се до закључка да грађани пасивно чекају да неко други ( ефикаснија инспекцијаска 
контрола, уградња система заштите од стране индустријских загађивача и казнена политика  ) реши њихове 
еколошке проблеме, што опет указује да је ниво еко-свести у грађана низак. 
 
Грађани су овако оценили стање животне средине у нашој општини: 
47,20% - угрожена  ,  
27,10% - веома угрожена ,  



23,90% -  мало угрожена. 
 

Оцена стања животне средине
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Највећи проценат анкетираних грађана сматра да је животна средина угрожена, затим да је веома угрожена. Став 
грађана је да се ради о више или мање угроженој животној средини на општини Бољевац, те да су еко-интервенције 
потребне. Са трећерангираним ставом становника закључујемо да је 98% мишљења да је животна средина на неки 
начин угрожена што занчи да очекују и некакве конкретне акције. 
     Само 1,8% грађана сматра да животна сердина у нашој општини није угрожена. 
 
 
На питање: где одлажу комунални отпад,  
56,90% грађана истакло је да је то контејнер,  
28,20% да је то дивља депонија   
8,30% да је то река. 
 



Где грађани одлажу комунални отпад?
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  Петим питањем се још једном потврђује да је еко-свест становништва ниска или да још увек нису створени услови 
за планско одлагање отпада. Највише анкетираних отпад одлаже у контејнере, с тим да је вилики број грађана, 
коментаром на анкетном листићу, нагласило да одлаже смеће поред контејнера јер су исти пуни. Пошто је око 
половине анкетираних било из околних насеља, где нема или недостају контејнери, сматрамо да је то разлог што је 
следеће рангирано решење одлагања отпада грађанима било дивља депонија, а затим река.  
 
Последње питање односило се на жељу грађана да учествују у изради и реализацији Локалног еколошког 
акционог плана.  
28,50% грађана истакло је да би добровољно радило на уређењу простора,  
23,40% би учествовало у конкретним активностима   
18,50% не би учествовало. 



Јесу ли грађани спремни да раде на 
з а ш ти ти  ж и в о тн е  с р е д и н е ?
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   Шестим питањем се види да би око 80% становника учествовало на било који начин у изради и реализацији ( 
имплементацији ) ЛЕАП-а, или добровољним радом на уређењу простора или на иницијативу неке институције 
односно радне групе која би постављала конкретне циљеве, што је охрабрујући податак. Још увек  је алармантан 
податак да скоро петина становништва не жели да се укључи ни у какву активност везану за рад на заштити 
непосредног животног окружења. 



 
     Стоји да свест грађана о самосталном деловању на заштити животне средине није још увек на задовољавајућем 
нивоу, што и показују резултати рангирања еколошких проблема – друго питање анкете            ( четврторангирани 
одговор је повећање нивоа еколошке свести, али је процентуално изражен велики пад у односу на трећерангирани 
навод: са 17,90 на 9,90% ) али и резултати петог питања који откривају модел понашања грађана у односу према 
животној средини. 
Крајњи закључак је да, поред горе наведеног, треба јачати и развијати еколошку свест грађанства. 
  

 
 
 

ПРОЦЕНА СТАЊА 
ОТПАД 

 

 
Закон о заштити животне средине ( Сл. Гласник РС, бр. 135/04 у чл. 3. став 1. тачка 20. ) прописује да је отпад 
сваки предмет или супстанца категорисан према утврђеној класификацији отпада са којим власник поступа 
или има обавезу да поступа, односно управља. 
 
Oтпaдaкa имa рaзних врстa,  рaзличитoг пoрeклa и рaзличитoг штeтнoг  дejствa нa зeмљиштa. Oни сe прeмa пoрeклу 
и сaстaву мoгу сврстaти на различите начине. 

 oтпaци oргaнскoг пoрeклa,  oргaнски oстaци живoтињa, oргaнски oтпaци из пoљoприврeднe прoизвoдњe,                                                                                 
 сaгoрљиви oргaнски oтпaци кojи нису пoдлoжни брзoм рaспaдaњу( хaртиja, oстaци дрвeтa, кoжe, гумe, тeкстилa), 
 рaзни нeoргaнски нeсaгoрљиви oтпaци oд стaклa, кaмeнa, мeтaлa, кeрaмикe, плaстикe; 
 oстaци спaљивaњa рaзних сaгoрљивих мaтeриja: шљaкa, пeпeo, згурa и oстaци нeпoтпунoг сaгoрeвaњa чврстoг 
гoривa, угљeн, пeпeo… 



кaбaсти oтпaци oд ислужeних и oдбaчeних прeдмeтa бeлe тeхникe, нaмeштaja, aутoмoбилa , пeсaк, шљунaк, и други 
грaђeвински мaтeриjaли oд рушeвинa или oстaтaкa oд грaдилиштa,  oстaци прoцeсa прeчишћaвaњa гaсoвa, вoдe, 
кaнaлизaциoних и других изливa: чврсти oтпaци дoбиjeни мeхaничким филтрирaњeм, тaлoг, муљ…, 
 oтпaци oд прeрaђeвинe рудe кao стo су: jaлoвинa, пeпeo, шљaкa, згурa, угљeнa прaшинa и другo.  
     Управљање отпадом је неадекватно и представља опасност по здравље људи и животну средину. Посебан 
проблем представља опасан отпад који се не сакупља посебно и одлаже се без претходног третмана. Процедне 
воде депонија које се не сакупљају, нити пречишћавају, загађују подземне и површинске воде. У Србији се сакупља 
60 до 70% комуналног отпада (око 2,2 милиона тона годишње). Сакупљање је организовано у градовима, док у 
сеоским подручјима не постоји. Отпад који настаје у сеоским срединама се пали по дворишту. 
     Просечни грађанин генерише око 290 кг годишње. Већину комуналног отпада, око 63%, произведу домаћинства, 
док предузећа генеришу око 20%. Тренутно у Србији постоји око 180 званично регистрованих депонија за одлагање 
комуналног отпада. Локације за одлагање отпада не задовољавају техничке услове санитарних депонија. Поред 
тога постоји стотине илегалних сметлишта различитих величина у сеоским подручјима. Сметлишта се 
неконтролисано пале и тиме производе емисије честица PCDF/D и PAH. Разградњом биодеградабилног отпада на 
сметлиштима долази до емисије депонијског гаса који садржи CO2 и метан што може, услед неправилног 
поступања, довести до експлозије. Процедне воде из депоније угрожавају подземне и површинске воде и земљишта 
јер садрже висок ниво органских материја и тешких метала. 
 

 
ПРИКАЗ СТАЊА 

 
Један од значајних извора отпада у општини Бољевац су: рудници угља (активни Боговина и затворени Ртањ), 
индустрија и предузећа мале привреде, као и становништво 

19 
А/ Рударски отпад:1. отпад рудника Боговина 
                                  2. депоновани отпад у старом руднику на Ртњу. 
1) РМУ «Боговина» налази се на левој обали Црног Тимока 10 км северно од Бољевца.Данас се у руднику 
производи око 50000 тона/год. Из технолошког процеса одлагања угља добивају се две врсте јаловине и глина. 
Сепарацијска јаловина (добија се у процесу сепарације и прања угља) крупноће до 10 мм.  јамска јаловина која је 
знатно крупнија (добија се из радова отварања који се раде ван слоја угља). У процесу производње издваја се 
јаловина  на околна одлагалишта (удаљена 2 км).Укупна количина јаловине износи 25 тона/дан у двосмерном 



раду,односно 20 m3 р.м/дан, а  на располагању је 361000 m3 р.м на микролокалитетима постојећег 
одлагалишта.Као локације за одлагање јаловине користе се мање вредне пољопривредне површине и сеоске 
утрине и то: 

1. Место звано ''Боговинско поље'' површине 5,80 ха. кп.бр.4253/1-4 К.О. Боговина 
2. Место звано ''Поред пруге'' површине 1,70 ха. кп. бр. 3686,3687, 3688 и 3702 К.О. Боговина 
3. Место звано ''Грабовац'' површине 0,26 ха. парцела у насељу 
4. Место звано ''Источно поље'' површине 0,17 ха. кп. бр. 10613 и 10614 К.О. Боговина 
5. Место звано ''Огашу миуцу'' површине 0,25 ха. кп. бр. 3574/1 К.О. Боговина 
 

На локацији ''Боговинско поље'' одсек ''А'', извршено је пошумљавање садницама багрема (Robinia pseudoakacija) и 
пријем садница је био задовољавајући. На површинама одлагалишта  ''Поред пруге'' и ''Грабовац'' може се 
извршити пошумљавање одговарајућим врстама дрвећа ( као што је дато у Пројекту ). У овом тренутку ове локације 
делом су обрасле аутохтоним састојинама.   
        На површинама ''Боговинско поље'' одсек ''Б'' и ''Источно поље'' може се  извршити       рекултивација путем 
пошумљавања одговарајућим врстама дрвећа, уз потребу пуњења јама са донешеном земљом из ископишта са 
стране. Такође приликом затравњавања ових површина потребном је извршити ђубрење вештачким и органским 
ђубривима. 
 2)   Рудник угља Ртањ основала је породица Минх 1902.  и био је активан до 1967. године. После затварања остала 
су недемонтирана постројења рудника, део објеката термоелектране и депонија јаловине. Не постоје ближи подаци 
о количини и саставу материјала на овом одлагалишту, као ни ближи подаци о његовој површини и запремини. 
Неопходне су анализе састава, процена количине и пројекат санације. Један број старих објеката је остао не 
демонтиран и представља опасност по становнике насеља и посетиоце планине. 

Продајом погона „Неметали“ није решен проблем уклањања напуштених, полусрушених објеката. Сада се не зна 
њихов правни наследник нити ко треба да решава овај проблем. 

Неопходно је да државни органи преузму обавезу уклањања ових објеката и санцију депоније, јер је планина 
Ртањ једна од потенцијалних локација за развој палнинског туризма. 
  
Б/ Комунални отпад 
На Општини Бољевац Јавно комунално предузеће „Услуга“ обавља послове сакупљања и одвожења смећа, и то: у 
Бољевцу, у насељу и селу Боговина, у насељу Ртањ. Број контејнера који је на територији Општине Бољевац је око 
150, а од тога до 120 се налази у самом насељу Бољевац.  



Основни проблем што су контејнери дотрајали и нема их довољно за потребе свих насеља. Такође, одвоз смећа се 
врши једним возилом, тако да и оволики број контејнера не може на време(до три пута недељно ) бити испражњен. 
Системом прикупљања отпада обухваћено је  7620 становника (укупно општина 17440 ) 43,79 % становника 
општине Бољевац. 

1. ПОЛОЖАЈ И ОПИС СМЕТЛИШТА (ДЕПОНИЈЕ) 
 

      Постојеће сметлиште на месту  званом «Обла» почело је са радом 1994. године,при чему данас егзистира на 
један типично нехигијенски начин. Одлагање смећа вршено је без претходне припреме,на терену који је раније био 
каменолом.Само сметлиште је неправилног облика,неуједначене ширине,површине cca 1,5 ha . 

Сметлиште комуналног чврстог отпада на МЗВ «Обла» налази се на КП бр. 10189,КО Јабланица,између 43` 
40`` и 44` 00`` северне географске ширине и 21` 30`` и 22` 00`` источне географске дужине по Гриничу. 

Комплекс сметлишта, бивши напуштени камелеон, неправилног је издуженог облика у смеру запад-исток. 
Налази се уз сеоски и магистрални пут М5 (Зајечар-Параћин), тако да је у комуникационом погледу изванредно 
повезан са Бољевцем од кога је удаљен око 9 километара. Најближе насеље налази се на растојању од 2 
километра (село Луково), односно на 3 километра је село Јабланица, док је Мирово на удаљености од 4 
километара, а насеље Ртањ, у чијем округу се налази излетиште, удаљено је од локације депоније око 8 
километара. 

Као и већина сметлишта у Србији и ово сметлиште не задовољава основне мере заштите, на пример 
заштитна ограда око локације не постоји, што омогућава индивидуалним сакупљачима секундарних сировина, 
домаћим животињама, разним глодарима, инсектима, птицама и др. несметани приступ.Такође нема контролисаног 
одлагања. Отпад се већ дуже време не сабија и нема дневног прекривања отпада инертним материјалом. 

Прилазни пут је земљани, без канала за одвођење површинске и процедне воде, тако да то отежава сам 
приступ локацији и одлагање отпада.  

Неадекватним управљањем комуналним отпадом, као и његовом диспозицијом долази до загађења свих 
елемената животне средине, као што су ваздух, вода и земљиште. До загађења ваздуха долази углавном лаким 
отпадом и прашином које разноси ветар, затим долази до ширења непријатних мириса који настаје анаеробним 
процесом разградње органских материја. Обзиром да се на поменутој локацији не врши константно сабијање 
отпада, као пропратна појава с времена на време, јавља се дим са ватром, услед паљења заробљеног 
продукованог метана. 



Неадекватним мерама заштите депонованог отпада од падавина, исти долази у контакт са атмосферским 
водама те се врши његово процеђивање односно инфилтрација кроз тело сметлишта, при чему такве процедне 
воде носе са собом растворене штетне материје загађујући земљиште, подземне и површинске воде. 

До озбиљног загађења земљишта и околног простора долази лаком миграцијом штетних супстанци, које се 
налазе у отпаду.   

Површина депоније је око 1,5 хектара и ограничена је следећим координатама. 
 

              7 570 450   7 570 800          7 570 450   7 570 800 
              4 751 950   4 751 950          4 751 750   4 751 750 
 

Околна хидрографска мрежа је слив Црног Тимока ( Мировска и Радовањска река ). На око 1,5 километара 
источно према Бољевцу налази се река Мировштица која припада сливном току Тимока. На 500 метара од локације 
налази се Црна Река ( Црни Тимок ), док је ушће реке Мировштице у Тимок 4 километара удаљено од локације 
сметлишта. 

У близини сметлишта нема споменика културе, заштићених природних добара, аутобуске станице, 
стоваришта запаљивог материјала, здравствених објеката, природних лечилишта итд. 
У морфолошком погледу истраживана локација као и околни терени представљају планинско подручје обрасло 
шумским растињем.  
        На основу члана 27 Статута општине Бољевац («Сл. лист општине Бољевац, Бор...», бр. 12/02,16/03,5/05)  
Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 1.септембра 2005. године,донела је одлуку да се до изградње 
регионалне депоније,комунални чврсти отпад са територије општине Бољевац одлаже на МЗВ «Обла»,КП бр. 
10189, КО Јабланица. Дневно се на ову локацију довезе и депонује 24 m3 свих врста отпада (подаци достављени од 
ЈКП «Услуга» Бољевац).  
Децембра исте године урађен је Пројекат санације, затварања и ремедијације овог сметлишта који ће се 
реализовати након изградње регионалне депоније како је предвиђено Националном стратегијом управљања 
отпадом РС. 
 
 

 
 
 



Количина депонованог отпада и време експлоатације 
 

Квалитетно конципирање диспозиције чврстих отпадака, подразумева познавање карактеристика отпада 
заједно са сатавом и количином истих у одређеном временском периоду. Извршене тачне анализе састава и 
физичко-хемијских особина отпадака,  омогућавају успешну заштиту тла подземних вода и ваздуха на самом 
сметлишту, као и утврђивање степена стишљивости отпадака. 
 
 
Морфолошки састав комуналног отпада 
На основу података о масеном уделу појединих врста отпадака у карактеристичном узорку отпада добијених од ЈКП 
«Услуга» која опслужује Бољевац урађена је табела морфолошќог састава комуналног отпада који се одлаже на 
градском сметлишту. 
 

Редни број Компонента Удео у укупној количини ( % ) 

1. Папир 1 

2. Стакло 3 

3. Пластика 3 

4. Гума 3 

5. Текстил 1 

6. Метални отпад 5 

7. Органски отпад 4 

8. Шљака, пепео, шут 23 

9. Отпад са јав. Површина 3 

10. Остало 54 

УКУПНО 100 

 

 
 
 
 



Количина чврстих отпадака 
 
   А)  Количина отпадака у току 2005. године израчуната је на основу достављених података од старне ЈКП 
«Услуга». Тежина комуналног и индустријског отпада који се одлаже на депонији МЗВ «Обла» у просеку 250 дана 
годишње износи: - дневна количина комуналног отпада  cca 8,2 t на дан, 
                             - годишња количина комуналног отпада  cca 2010 t/god. 
     На основу података ЈКП «Услуга» урађен је прорачун запремине укупног комуналног отпада у несабијеном 

стању, узимајући у обзир прорачунату густину отпада од =0,35 t/m3.  
- Дневна запремина комуналног отпада cca 23 m3m3 на дан. 
- Годишња запремина комуналног отпада cca 5800 m3 годишње. 

 Узимајући у обзир степен сабијања отпада булдожером, чему се може постићи густина сабијаних отпадака  од 
0,603 тоне по m3, добијена је запремина у сабијеном стању: 

 Vd = cca 12,76 m3/ дневног комуналног отпада 
Vg = cca 3191 m3/ годишњег комунланог отпада. 
 У 2005. години према горе наведеним подацима укупна количина смећа која се одложи на депонију МЗВ «Обла» 
износи: 

- Маса несабијеног комунланог отпада:     G = 2010 t / god. 
- Запремина несабијеног комуналног отпада : V = 5800 m3/god. 
- Запремина сабијеног комуналног отпада :   V = 3191 m3/god. 

 

              Поред горе наведеног сметлишта привременог карактера на територији општине Бољевац готово свако 
насеље има бар једно дивље сметлиште. Сакупљање отпада у сеоским срединама није организовано. 
Становништво одлаже смеће углавном поред река, потока, на завршетку села, у напуштеним каменолмима. Отпад 
који је на таквим гомилама је углавном шут, кабасте материје и тешко разградива амбалажа. 
Највећа стара и дивља сметлишта везана су за три локације:  

1. Валакоњако брдо (бивша градска депонија) 
2. Каменолом (изнад села Рујишта према Сокобањи) 
3. Рудник Боговина, кп. бр. 4297/1 К.О. Боговина 

 
Прва локација је у власништву ДП ''Екохрана'' Бољевац са следећим координатама 7577712,82,  
                                                                                                                                              4855660,40                 



Дужина депоније је око 100 метара, ширина око 50 метара, површина 5000 м2 и запремина око 50000 м3. Геолошка 
подлога је камен плочар. 
Друга локација је у власништву Ј.П. ''Србијашуме'' Београд са следећим координатама 7576010,  
                                                                                                                                                   4843260                
Дужина депоније је око 100 метара, ширина око 60 метара, површина 6000 м2 и запремина око 30000 м3. Геолошка 
подлога је камен. 
Трећа локација је у власништву РМУ ''Боговина'' са следећим координатама 7575450,  
                                                                                                                                  4861950                 
Дужина депоније је око 120 метара, ширина око 80 метара, површина 9600 м2 и запремина око 38400 м3. Геолошка 
подлога је јаловиште. 
Будући планови депоновања 
Неконтролисано одлагање чврстог комуналног отпада на неуређеној депонији односно тзв. Сметлишту,представља 
један од највећих извора загађења како животне средине (воде,ваздуха и земљишта),тако и живих организама. 
Основни циљ пројекта санације и ремедијације депоније на МЗВ Обла, општина Бољевац, је да се дефинише 
неопходна ургентна санација постојећег сметлишта. То подразумева коришћење и примену свих савремених 
достигнућа и искустава у одлагању комуналног отпада као и минимизирање свих штетних утицаја у будућем 
периоду. Потребно је у што краћем року санирати неуређено сметлиште, респектујући све норме и прописе 
предвиђене законом у смислу заштите и очувања човекове околине.  
Под минимизирањем штетних утицаја сметлишта подразумева се предузимање најнужнијих мера заштите животне 
средине, то јест максималне могуће интервенције које ће пре свега заштитити становништво и околне објекте од 
следећих директних узрочника заразе и загађења : гасова који се неконтролисано издвајају из тела сметлишта, што 
може довести до самозапаљивања сметлишта и развејавања густог, штетног дима; ширење непријатног мириса 
отпада који су при хемијским и биолошким реакцијама, а под дејством топлоте и атмосферских падавина распада, 
јер није прикривен инертним материјалом; процедних вода које се неконтролисано процеђују у земљиште, 
загађујући земљу, подземне и површинске воде; директног контакта људи, домаћих животиња и птица са отпадом 
који је сигуран преносилац зараза 

 
Б) Специфична количина комуналних отпадака по становнику 

                      Број становника који опслужује ЈКП «Услуга» је 7620 становника. 
Број контејнера на територији коју опслужује ЈКП «Услуга» је 150 запремине 1.1 м3. У функцији је једно 
возило за одвоз отпада. 



 
           Закључак: 
     Пројектом санације ремедијације постојећег сметлишта на МЗВ «Обла» у Бољевцу предвиђене су и дефинисане 
најефикасније могуће мере заштите животне средине у постојећим, расположивим условима док ће се 
рекултивацијом, односно по завршетку експлоатације исте, потпуно заштити услови живљења околног 
становништва и очувати њихова животна средина. 
     Пројектом санације и ремедијације депоније на МВЗ «Обла» обухваћена је санација затварање и ремедијација 
постојећег сметлишта при чему ће се по затварању предметна локација привести новој намени. 
 

ПРОЦЕНА ПРОШЛОГ, САДАШЊЕГ И БУДУЋЕГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 
СТАНДАРД ЖИВОТА 

 
         На депонији МЗВ «Обла» у периоду санације одлагаће се отпад који нема својство опасних материја, односно 
отпад из домаћинстава, отпад са јавних површина, остали отпад ( из канцеларија, трговина, угоститељства, крупни 
отпад и грађевински итд. ) и индустријски неопасан отпад. При санацији на депонији забрањено је одлагање 
отпадака животињског порекла ( угинуле животиње ) као и медицински отпад. Посебна пажња се мора посветити 
материјалу који се може користити као инертан материјал за прикривање одложеног отпада ( шут земље и 
грађевински материјал ) а који може да се одваја и складишти на за то одређени простор и користи за наведену 
сврху на прописан начин. 
Количина смећа се повећава са већом урбанизацијом градова при чему долази до веће миграције становника из 
села у град, тј. до повећања њиховог броја. 
Прорачунату годину за 2005. годину ( нулту годину ) представљају основу на бази које је извршен прорачун 
количине отпада која ће се одложити у периоду санације депоније. 
 
Прогноза количине несабијеног комуналног отпада за посматрани период од 2005-2011. године је 
прорачуната запремином и масом отпадака увећаном  за  2% годишње у складу са чланом 9. Правилника о 
критеријумима за одређивање локације и уређење депоније отпадних материја ( «Сл. гл. РС», бр. 54/92 ). 
На пројектованом платоу за селекцију секундарних сировина препоручује се издвајање појединих компоненти из 
отпада папира, метала, стакла и пластике. Тако ће састав отпада који се одлаже на депонији имати нешто измењен 
морфолошки састав у односу на тренутну систуацију. 

 



     

ПРОЦЕНА СТАЊА 
ЕКОСВЕСТ 

 
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЛЕАП-ОВЕ АНКЕ О ЕКОСВЕСТИ 
Анкета је рађена септембра 2006. године на случајном узорку грађана Општине Бољевац. 
 
ГОДИШТА ИСПИТИВАНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ: 
- 40 испитаника је годишта од 1940. до 1949. године, 
- 260 испитаника је годишта од 1950. до 1959. године, 
- 140 испитаника је годишта од 1960. до 1969. године, 
- 130 испитаника је годишта од 1970. до 1979. године, 
- 30 испитаника је годишта од 1980. до 1989. године, 
- 140 испитаника је годишта од 1990. до 1999. године. 
 
СТРУЧНА СПРЕМА ИСПИТИВАНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ: 
- ОСНОВНА ШКОЛА -                             20,79% анкетираних грађана 
- ТРЕЋИ СТЕПЕН стручне спреме -       7,79%  
- ЧЕТВРТИ СТЕПЕН стручне спреме - 38,96% 
- ШЕСТИ СТЕПЕН стручне спреме -    12,98% 
- СЕДМИ СТЕПЕН стручне спреме -    19,48% 
 
МЕСТО СТАНОВАЊА ИСПИТИВАНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ: 
Највећи број испитаника је из града Бољевац - 90,91%, 
остали, 9,09% анкетираних, су из околних насеља. 
 
96,10% испитаника тачно одговара на питање шта је то развијена еколошка свест. Дакле, испитаници поседују 
прву информацију о стању своје околине и позната им је еколошка проблематика. 
0,26% испитаника препознаје појам РАЗВИЈЕНЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ, али га не дефинише јасно. 



Остали испитаници, нису дали одговор на постављено питање. 
 
75,32% испитаника верује да је могуће развити еколошку свест у појединца, дакле спремно је да се еколошки 
пробуди. 
23,37% испитанике сматра да је могуће уз велике напоре унапредити и променити екосвест у појединца. 
 
На питање: Колико често коментаришете непосредно животно окружење? 
62,96% испитаника одговорило је да то често ради, 
35,06% анкетираних грађана рекло је да то ради понекад и 
  1,98% исказује да га непосредно животно окружење не занима. 
У исто време 99,99% анкетираних грађана истиче да им смета изглед улица и паркова у животном окружењу, те се 
може закључити да највећи број грађана није задовољан изгледом, али и квалитетом свог животног окружења, зато 
су циљеви ЛЕАП-а крајње оправдани. 
 
На питање: Како реагујете када на очиглед Вас неко баца смеће на недозвољено место? 
57,14% испитаника истиче да им то смета, али не коментаришу нити делују против таквог модела понашања; 
40,25% анкетираних грађана негодује и указује прекршиоцима на грешку; 
2,67% грађана обавештава инспекцију. 
С друге стране, ниједан анкетирани грађанин није истакао да не примећује такве ствари. 
Дакле, ови подаци указују да грађани свесно ремете квалитет и изглед животног уређења, а и да испитаници прве и 
друге наведене категорије ( 42,92% ) показују иницијативу за активим учествовањем у промени понашања 
несавесних грађана. Постотак грађана који теже позитивним променама, на жалост још увек је мањи од пасивних 
посматрача. 
 
На питање: Како одговарате на акције заштите и унапређена животне средине? 
грађани су одговорили овако: 
- Организујем такве акције - 2,62%, 
- Радо се укључујем - 61,03%, 
- Укључујем се ако ме нешто обавезује - 25,97%, 
- Не укључујем се - 10,38%. 



Иако већи део становништва не показује иницијативу за решавањем еколошких проблема ( закључак претходног 
питања анкете ), ипак највећи постотак се може позитивно анимирати едукацијом и циљаним акцијама уређења и 
заштите животне средине, да промени свој однос. 
Овај закључак се потврђује и следећим питањем где су анкетирани грађани исказали да у микро-срединама ( 
дворишта, прилази кућама и сл. ) учествују барем два пута годишње ( 66,23% ). С друге стране, 22,07% грађана 
учествује у таквим акцијама, али ретко, док 10,38% се не сећа када је последњи пут учествовало у акцијама 
поменутог типа, а 1,32% никада не учествује у сличним акцијама. 
 
На питање: Где и од кога сте највише сазнали о екологији? 
53,25% испитаних грађана исказује да је ту информацију добило од родитеља, односно наставника у школи, 
40,26% исту информацију добија путем медија, 
6,49% читајући и истражујући интернет базу. 
Нико не исказује да су информацвије овог типа неважне. 
 

Закључујемо да је еко-свест грађана Општине Бољевац побуђена, али не и довољно 
развијена, што значи да путем личне и опште едукације, кроз родитељски дом и школу, као  
и слободним приступом информацијама ( литература, интернет, медији) , те организовањем 
трибина и конкретних акција заштите животне средине на Општини Бољевац, добијамо људе 
спремне да, зарад себе и генерација које долазе, се суоче са еколошким проблемима и 
активно их решавају. 

 
 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕНА СТАЊА 
ВОДОТОКОВИ 

 
 

На простору  обухваћеном ГУП- ом нема категорисаних водотокова, најближи је Црни Тимок, који протиче у смеру 
југозапад – североисток, ободом посматраног простора. У Црни Тимок се улива река Арнаута, која прикупља све 
површинске воде са простора ГУП-а. 
Стални водотокови су Илинска река, Змијанац, Дреновачки, Котарски, Шуткин и Грнчарски поток. Сви водотокови 
имају изразити бујични карактер, а регулисана су само корита Арнауте и Змијанца у централном делу насеља. 
Црни Тимок је од извора до Зајечара категорисан као река чија вода  одговара   II а  класи према физичко-
хемијским, микробиолошким и сапробиолошким карактеристикама 
Систематску контролу квалитета воде Црног Тимока врши   Завод за заштиту здравља « Тимок » Зајечар, на 
локалитету код Зајечара. Профил је референтан за оцену утицаја насеља Бољевац, јер се налази низводно од 
њега. 
     Република Србија има задовољавајуће количине воде, али је карактерише просорна и временска 
хетерогеност. Процењује се да само око 8% свих постојећих површинских вода настају унутар територије Србије. 
Преосталих 92% су транзитне воде које улазе у Србију преко Дунава, Саве, Тисе, Дрине и других река. 
 Ресурси подземних вода су од изузетног значаја за Србију јер они обезбеђују до 90% воде за домаћинства и 
индустрију и око 70%  воде за пиће. 
   
 

Загађивање површинских вода 
 

Загађивање природних чистих вода подразумева квалитативне и квантитативне измене физичких, хемијских и 
биолошких особина, које имају нежељене последице на састав и опстанак акватичних организама. 
Површинске воде су потоци, реке, баре, језера и океани, који се обнављају падавина или из извора подземних вода. 
Слатка вода из река и језера може се користити за пиће. На жалост загађивање ових вода је све знатније, те постаје 
акутни проблем човечанства.  



ПРИКАЗ СТАЊА 
Змијанац 

 
Поток Змијанац је лева притока реке Арнауте у коју се улива у самом Бољевцу.Сливно подручје потока Змијанац 
сачињавају леви крак п. Змијанац и десни Лудачки поток. Лудачки поток пре састава са потоком  Змијанац  прима 
две леве притоке : Котарски и Селски поток. 
Генерални правац тока је југ-југоисток. Са источне стране слив се граничи са левим притокама реке Арнауте ( 
Илинска и Свињарска ) , а са запада и југозапада Мировском реком. 
Сливно подручје топографском границом. Извориште потока Змијанац је на огранцима планине Ртањ на коти 785 
на м. зв. „Гарваница“. Од насељених места у сливу су део града Бољевца и Мирова. 
На топографској карти 1:50.000 слив се налази  на секцији Зајечар – 1 , а ток је означен као Змијаничка река. На  
ТК 1:25.000 слив се налази на секцији Бољевац а ток је означен као Змијанац. 
Природно корито потока Змијанац је недовољног потенцијалног профила , са наизменично ниским обалама, 
обрасло дрвећем и жбуњем. 

  
Арнаута 

 

     Арнаута је десна притока  Црног Тимока , која настаје од врло разгранатих токова  Лозанске ,Свињарске , 
Колибанске и Добропољске реке. Долином реке Арнауте пролази пут Бољевац – Књажевац  а река пресеца 
регионални пут Параћин – Зајечар. 
Слив реке Арнауте аднинистративно у целини припада општини Бољевац. Поред Бољевца већа насеља у сливу су: 
Добрујевац , Илино , Мирово , Добро Поље и др.  
Слив од изворишта ка ушћу има приближно правац пружања северозапад – југоисток.  
Сливна површина је јасно оивичена топографском границом. Кота ушћа у Црни Тимок износи 223 метра, док је кота 
изворишта на 610 метара надморске висине.  
Слив реке Арнауте је претежно брдовит са просечним нагибом од 23,10 %. 
Од изласка из Бољевца па до ушћа у Црни Тимок река Арнаута тече уским кривудавим коритом. 
 
 
 



ПРЕГЛЕД СИТУАЦИЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНА 
 
Систематску контролу квалитета воде Црног Тимока врши   Завод за заштизу здравља « Тимок » Зајечар . Профил 
је референтан за оцену утицаја насеља Бољевац, јер се налази низводно од њега. 
Процена квалитета воде Црног Тимока у периоду након НАТО бомардовања извршена је на основу резултата 
напред наведених испитивања, од којих су најважнији приказани у следећој табели: 

Распон вредности најзначајнијих испитиваних параметара у периоду 1999 – 2001. године на профилу Зајечар 

pH вредност 6,7 – 8,2 

Електропропустљивост 360 – 460 c/cm
2 

Растворени кисеоник 8,3 – 13,8 mg/l 

Проценат засићења кисеоником 89 –153 % 

BPK 5 0,7 –1,8 mg/l 

HPK 5 1,0 – 6,7 mg/l 

Суспендоване материје 2 –4,5 mg/l 

Амонијум јон 0,04 – 0,37 mg/l 

Нитрити 0,001 – 0,017 mg/l 

Нитрати 0,6 – 2,0 mg/l 

Цинк 0,005 – 0,017 mg/l 

Кадмијум < 0,01 mg/l 

Олово < 0,01 – 0,03 mg/l 

Бакар 0,001 – 0,012 mg/l 

Гвожђе 0,014 – 0,482 mg/l 

Жива < 0,0005 mg/l 

Хром < 0,001 – 0,003 mg/l 

Цијаниди < 0,001 mg/l 

Детерџенти 0,001 mg/l 

Феноли 0,001 mg/l 

Минерална уља < 0,005 mg/l 

Органохлорни инсектициди < 0,01 g/l 

Хербициди < 0,01 g/l 

Полициклични ароматични угљоводоници < 0,01 g/l 

Највероватнији број колиформних 
бактерија 

240.000 – 380.000/l 



 Резултати ових испитивања показују да је вода Црног Тимока низводно од Бољевца у физичко-хемијском погледу 
углавном у границама прописане класе, са повременим одступањем садржаја суспендованих материја и 
концентрације гвожђа, као и спорадичним повећањем степена сатурације кисеоником. У бактериолошком погледу 
ситуација је дијаметрално супротна јер је коли титар повећан практично у 2/3 анализираних узорака и одговара 3. и 
4. класи бонитета, што показује да се отпадне воде узводних насеља, укључујући и Бољевац не пречишћавају што 
озбиљно компромитује могућност коришћења воде Црног Тимока за водоснабдевање, рекреацију или наводњавање 
повртарских култура које се користе у сировом стању. 
Ниво подземних вода је доста висок у долини Арнауте и потока Змијанац, што представља проблем за део насеља 
лоциран у алувиону. Издашност прве издани је мала, а квалитет вода веома лош, тако да се оне не могу користити 
ни за водоснабдевање ни за наводњавање повртарских култура, због бројних непрописно изграђених, 
водопропусних септичких јама које доводе до перманентног микробиолошког али и хемијског загађења. 
  
Поток Арнаута није категорисан, али пошто се улива у реку Црни Тимок усваја се став да буде исте категорије као и 
водоток већег реда, то јест IIа  класе. 
 
 
 
 

 
САДАШЊА СИТУАЦИЈА – ПОСЛЕДЊЕ 2 (ДВЕ) ГОДИНЕ 

 

Резултати испитивања и дискусија 
      Марта месеца 2006. године извршено је узорковање и испитивање   физичко – хемијског  и микробиолошког квалитета   
површинских  вода на територији града Бољевца. Узорковање је извршено на три различите локације. 

 
Локација 1: Река Арнаута, Бољевац 
Локација 2: Река Змијанац, Бољевац 
Локација 3: Река Арнаута после улива реке Змијанац 
 
 



Резултати физичко - хемијских испитивања са локације 1: Река Арнаута,      Бољевац 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

ПАРАМЕТАР ЈЕД.  
МЕРЕ 

ДОБИЈЕНА 
ВРЕДНОСТ 

ПРОПИСАНА  
ВРЕДНОСТ 

1. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ ° C 4  

2. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА ° C 8  

3. ВИДЉИВЕ ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ  има без 

4. ПРИМЕТНА БОЈА  има без 

5. ПРИМЕТАН МИРИС  без без 

6. pH ВРЕДНОСТ   8,42 6,8 - 8,5 

7. АМОНИЈАК КАО NH4 mg/l  0,15 1,0 

8. НИТРИТИ КАО N mg/l 0,010 0,05 

9. НИТРАТИ КАО N mg/l 0,90 10 

10.. УТРОШАК  KMnO4 mg/l 12,0  

11.. ХЛОРИДИ  Cl mg/l <5,00  

12. ГВОЖЂЕ   Fe mg/l 0,66 0,3 

13. МАНГАН  Mn mg/l <0,025  

14... УКУПНИ СУВИ ОСТАТАК mg/l 336,0 до 1000 

15. СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ mg/l 4,0 до 30  

16. РАСТВОРЕНИ КИСЕОНИК mg/l O2 11,72 најмање 6 

17 КИСЕОНИК ПОСЛЕ 5 ДАНА mg/l O2 11,31  

18.1 БПК5 mg/l O2 0,41 до 4 

19. ХПК ИЗ KMnO4 mg/l O2 3,00 до 12 

 

 
 Добијене вредности су неусаглашане са прописаним вредностима због видљивих отпадних материја, приметне боје и гвожђа а 
према Уредби о класификацији вода (Сл. гласник СРС 5/68) Правилнику о опасним материјама у водама(Сл. гласник СРС 31/82) 
за ХПК по Уредби о класификацији вода, међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије(Сл. 
лист СФРЈ 6/78) (по препоруци из Катастра отпадних вода).  
 
 



Резултати физичко - хемијских испитивања са локације 2 : Река Змијанац, Бољевац 
 
 

Ред. 
Бр. 

ПАРАМЕТАР ЈЕД.  
МЕРЕ 

ДОБИЈЕНА 
ВРЕДНОСТ 

ПРОПИСАНА  
ВРЕДНОСТ 

1. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ ° C 4  

2. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА ° C 7  

3. ВИДЉИВЕ ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ  има без 

4. ПРИМЕТНА БОЈА  има без 

5. ПРИМЕТАН МИРИС  без без 

6. pH ВРЕДНОСТ   8,5 6,8 - 8,5 

7. АМОНИЈАК КАО NH4 mg/l  0,16 1,0 

8. НИТРИТИ КАО N mg/l 0,003 0,05 

9. НИТРАТИ КАО N mg/l 0,90 10 

10.. УТРОШАК  KMnO4 mg/l 8,0  

11.. ХЛОРИДИ  Cl mg/l 8,22  

12. ГВОЖЂЕ   Fe mg/l 0,16 0,3 

13. МАНГАН  Mn mg/l <0,025  

14... УКУПНИ СУВИ ОСТАТАК mg/l 336 до 1000 

15. СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ mg/l 8,4 до 30  

16. РАСТВОРЕНИ КИСЕОНИК mg/l O2 11,76 најмање 6 

17 КИСЕОНИК ПОСЛЕ 5 ДАНА mg/l O2 11,58  

18.1 БПК5 mg/l O2 0,18 до 4 

19. ХПК ИЗ KMnO4 mg/l O2 2,00 до 12 

 

 

Добијене вредности су неусаглашане са прописаним вредностима због видљивих отпадних материја, приметне боје и гвожђа а 
према Уредби о класификацији вода (Сл. гласник СРС 5/68) Правилнику о опасним материјама у водама(Сл. гласник СРС 31/82) 
за ХПК по Уредби о класификацији вода, међурепубличких водотока,  међудржавних вода и вода обалног мора Југославије(Сл. 
лист СФРЈ 6/78) (по препоруци из Катастра отпадних вода). 
 
 

Резултати физичко - хемијских испитивања са локације 3: Река Арнаута после улива реке Змијанац, Бољевац 
 



Ред. 
Бр. 

ПАРАМЕТАР ЈЕД.  
МЕРЕ 

ДОБИЈЕНА 
ВРЕДНОСТ 

ПРОПИСАНА  
ВРЕДНОСТ 

1. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ ° C 4  

2. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА ° C 8  

3. ВИДЉИВЕ ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ  има без 

4. ПРИМЕТНА БОЈА  има без 

5. ПРИМЕТАН МИРИС  без без 

6. pH ВРЕДНОСТ   8,38 6,8 - 8,5 

7. АМОНИЈАК КАО NH4 mg/l  0,25 1,0 

8. НИТРИТИ КАО N mg/l 0,009 0,05 

9. НИТРАТИ КАО N mg/l 0,68 10 

10.. УТРОШАК  KMnO4 mg/l 14,8  

11.. ХЛОРИДИ  Cl mg/l < 5  

12. ГВОЖЂЕ   Fe mg/l 0,84 0,3 

13. МАНГАН  Mn mg/l <0,025  

14... УКУПНИ СУВИ ОСТАТАК mg/l 284,0 до 1000 

15. СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ mg/l 13,6 до 30  

16. РАСТВОРЕНИ КИСЕОНИК mg/l O2 11,93 најмање 6 

17 КИСЕОНИК ПОСЛЕ 5 ДАНА mg/l O2 11,42  

18.1 БПК5 mg/l O2 0,51 до 4 

19. ХПК ИЗ KMnO4 mg/l O2 3,70 до 12 

 

 Добијене вредности су неусаглашане са прописаним вредностима због видљивих отпадних материја, приметне боје и гвожђа а 
према Уредби о класификацији вода (Сл. гласник СРС 5/68) Правилнику о опасним материјама у водама(Сл. гласник СРС 31/82) 
за ХПК по Уредби о класификацији вода, међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије(Сл. 
лист СФРЈ 6/78) (по препоруци из Катастра отпадних вода). 
 

  
 
 
 
 
Резултати бактериолошких испитивања са локације 1 : Река Арнаута, Бољевац 



Ред. 
 Бр. 

       Параметар    Јед.  
Мере  

Добијена вредност Прописана  
  вредност 

1. МПН  >240000/l До 6000/100 ml 

 

 Добијене вредности неусаглашене су са прописаним вредностима због МПН  а према Уредби о класификацији вода (Сл. 
гласник СРС 5/68). 
 Такође индентификоване су бактерије Escherichia coli, Enterobacter species, колиформне бактерије фекалног порекла. 
 

 
Резултати бактериолошких испитивања са локације 2 : Река Змијанац, Бољевац 

 

Ред. 
 Бр. 

       Параметар    Јед.  
Мере  

Добијена вредност Прописана  
  вредност 

1. МПН  >2200/l До 6000/100 ml 

 

 Добијене вредности усаглашене су са прописаним вредностима због МПН  а према Уредби о класификацији вода (Сл. 
гласник СРС 5/68). 
 Такође индентификоване су бактерије Escherichia coli, колиформне бактерије фекалног порекла. 
 
 

 
Резултати бактериолошких испитивања са локације 3 : Река Арнаута после улива реке Змијанац, Бољевац 



 

Ред. 
 Бр. 

       Параметар    Јед.  
Мере  

Добијена вредност Прописана  
  вредност 

1. МПН  >240000/l До 6000/100 ml 

 

 Добијене вредности неусаглашене су са прописаним вредностима због МПН  а према Уредби о класификацији вода (Сл. 
гласник СРС 5/68). 
 Такође индентификоване су бактерије Escherichia coli, Enterobacter species, колиформне бактерије фекалног порекла. 
 

 Узорци су испитани по Уредби о класификацији вода (Сл. гласник СРС 5/68) Правилнику о опасним материјама у водама(Сл. 
гласник СРС 31/82) за ХПК по Уредби о класификацији вода,међурепубличких водотока,међудржавних вода и вода обалног мора 
Југославије(Сл. лист СФРЈ 6/78) (по препоруци из Катастра отпадних вода). 

 
 Бактериолошка испитивања вршена су на основу највероватнијег броја колиморфних бактерија садржаних у 100мл воде ( 
индекс МПН). 
 Узорци су испитани по Уредби о класификацији вода (Сл. гласник СРС 5/68) 

  Све испитиване воде припадају категорији VI (Слив реке Тимок) по уредби о категоризацији вода (Сл. гласник СРС 
17/67 и 53/67) 
 По Уредби о класификацији вода, међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије 
(сл. лист СФРЈ 2/74 и 24/76) све три испитиване воде припадају III КЛАСИ – воде које се могу употрбљавати за 
наводњавање, а после уобичајених метода обраде и у индустрији, осим у прехрамбеној индустрији 

     

 

 

 
 ЗАКЉУЧЦИ 



 

После извршених испитивања на физичко – хемијске и бактериолошке показатење утврђено је да су узорци воде са локација 1 
и 3 неисправни и физичко – хемијски и бактериолошки, док је узорак воде са локације 2 исправан само бактериолошки. Ови 
подаци су веома алармантни и стога они позивају на хитне мере пречишћавања (као и контролисати и строго кажњавати 
испуштање садржаја септичких јама и чврстих отпада у реке и потоке) на територи општине Бољевац како би Бољевац и 
његови грађени имали чисте а исто тако и безбедне водотокове. 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОЦЕНА СТАЊА 
ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 
 
Насеље Бољевац као и околна места нема канализацију. Отпадне воде из домаћинстава се одводе у септичке јаме, 
а атмосферске воде у кишну канализацију. 
Са обе стране Арнауте постоје колектори отпадних вода (који никада нису примљени од стране надлежног Ј.К.П) 
који се спајају у један. После пријема отпадних вода из насеља ''Старо вашариште'' , све оне се одводе главним 
колектором до постројења за пречишћавање  које се налази на ободу града, уз пут према Зајечару.  
У центру града се налазе два колектора отпадих вода са изливима у Арнауту.  
Канализација у Бољевцу је лошијег стања од водовода. Иако постоји нешто изграђене мреже, она се лоше одржава, 
а присутан је веома велики број септичких јама, чије пражњење није регулисано. Кишна канализација је пропала. 
Постројење за пречишћавање, иако започето 1991. године никада није пуштено у погон.  
 
 Узроци проблема: 
   * неусклађеност прописа у области вода са директивама ЕУ; 
   * недостатак стандарда за квалитет вода које се испуштају у реципијент; 



   * преклапање надлежности органа државне управе у области вода; 
             * недоследна примена начела загађивач плаћа и система накнада за захватање и загађење вода; 
             * ниска цена воде за пиће; 
             * неодговарајућа заштита налазишта подземних вода и акумулација које се користе за водоснабдевање; 
             * недовољно и неадекватно пречишћавање воде за пиће; 
             * лоше стање дистрибутивне мреже воде за пиће и високи губици; 
             * недовољна развијеност канализационе мреже; 
             * изузетно ниска стопа пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода; 
             * неконтролисана примена вештачког ђубрива; 
             * прекогранично загађење; 
             * речни саобраћај; 
             * недовољна ефикасност мреже мониторинга површинских вода; 
             * непостојање ефикасне мреже мониторинга површинских вода; 
             * прекомерна експлоатација ресурса подземних вода; 
             * недовољна ефикасност система заштите од поплава и недостатак финансијских средстава. 

ПРИКАЗ СТАЊА 
 

           У насељу Бољевац, као ни по селима не постоји канализациона мрежа. Отпадне воде се испуштају у 
септичке јаме које су махом понирућег типа, а отпадна вода по селима се испушта у јаме за осоку. 
 Због густине насељености неповољнија је ситуација у насељу Бољевац. Поред густине насељености и 
дотрајалост водоводне мреже је један од фактора ризика због потенциналне опасности мешања пијаће и отпадне 
воде. 
Канализациона мрежа у насељу Бољевац је у фази изградње. Редовно пражњење септичких јама врши  се једино 
код стамбених зграда, док пражњење јама приватних домаћинстава иде по принципу пријаве власника. Сва 
пражњења септичких јама врши Ј.К.П. „Услуга“.   
Ситуација је алармантна због начина  уклањања течних (фекалних) отпада. 
          Већина септчких јама изграђена је пре четрдесетак година .Такве јаме су полуптопустљиве ( изграђене од 
бетонских зидова а дно остаје пропустљиво за отпадне воде). Садашња регулатива захтева изградњу 
водонепропусних септичких јама. Присутан је и белики број домаћинстава која имају непрописно грађене или у 
опште не поседују 
септичке јаме.  



Горе наведена ситуација за последицу има засићеност земљишта фекалним водама. Због конфигурације терена 
(насеље окружено са четри стране брдима) центар града је у најнеповољнијој ситуацији – свако изливање се слива 
до града. 

Централне улице покривене су кишном канализацијом али је због старости дошло до зачепљења одвода што 
за последицу има изливање и задржавање атмосферских падавина ( таква места су извор смрада , 
комараца...) Кишна канализација пролази кроз следеће улице:Драгише Петровића , централна улица, 
Солунских Бораца, Ђорђа Симеоновића, „ 9. бригаде “, Милана Цојића, Ивка Ђоловића. 

Приликом регулације корита реке Арнауте у кеј су уграђени колектори који служе за прикупљање отпадних 
атмосверских вода али и фекалних из прелива септичких јама. Колектори су изграђени уз зид са једне и са друге 
стране корита Арнауте. Пројектовани су тако да се улију у главни колектор будуће канализационе мреже, који би 
водио до фабрике за прераду отпадних вода. 
Цео тај систем био је доведен до преупотребу и пуштен у пробни рад, али због недовољног обезбеђења дошло је 
до отуђивања појединих делова опреме неопходне за рад. То је један од проблема тренутног нефункционисања.  
 
 

ПРЕГЛЕД СИТУАЦИЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНА 

 
Процењује се да је количина отпадне воде која се испушта из домаћинства око 200/лит. по стану на дан. 
 
Инвестиција циља је изградња канализационе мреже насеља Бољевац са системом за пречишћавање.  Служба за 
урбанизам  и грађевинске послове Општине Бољевац  је носилац целокупне  инвестиције ових послова, пошто је 
Фонд за грађевинско зенљиште угашен 2002.  
До сада је изграђено 2 km фекалне канализационе мреже и 1 km сабирног колектора до система за пречишћавање 
отпадних вода. 
Систем за пречишћавање отпадних вода постоји али није у функцији. Започет је са изградњом 1992. године и до 
сада је изграђено – завршено 80 % према пројектној документацији. Систем је пројектован за 5000 Е.С. и садржи 
две фазе: линију воде и линију муља.  

Линија воде: 
           Црпна станица са пужним пумпама 

Објекат предтретмана 



Биоаерациони базен 
Секундарни таложник 
Базен за хлорисање 
Компресорска станица 

           Линија муља: 
           Црпна станица за муљ 
           Силос за муљ 
           Поље за сушење муља 
Сви објекти су изграђени и део опреме је уграђен, али због некоришћења истог постројења опрема се мора 
сервисирати. 
Контрола пречишћених отпадних вода се не врши јер систем није у функцији. 

 

 

ПРОЦЕНА ПРОШЛОГ, САДАШЊЕГ И БУДУЋЕГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЗДРАВЉЕ 
ЉУДИ И СТАНДАРД ЖИВОТА 

 
На територији општине Бољевац проблем уклањања и депоновања течних отпадака је посебно изражен. Ј.К.П. 
„Услуга“ Бољевац врши уклањање и депоновање течних отпадака из насеља Бољевац, Боговина и Ртањ. Течни 
отпадци, тачније фекалије из септичких јама празне се у реку Арнауту у близини фабрике за пречишћавање 
отпадних вода (која није завршена и још не функционише.)  

- Проблем фекалне канализације Вашариште. Неопходно је завршити систем за пречишћивање и 
пустити у функцију изграђену канализационуе мрежу и извршити пријем исте. 

 
Због честе појаве изливања фекалне воде из стамбених зграда у насељу Солунских Бораца неопходно је 

урадити преспајање канализационе мреже на постојећи колектор поред реке. 
 
 

 

 



ПРОЦЕНА СТАЊА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

     

 

            Према подацима  Светске здравствене организације, данас је критична ситуација са резервама чисте воде и 
то као текућих и стајаћих, тако и подземних које се користе за пиће.  
На целој земљи данас има 1,5 милијарди кубних километара воде. Од тога је 97,3 % слано. Остатак од 2,7 % је 
свежа вода а од тих 2,7 % је 77,2% (четири петине) замрзнуто у вечном леду. Подземна вода представља 22,4 % а 
површинска 0,36 % слатке воде. Тако за коришћење остаје свега 1 %, а од тога је већ више од пола загађено. То 
значи да Земља као планета има велике резерве воде рачунајући и воду која се налази у атмосфери, али не и 
довољно питке воде.  
            На територији општине Бољевац постоје три локална водовода. 
О водоводу “Мировштица”, брине Ј.К.П.”Услуга” која врши редовно хлорисање и контролу исправности воде у 
хемијском и бактериолошком погледу. Контрола исправности воде врши се преко Завода за заштиту 
здравља”Тимок” Зајечар. 
         Водовод “Мировштица”, снабдева насеља: Бољевац са 3929 становника; село Бољевац са 319 становника; 
село Мали Извор са 670 становника; село Валакоње са 1686 становника (заселак Буково не припада водоводу 
“Мировштица”, већ се становништво снабдева из бунара, али не постоје подаци о броју становника већ је њихов 
број ушао у састав села).  
      Водовод “Луково” који снабдева село Луково са 1388 становника. 
О водоводу “Луково” брине МЗ Луково која је склопила уговор са приватним лицем које га одржава ( око 250 
корисника око 150 активних , остало су у иностранству или не живе у Лукову ) 
         Водовод “Ртањ” који снабдева насеље Ртањ са 195 становника и тренутно 250 избеглих лица чији број стално 
варира. Овим водоводом газдује пионирски дом ''Миодраг Сибиновић Зоран'' који је такође склопио уговор са  са  
МЗ која га одржава , води се рачуна о исправности воде, врши се редовно хлорисање и контрола исправности воде 
у хемијском и бактериолошком погледу. Контрола исправности воде врши се преко Завода за заштиту 
здравља”Тимок” Зајечар. 
 Оријентациони број становника које Ј.К.П. “Услуга” Бољевац снабдева здравом пијаћом водом око 8500  по 
тренутном стању. 
 Снабдевање водом за пиће осталих села у Општини Бољевац је ван контроле Ј.К.П. “Услуга” Бољевац. 



До 1991. год., док је Фонд Здравствене заштите надокнађивао трошкове, Хигијенско епидемиолошка служба Дома 
Здравља Бољевац вршила је контролу и хлорисање воде локалних водовода на тетиторији Општине Бољевац. 
Престанком финасирања контроле и хлорисање воде, сви трошкови стручних служби које су вршиле ову контролу и 
хлорисање су пали на терет власника локалних водовода и бунара. 
 
Увидом у документацију Завода за заштиту здравља “Тимок” Зајечар који је задужен за комплетан надзор и 
контролу исправности воде на територији Округа Зајечар-Бор, са којим ЈКП  ''Услуга''  има сарадњу, утврдђено је да 
је у периоду 1991-1995. год. извршен занемарљив број анализа а да се хлорисање вода локалних водовода и 
бунара не врши. 
 Подаци о броју водних објеката по селима и начину снабдевања домаћинстава потичу из времена 
организоване контроле, тако да број локалних водовода по селима може бити и већи. Под локалним водоводима 
подразумева се водовод који су једно или више домаћинстава изградила о свом трошку. 
Подаци по селима су следећи: 

ЈАБЛАНИЦА : 541 становник, четри јавне чесме које се напајају посебно свака са свог каптираног изворишта 
и водовод којим је обухваћено цело село. Овим водоводом газдује МЗ Јабланица. 
 Водовод у Јабланици је посебно интересантан јер је једини водовод у Србији где се корисници прикључују на 
потисти вод. Каптажа водовода је дубински извор на мзв „Грозничевац“, резервоар је  капацитета 270m3 
изграђен изнад села на брду “Оштриковац“. Доток воде из резервоара регулисан је временским сатом. 
Водовод је грађен од 1976.до 1986. год средствима из месног самодоприноса, помогла је Општина и на крају 
помоћ је стигла и из Републике . МЗ одржава локални водовод ,повремено води  рачуна о исправности воде, 
врши хлорисање и контролу исправности воде у хемијском и бактериолошком погледу. У ранијем периоду , 
Дом Здравља Бољевац, вршио је хлорисања воде као и узорковање четри пута годишње а њен квалитет се 
контролисао у ЗЗЗЗ„Тимок“ Зајечар. Село Јабланица је  било једино село на територији Општине које је 
водило организовано бригу, преко овлашћених стручних служби, о сеоском водоводу. 
 

  КРИВИ ВИР : 800  становника, 21 локални водовод, које су градиле групе грађана (од једног до петнаест 
домаћинстава ), остала домаћинства се снабдевају водом из бунара. 
 МИРОВО :283 становника, две јавне чесме и 16 локалних водовода.Удаљена домаћинства делимично се 
снабдевају и из бунара (углавном у летњем периоду године). 
 РУЈИШТЕ : 607 становника, 18 локалних водовода, а остатак становништва се снабдева водом из бунара. 



ПОДГОРАЦ:  2477 становника, један школски водовод који су мештани сами градили, а чије је стање 
катастрофално, имовински односи нису решени нити је извориште са којег се снабдева каптирано како налажу 
прописи; 17 локалних водовода који су заведени у картотеци хигијенско-епидемолошке службе Дома Здравља 
Бољевац. Постоје и нестручно изведени водоводи (што не значи да су претходни стручно изведени) чије „ каптаже“ 
су у виду обичних већих јама које ничим нису заштићене. Уз поменуте водоводе постоји и већи број бунара. 
 ДОБРУЈЕВАЦ : 356 становника, седам локалних водовода, а већина домаћинстава снабдева се из бунара. 
 ВРБОВАЦ : 238 становника, постоји  стари сеоски водовод који је руиниран и ретко ко га  користи, има и три 
локална водовода, остатак становништва се снабдева из бунара. 
 СУМРАКОВАЦ : 798 становника, постоји један школски водовод, шест локалних водовода и бунари. 
 ИЛИНО : 178 становника, цело село је обухваћено водоводом, раније је редовно контролисано али је сада 
контрола препуштена становницима и колико је познато не врши се контрола од стране овлашћених иституција. 
 БАЧЕВИЦА : 521 становника, постоји један школски водовод, осам локалних водовода и бунари. 
 ДОБРО ПОЉЕ : 591 становник, један сеоски водовод у распаду, три локална водовода и бунари. 
 ОСНОЋ БУКОВО И ОСНИЋ ТИМОК : 1650 становника, два школска водовода, седам локалних водовода и 
бунари. 
 САВИНАЦ : 498 становника, четри локална водовода и бунари. 
             Почетком јула 2006. год. извршено је комплетно прикључење Боговине (село и насење и рудник) водоводу   
 ''Мрљиш'' (РВС «Боговина - Бор» ). Ово одвајање извршено је преко огранка за Боговину од пумпне станице , 
дужине 1500 километара. Овим прикључком Боговина добија воду  17 литара/сек. 
Недостатак овог огранка је што је изграђен од азбестно – цементних цеви. 

   На основу напред изнетих чињеница види се да скоро једна половина становништва општине Бољевац 
пије воду која се не хлорише редовно нити се врши било каква контрола те воде. С обзиром да је подручје Општине 
ризично у смислу могућности избијања хидричних епидемија по питању контроле ових водовода стање је скоро 
алармантно.  На територији општине  у два наврата за кратко време се појавила жутице ( засеок Боговине који није 
обухваћен водоводом „Мировштица“ и село Подгорац). Такође у насељу Бољевац , на Илинском брду 2001. год 
дошло је до хаварије на цевоводу и мешања отпадних са пијаћом водом. Тада су у води за пиће пронађене 
колиформне и друге бактерије фекалног порекла. Уследила је брза интервенција те до инфекције грађанства није 
дошло.   

Због густине насељености неповољнија је ситуација у насељу Бољевац. Поред пренасељености и 
дотрајалост водоводне мреже је један од фактора ризика  
 



 Села на територији Бољевац имају све предуслове за изградњу савремених сеоских водовода. Главна 
препрека за изградњу оваквих водовода је недостатак новчаних средстава, како за планирање тако за изградњу и 
одржавање тих објеката. Изградњом и обједињавањем свих ових водовода под контролу Ј.К.П. „Услуга“ за дужи 
временски период било би решено питање снадбевања здравом пијаћом водом свих становника Општине Бољевац. 
 
                 ПРЕГЛЕД СИТУАЦИЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНА 

 

      Градња Бољевачког система водоснабдевања је почела 1964. год. Из те године датирају најстарији цевни 
разводи као и „Мали Бољевачки“ резервоар. Резервор је запренине V= 250 м3  а из њега полазе пластичне цеви f 
110. Резервоар својим  капацитетом није могао да задовољи потребе целе општине већ само града. 
 Због финансијске ситуације која траје дужи низ година, стање система водоснабдевања је све време на крајњој 
граници испада система.  
 КАПТАЖА „МИРОВШТИЦА“ Систем за вакумско хлорисање се држи у функцији уз сталне интервенције 
запослених, практично више није аутоматски. Сваког момента може доћи до отказивања неког елемента а 
резервних нема. Набављена је једна пумпа за систем хлорисања али је резервна на издисају.  Велика пумпа ради 
са 30% капацитета, не може да постигне више јер је оштећена, резервн нема.Комплетно постројење каптаже ради 
са 50% сигурноси. 
 ГЛАВНИ ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД КАПТАЖА-РАСТЕРЕТНА КОМОРА  Цевовод није у појединим деловима 
постављен исправно по вертикалној оси, због састава терена. Ово смањује његов капацитет. Ваздушни вентили на 
цевоводу не раде.  Арматуре на цевоводу су 60% исправне. Због врсте цеви, цемент-азбестне, цевоводу је 
смањена издржљивост на честе хидраулучке ударе приликом укључивања и искључивања пумпе.Комплетан 
цевовод ради са 70% капацитета и 65% сигурности. 
 ГЛАВНИ ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД РАСТЕРЕТНА КОМОРА-БОГОВИНА Цевовод није постављен по 
пројектованој траси, јавља се потреба за постављањем додатнх ваздушних вентила, смањење капацитета се 
процењује на 10%. Постојећи ваздушни вентили нису у функцији, од 11 раде само 3 што даље смањује капацитет 
цевовода за још 25%. Арматуре на цевоводу су 68% исправне. Комплетан цевовод ради са 65% капацитета и 83% 
сигурности. 
 ТРАНЗИТНИ ЦЕВОВОД РАСТЕРЕТНА КОМОРА-МАЛИ ИЗВОР  Ваздушни вентили нису уграђени, испуштање 
ваздуха се врши преко обичног вентила.Цевовод ради са 78% капацитета и 65% сигурности. 



 РАЗВОДНА МРЕЖА БОЉЕВАЦ-ГРАД  Од главних арматура ради само 15%.Поједини делови мреже су из 
1964. год. Притисак у граду изградњом великог резервоара је повећан и потребно је увођење две висинске 
зоне.Градска мрежа има 30% губитка а ради са 48% сигурности. 
   
  РАЗВОДНА МРЕЖА БОЉЕВАЦ-СЕЛО Нема главне арматуре, губитак у мрежи је 20%. 
  РАЗВОДНА МРЕЖА БОГОВИНА-НАСЕЉЕ  Главне арматуре не раде или нису постављене. Губитак у 
мрежи 35%, точећа места неисправна а део насеља нема водомере па се из овог разлога губитак пење на 60%. 
   РАЗВОДНА МРЕЖА БОГОВИНА-СЕЛО  Главне арматуре не раде или нису постављене. Губитак у мрежи је 
8%. Резервоар висински не покрива цело село-сигурност снадбевања се креће од 95% до 40% па и ниже у летњим 
месецима. Прикључак је нижи од прикључка за насеље па се јавља револт корисника кад у летњим месецима село 
нема а насеље има воду. 

  РАЗВОДНА МРЕЖА СЕЛО ВАЛАКОЊЕ Градска мрежа има 30% губитка а ради са 48% сигурности. Разводна 

мрежа није урађена по плану, није изграђен још један резервоар за део села према Бољевцу. Што доприноси 

неквалитетном снабдевању корисника водом у шпицевима потрошње. Арматуре не разводној мрежи не раде, 

47% ради. Ово прави проблеме при оправкама затварање се врши из главног резервоара а питање ја када ће и овај 
вентил да откаже, не држи  у потпуности.   Стање мреже је задовољавајуће, мрежа је од ПВЦ црева, критичне су 
само арматуре и завршетак мреже. Губитак 15% . 

РАЗВОДНА МРЕЖА СЕЛО МАЛИ ИЗВОР Село Мали Извор нема резервоар, у летњим месецима је 
снабдевеност водом 69% корисника. Стање мреже је да имамо 26% губитака, углавном на арматурама 1 
цементазбестним цевима. 
Недостатак резервоара за село Мали Извор прави сметње и сељанима и другим корисницима. Због 

недостатка резервоара не долази  вода до акомулације  па не може да се уводи рестрикција када је то потребно, а у 
шпицевима потрошње село вуче више воде из растеретне коморе. Кад се обори ниво у комори долази до 
поремећаја и на другим водоводима сто захтева свакодневни рад на контроли и регулацији система. 

У целини гледано систем има сигурност 50% иако неки његови делови имају виши проценат сигурности. 
Слаба тачка је извориште и главни цевовод. Стога је нужан наставак радова и набавка опреме за хлорисање. 

Заштита изворишта је приоритетна и зависи од оснивача! 
Разводне мреже уз боље одржавање, што наравно захтева налажење начина финансирања, временом би се 

довеле у задовољавајуће стање.  
  



Нови систем снабдевања водом Бољевачке општине  почет је да се гради  1970. год. и пуштен у функцију 
1974. год. Ради се о новој  каптажи, великом резервоару V= 650 м3 и новом цевоводу AЦЦ f 250. Каптирано је 
извориште реке "Мироштице" које је карстно врело. Из овог система предвиђено је снабдевање следећих насеља: 
Бољевац, село Бољевац, село Мали Извор,  село Валакоње и село Сумраковац. У првој фази изграђен је систем од 
врела "Мировштица" до Боговине  и остављен је одвојак за Сумраковац, сва остала насељаа су спојена  на систем. 
Због недовољне количине воде није изграђен вод до Сумраковца, а због све већег дефицита у количини воде  на 
гравитациони систем је 1989. год. постављена пумпа, тако да је систем постао комбиновани. (Ове године конплетна 
„Боговина“прикључена је на водовод „Мрљиш“. 

Снабдевање водом се врши од каптираног изворишта главним доводом до рестеретне коморе која је уједно и 
подеона и  из које се вода дели цевоводима; за Мали Извор један, за село, насеље и рудник Боговину и село 
Валакоње други и два цевовода за Бољевац. Село Бољевац је спојено са Бољевцем и чини једну целину. У свим 
насељима осим Малог Извора секундарне мреже полазе из резервоара. Село Мали Извор нема резервоар већ се 
водом напаја директно из прекидне коморе. 

Каптажа  
Каптажна грађевина се састоји из: I ниво : захватних крила, сабирног базена, захватног базена из две коморе, 

шахта за систем хлорисања и преливне коморе; II ниво изнад захватног базена и преливне коморе налазе се четри 
просторије пумпно постројење ( велика потисна пумпа и пумпе за хлорисање ), просторија са уређајем за 
хлорисање у којој се налази шахта за прикључење система хлорисања, просторија са електроормарима и 
просторија за складиштење хлора. Низводно од каптазе је отворени преливни базен са две преградне греде које 
служе за "подизање" нивоа воденог огледала у летњим месецима.  

Главни транспортни цевовод 
Главни цевовод је изграђен од цементазбестних цеви профила ND(f) 250 мм. Полази из друге коморе 

захватног базена, са коте 374,39 мм и завршава се у растретној комори на коти 355,85 мм а његова дужина је L = 
7.145,90 м. На главном цевоводу имамо три (3) шахте са пропусним и испусним вентилима, три (3) шахте са само 
пропусним вентилима и пет (5) шахти са ваздушним вентилима. 

Растеретна комора 
Растеретна комора се налази изнад Бољевца поред пута за Мали Извор. Из ње излазе цевоводи за насеља, 

сви су изграђени од цементазбестних цеви. За Бољевац  и село Бољевац воде два цевовода профила ND 100 мм и 
ND 300 мм; за село Мали Извор један ND 100 мм ; за Боговину (село, насеље и РМУ ), успут се одваја један ND 100 
мм за село Валакоње, један ND 200 мм. растеретна комора се сатоји од растеретног базена, затварачнице са 
вентилом и приступне кућице. 



           Бољевачки цевоводи 
     Бољевац и село Бољевац заједнички се снабдевају из "малог" резервоара V= 250 м3 и "великог" резервоара V= 
650 м3; у  које се вода допрема цементазбестним цевоводима ND 100 мм и ND 300 мм. 

Растеретна комора -  Боговина 
Од растертне коморе полази цементазбестни цевовод ND 200 мм до одвојка за Валакоње, ND 150 мм до 

предвиђеног одвојка за Сумраковац, а онда је профил ND 125 мм до Боговинског резервоара. Дужине деоница, по 
пројекту је ND 200 L1 =3.250 м, ND 150 L2= 2.550 м и ND 125 L3= 1.500 м. На траси има пет (5) шахти испусно- 
пропусним вентилима, шест (6) са испусним и девет (9) вазушних вентила. У Боговини постоје два резервоара, 
"групе грађана" од V= 50 м3 и главни од V= 250 м3. 

Траса за Валакоње  
Од цевовода растеретна комора-Боговина за Валакоњеводи ПВЦ цевовод до Валакоњског резервоара ND 

100 L = 1.040 м, В= 225 м3. На траси има један (1) испусно-пропусни и један (1) ваздушни вентил. 
Растеретна комора – Мали Извор 
Из растеретне коморе за Мали Извор води цементазбесни цевовод дужине L=1.000,00 м профила ND 100мм. 

Мали Извор нема резервоар, а на цевоводу постоји једна испусно-пропусна шахта и један (1) ваздушни вентил. 
Главни цевовод од каптазе до растеретне коморе је део времена  потисни а део времена гравитациони; 

цевоводи од растеретне коморе до насеља су гравитациони. 
 

           На подручју општине Бољевац налази се 19 сеоских насеља у којима живи и ради 17436 становника. 
Централним начином водоснабдевања снабдева се 4 насеља Бољевац, тачније 56% свих становника. 
 Насеља: Бољевац,село Бољевац, Валакоње и Мали Извор  прикључена су на градски водовод где се врши 
систематска дезинфекција и контрола исправности воде. Систематска дезинфекција такође се обавља и у 
рударском насељу Ртањ. У осталим насељима постоје 4 локална водовода, док се остало становништво снабдева 
из приватних водних објеката. 
 Када је реч о сеоским водоводима, они су углавном грађени на 2 начина: један од начина је и каптирање, 
односно захватање воде из природних изворишта и дистрибуција путем цевовода природним падом или пумпама. 
Ове објекте, као инвеститори и као корисници градили су мештани у сопственој режији појединачно или у групама и 
на тај начин решавали своје потребе водом за пиће.  
Званично, према Општинским одлукама о општим условима за коришћење и одржавање сеоских водовода о њима 
се старају месне заједнице, али у суштини, ова изворишта потпуно су незаштићена и препуштена сама себи. 
Анализе воде раде се само о трошку месних заједница или власника водних објеката. Због недостатка 



материјалних средстава у задњих 10 година урађене су само анализе воде по индикацијама (где је указивало на 
постојање неког загађења, односно обољења људи) и увид у резултате имају само власници, односно она лица која 
су платила анализу воде. Због такве ситуације неконтролисања стања вода у намогућности је и да се раде 
дезинфекције воде где изискује стање анализе воде. 
 До пре 15 година анализе воде су плаћали фондови тако да се тада имао већи увид у стање локалних водних 
објеката, чак и у стање индивидуалних водних објеката (бунара). Имајући увид у стање резултата вода могло се 
утицати и на квалитет воде за пиће, односно на исправност вода. 
 Месна заједница Јабланица поседује каптирани извор – водовод – који обухвата велики део сеоског 
становништва (постоји хлоринатор који је задњих десетак година неисправан) а због недостатка материјалних 
средстава и застарелости опреме, не поправља се. 
 1988. године урађене су 4 анализе воде, сви добијени резултати су показивали бактериoлoшку неисправност 
због присуства колиформних бактерија фекалног порекла, када је и почето са хлорисањем воде за пиће. 1989. 
године 4 узета узорка на анализу су показивала хемијску и бактериолошку исправност воде за пиће. 1990. године 4 
узета узорка су такође била хемијски и бактеријолошки исправна. 1994. године достављени узорак воде није 
одговарао због смањене концентрације хлора. Од 1997. године хлоринатор није био у функцији и достављени 
узорак бактериолошки није одговарао због присуства колиформних бактерија. 1998. године 2 узорка такође 
неисправна због присуства истог загађивача. 1999. и 2000. године урађена је по једна анализа воде и достављени 
узорци су одговарали правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. 
 Месна заједница Илино поседује каптирани извор са резервоаром. 22. 10. 1987. године је хлоринатор пуштен 
у рад. Задњих година такође није у функцији. 1987. године урађено је 8 узорака воде. Од тога 3 узорка су 
показивала присуство бактерија фекалног порекла а 5 достављених узорака је било хемијски и бактериолошки 
исправно. 1988. године узета су 2 узорка, један је показивао бактериолошко загађење (бактерије фекалног порекла) 
а други је био исправан. 1998. године урађена су 3 узорка воде и сва 3 су била исправна. 1999. године је један 
узорак достављен и он је био неисправан због присуства бактерија фекалног порекла. 2000. године урађен је један 
узорак воде и он је одговарао правилнику хигијенске исправности воде за пиће. 
 Водовод Луково грађен је по пројекту, постоји хлоринатор који није у функцији. 1989. год. узета су 5 узорака 
воде за анализу, 4 узорка су била неисправна због присуства материја фекалног порекла, а један је испуњавао 
хемијске и бактериолошке норме о исправности воде. 1990. год. 3 узета узорка су била хемијски и бактериолошки 
исправна. 1997. год. узоркован је само 1 узорак воде и показивао је присуство колиформних бактерија фекалног 
порекла. 1998., 1999. и 2000. год. узиман је по 1 узорак воде сваке године и били су бактериолошки и хемијски 
исправни. 2001. год. узорак воде је показивао присуство бактерија фекалног порекла. 2002. год. узорковане су воде 



са две критичне тачке локалног водног објекта, један је био бакт. и хем. исправан а други је показивао присуство 
бактерија фекалног порекла по чему се закључује да загађење није из изворишта већ секундарно. 
 Каптирани извор на Ртњу, уграђен сабирни резервоар и хлоринат који је једини у употреби. 1987. год. је 
урађено 7 анализа воде од чега је 6 било исправно а један узорак је био неисправан због присуства колиформних 
бактерија. 1998. год. 7 урађених анализа  5 је било бакт. и хем. исправно. 1999. год. узорковано је 6 узорака воде, 4 
узорка су била бакт. и хем. исправно а један је показивао присуство бактерија фекалног порекла. Вероватно постоји 
још урађених анализа за Ртањски водовод али су били достављени лицима која су вршила плаћање анализе. Што 
се тиче индивидуалних водних објеката, што укључује и школске водне објекте урађен је већи број анализа крајем 
осамдесетих и почетком деведесетих година него од двехиљадите године па на овамо, зато што трошкове анализа 
вода више не плаћају фондови ни општина а појединци нису у могућности да издвоје потребан новац за анализу.
 Упоређујући анализе резултата у Бољевачким селима издваја се пар села код којих је повећано хемијско 
загађење воде где је потребно извршити и санацију самих водних објеката. 
 По повећаној концентрацији хемијског загађења издвајају се Сумраковац, Подгорац и Оснић. Упоређујући по 
годинама урађене анализе изгледају овако: у селу Сумраковац 1988. год. узето је укупно 32 узорка воде, од тога 
само 6 узорака је било бакт. и хем. исправно док је 7 узорака било хемијски неисправно а 19 бактериолошки. 1998. 
год. узето је 6 узорака од чега је 4 показивало хемијску неисправност а 2 бактериолошку. 1999. год. рађена је 
анализа само школског водног објекта. Узета су 6 узорка са различитих тачака. Свих 6 узорка су показивали 
бактериолошку и хемијску неисправност. 2000. год. урађене су 4 анализе воде од чега су 3 узорка показивала 
хемијску и бактериолошку неисправност, а један је показивао само бактериолошку неисправност. 2003. год. урађена 
је једна анализа школске воде (о трошку школе) где је на основу резултата утврђено да је вода неупотребљива за 
људску употребу. У свим водама као узрок хемијског загађења је наведена повећана концентрација нитрата и 
нитрита, а узрок бактериолошког загађења су: колиформне бактерије фекалног порекла као и присуство ешерихије 
коли и ентеробактера у количини које не одговарају по Правилнику  о хигијенској исправности воде за пиће. 
 Стање индивидуалних водних објеката у селу Подгорац по броју анализа и врсти загађења изгледа овако: у 
1988. год. урађено је 23 узорка воде од чега су 3 хемијски загађена узорка, бактериолошки 9, а 11 узорака воде 
испуњавају услове о хигијенској исправности воде за пиће. Хемијски загађивачи су наведени: снижене pH 
вредности, и повећане концентрације нитрата, бактеријолошки загађивачи су присуство колиформних бактерија и 
бактерија фекалног порекла. 1995. год. урађене су две анализе које су хемијски загађене. 1997. год. један узорак је 
био хемијски загађен (школска вода). 1998. год. такође један узорак је био хемијски неисправан, а 1999. год. 
урађена су 4 узорка воде, 3 су била неисправна а један узорак воде је био хем. и бакт. исправан. 2001. год. урађено 



је 8 узорака воде од чега је хемијски неисправно 4 а бактериолошки 3, један узорак је био хемијски и бактериолошки 
исправан. 
 У селу Оснић стање индивидуалних водних објеката је било овако: 1988. год урађено је 11 анализа, 6 узорака 
је испуњавало услове о хемијској и бактериолошкој исправности воде, 5 узорака нису задовољавала захтеве 
правилника о исправности воде за људску употребу. 1994. год. урађена је једна анализа воде која је била 
бактериолошки и хемијски неисправна. 1998 године од 6 узорака воде 3 узорака одговара правилнику о хемијској и 
бактериолошкој исправнодти воде, 2 узорка нису била бакт. исправна а један узорак ни бактериолошки ни хемијски. 
Као хемијски загађивачи наведена је повећана концентрација нитрита, а као бактериолошки загађивачи: 
ентеробактер, ешерихијо коли и колиформне бактерије. 

Предлог мера 
 Анализа стања водоснабдевања сеоских насеља на подручју Општине, за период иза нас као и резултати 

испитивања хигијенске исправности воде сеоских водовода указује да је неопходно предузети конкретне мере, како 
би се становништво сеоских насеља обезбедило хигијенски исправном водом за пиће и смањио ризик од избијања 

хидричних епидемија. У том смислу, посебно значајна мера је повезивање на градски водовод свих сеоских насеља 
где за то постоје реалне могућности. 

 Све сеоске водоводе завршити до краја тј. по пројекту. Извршити санацију водовода где је то потребно и 
увести сталну дезинфекцију воде. Обезбедити систематску контролу исправности свих сеоских водовода. Имјући у 
виду значај ове мере и чињеницу да сеоске месне заједнице немају материјалне могућности да финансирају 
систематску контролу, изнаћи могућност преко неких организација да се обезбеди бесплатна анализа воде. 
 Уз ове мере, али и уз ангажовање свих објеката (сеоских месних заједница, надлежних инспекцијских служби, 
појединаца-корисника сеоских водовода) може се очекивати да ће у наредном периоду доћи до побољшања стања 
водоснабдевања и мањег загађења воде 
 

ЗВЕШТАЈ о испитивању резултата физичко-хемијских испитивања 
Анализе су вршене у ЗЗЗ '' Тимок '' Зајечар 
Бр. извештаја: 2438 
Датум: 23.06.2005. год 
Узорак: Вода за пиће са пумпне станице Мировштица-сирова вода 
Узорковано је по Правилнику о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ( 

''Сл. Лист СФРЈ ''бр. 33/87 и 13/91 ) 
Испитано по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 



 
  Параметар Јед. 

мере 
Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Температура C / Тем.извор.или 
ниже 

  

2. Боја Co-Pt / 5 Co-Pt   

3. Мирис  Без Без   

4. Укус  Без Без   

5. Мутноћа NTU 0,33 1  NTU  (5)   

6. pH  8,1 6,8-8,5   

7. Утрошак KmnO4 mg/l 2,0 До8(12)   

8. Амонијак(NH3) mg/l <0,05 0,1(1)   

9. Резидуални хлор mg/l / До0,5   

10. Хлорити (Cl) mg/l <5,0 200   

11. Нитрити (NO2) mg/l <0,005 0,03   

12. Нитрати(NO3) mg/l 3,83 50,0   

13. Остатак испатења mg/l /    

14. Електропроводљивост NS/cm 463 До 1000   

Добијене вредности су усаглашене са вредностима у Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 
 

 

 
РЕЗУЛТАТИ микробиолошких испитивања 
 

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Укупне колиформне 
бактерије у 100 ml 

 0 <=100   

2. Колиформне бактерије  
одређене мем. Филтер 
мет. у 100 ml 

 / <=10   

3. Колиформне бактерије 
фекалног порекла 

 0 0   



4. Аеробне мезофилне 
бак. У 1 ml  

 0 <=300   

5. Streptokokeфекалног 
порекла 

 0 0   

6. Proteus врсте  0 0   

7. Сулфидо редукујуће 
Klostridia у100 ml 

 0 <=10   

8. Pseudomonas aeruginosa  0    

 
 
Добијене вредности су усаглашене са вредностима датим у Правилнику о 
хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СФРЈ бр. 42/98 ) 
  
 

 

ИЗВЕШТАЈ о испитивању резултата физичко-хемијских испитивања 
Анализе су вршене у ЗЗЗ '' Тимок '' Зајечар 
Бр. извештаја: 2434 
Датум: 23.06.2005. год 
Узорак: Вода за пиће са јавне чесме код дома у центру Валакоња 
Узорковано је по Правилнику о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ( 

''Сл. Лист СФРЈ ''бр. 33/87 и 13/91 ) 
Испитано по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 
  

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Температура C / Тем.извор.или 
ниже 

  

2. Боја Co-Pt / 5 Co-Pt   

3. Мирис  Без Без   

4. Укус  Без Без   

5. Мутноћа NTU 0,25 1  NTU  (5)   

6. pH  8,1 6,8-8,5   



7. Утрошак KmnO4 mg/l 3,0 До8(12)   

8. Амонијак(NH3) mg/l <0,05 0,1(1)   

9. Резидуални хлор mg/l 0,2 До0,5   

10. Хлорити (Cl) mg/l <5,0 200   

11. Нитрити (NO2) mg/l <0,005 0,03   

12. Нитрати(NO3) mg/l 3,87 50,0   

13. Остатак испатења mg/l /    

14. Електропроводљивост NS/cm 461 До 1000   

Добијене вредности су усаглашене са вредностима у Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ микробиолошких испитивања 
 

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Укупне колиформне 
бактерије у 100 ml 

 0 0   

2. Колиформне бактерије  
одређене мем. Филтер 
мет. у 100 ml 

 / 0   

3. Колиформне бактерије  0 0   



фекалног порекла 

4. Аеробне мезофилне 
бак. У 1 ml  

 2 <=10   

5. Streptokokeфекалног 
порекла 

 0 0   

6. Proteus врсте  0 0   

7. Сулфидо редукујуће 
Klostridia у100 ml 

 0 0   

8. Pseudomonas aeruginosa  0 0   

 
 
Добијене вредности су усаглашене са вредностима датим у Правилнику о 
хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СФРЈ бр. 42/98 ) 
  
 

 

 
ИЗВЕШТАЈ о испитивању резултата физичко-хемијских испитивања 
Анализе су вршене у ЗЗЗ '' Тимок '' Зајечар 
Бр. извештаја: 2144 
Датум: 16.06.2006. год 
Узорак: Пумпна станица Мировштица-сирова вода 
Узорковано је по Правилнику о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ( 

''Сл. Лист СФРЈ ''бр. 33/87 и 13/91 ) 
Испитано по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 
  

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Температура C / Тем.извор.или 
ниже 

  

2. Боја Co-Pt / 5 Co-Pt   

3. Мирис  Без Без   

4. Укус  Без Без   



5. Мутноћа NTU 0,54 1  NTU  (5)   

6. pH  7,5 6,8-8,5   

7. Утрошак KmnO4 mg/l 1,0 До8(12)   

8. Амонијак(NH3) mg/l <0,05 0,1(1)   

9. Резидуални хлор mg/l / До0,5   

10. Хлорити (Cl) mg/l <5,0 200   

11. Нитрити (NO2) mg/l <0,005 0,03   

12. Нитрати(NO3) mg/l 3,22 50,0   

13. Остатак испатења mg/l /    

14. Електропроводљивост NS/cm 428 До 1000   

Добијене вредности су усаглашене са вредностима у Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛТАТИ микробиолошких испитивања 
 
 

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Укупне колиформне 
бактерије у 100 ml 

 0 <=10   

2. Колиформне бактерије  
одређене мем. Филтер 
мет. у 100 ml 

 / <=5   

3. Колиформне бактерије  0 0   



фекалног порекла 

4. Аеробне мезофилне 
бак. У 1 ml  

 1 <=100   

5. Streptokokeфекалног 
порекла 

 0 0   

6. Proteus врсте  0 0   

7. Сулфидо редукујуће 
Klostridia у100 ml 

 0 <=1   

8. Pseudomonas aeruginosa  0 0   

 
 
Добијене вредности су усаглашене са вредностима датим у Правилнику о 
хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СФРЈ бр. 42/98 ) 
  
 

 

ИЗВЕШТАЈ о испитивању резултата физичко-хемијских испитивања 
Анализе су вршене у ЗЗЗ '' Тимок '' Зајечар 
Бр. извештаја: 2548 
Датум: 6.07.2006. год 
Узорак: Јавна чесма код дома у цантру – Валакоње 
Узорковано је по Правилнику о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ( 

''Сл. Лист СФРЈ ''бр. 33/87 и 13/91 ) 
Испитано по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.)  
 

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Температура C / Тем.извор.или 
ниже 

  

2. Боја Co-Pt / 5 Co-Pt   

3. Мирис  Без Без   

4. Укус  Без Без   

5. Мутноћа NTU 0,25 1  NTU  (5)   



6. pH  8,0 6,8-8,5   

7. Утрошак KmnO4 mg/l 3,0 До8(12)   

8. Амонијак(NH3) mg/l <0,05 0,1(1)   

9. Резидуални хлор mg/l 0,2 До0,5   

10. Хлорити (Cl) mg/l <5,0 200   

11. Нитрити (NO2) mg/l <0,005 0,03   

12. Нитрати(NO3) mg/l 2,92 50,0   

13. Остатак испатења mg/l /    

14. Електропроводљивост NS/cm 412 До 1000   

Добијене вредности су усаглашене са вредностима у Правилнику о хигијенској исправности 
воде за пиће ( ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 42/98. , 44/99.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ микробиолошких испитивања 
 

 Параметар Јед. 
мере 

Добијена 
вредност 

Прописана 
вредност 

Ознака 
методе 

Напомена 

1. Укупне колиформне 
бактерије у 100 ml 

 0 0   

2. Колиформне бактерије  
одређене мем. Филтер 
мет. у 100 ml 

 / 0   

3. Колиформне бактерије 
фекалног порекла 

 0 0   

4. Аеробне мезофилне  0 <=10   



бак. У 1 ml  

5. Streptokokeфекалног 
порекла 

 0 0   

6. Proteus врсте  0 0   

7. Сулфидо редукујуће 
Klostridia у100 ml 

 0 0   

8. Pseudomonas aeruginosa  0 0   

 
Добијене вредности су усаглашене са вредностима датим у Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће ( Сл. лист СФРЈ бр. 42/98 ) 
  
 

      
7. ЛИТЕРАТУРА 

 
Нацрт националног програма заштите животне средине Rепублике Србије ( Министарство науке и заштите животне средине ) 
Генерални план Бољевац из 2003. год. 
Просторни план слива водоакмулације '' Боговина '' из 1995. год. 
Еколошки изазов Проф. Др мара Ђукановић 
Извештај  Ј.К.П. о стању водоснабдевености општине Бољевац 
Извештај хигијенско-епидемиолошке службе Дома здравља Бољевац о стању водовода 
Извештаји ЗЗЗ Зајечар о испитивању квалитета воде  

ПРИЛОЗИ 
Скица разводне мреже 

 
ПРОЦЕНА СТАЊА 
БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 
 
      Закон о заштити животне средине ( Сл. Гласник РС бр. 135/04 чл. 3. став 1. тачка 7. ) исказује: биодиверзитет 
је разноврсност организама у оквиру врсте, међу врстама и међу екосистемима и обухвата укупну 
разноврсност гена врста и екосистема на локалном, националном, територијалном и глобалном нивоу. 
 



         У Србији је међу биљним врстама угрожено око 600, а међу животињским око 500 врста сисара, птица, 
гмизаваца, водоземаца и риба. 
 
     Укупна површина заштићених природних подручја износи око 6,5 територије Србије. Осим националних 
паркова ( 5 ), резервата природе ( 71 ), предела изузетних одлика ( 19 ), споменика природе ( 322 ) и паркова 
природе ( 19 ) у Србији је заштићено 215 биљних и 426 животињских врста као природних реткости, а 156 вста је 
под контролом коришћења и промета.  
     Мaдa ниje мoгућe дaти прeцизнe пoдaткe o тoмe кoликo врстa свaкoднeвнo нeстaje или кoликa je стoпa гeнeтскe 
eрoзиje, jaснo je дa је у пoслeдњe врeмe пoрaслa стoпa нeстajaњa сисaрa и птицa, пo oбиму и стeпeну, и дa je oнa 
знaтнo вeћa oд прцeњeнe прoсeчнe стoпe нeстajaњa у прeдхoдним милeниjумимa. Нeстaнaк врстa укључуje и 
смaњeњe дивeрзитeтa нa гeнeтскoм нивoу, сa пoслeдичним прoмeнaмa у eкo-систeмимa. Oвaкaв сe пaд дивeрзитeтa 
у eкo-систeмимa, врстaмa и гeнoимa oбичнo нaзивa губитaк биoдвeрзитeтa. 
     Притисак на биодиверзитет Србије се највише одражава на стање шумских и осетљивих екосистема и узрокује 
смањење односно губљење биодиверзитета. Посебно су значајни утицаји неконтролисаног развоја туризма, 
нелегале и непланске градње, саобраћаја и шумских делатности у заштићеним природним добрима. 
     Шуме као природни ресурс представљају значајан производно-привредни и еколошки потенцијал 
Републике Србије. Стање и потенцијал шума су полазна основа за планирање и оптимално коришћење шума и 
шумских производа. Стање шума су такође један од најважнијих индикатора процене стања животне средине и 
степена угрожености.  
 Пoд шумoм сe пoдрaзумeвa зeмљиштe oбрaслo шумским дрвeћeм; пoд шумским зeмљиштeм сe пoдрaзумeвa 
oнo зeмљиштe кoje сe збoг свojих прирoдних oсoбинa и eкoнoмских услoвa нajбoљe искoришћaвa кaдa сe нa њeму 
гajи шумa.  

 

Притисак на шуме – проблеми: 

- штете у шумама ( пожари, елементарне непогоде, инсекти и биљне болести и деловање човеке ), 
- процеси сушења шума и тешки метали у шумским еко-системима, 
- недовољан степен шумовитости у односу на вишефункционално коришћење шума, 
- неодговарајућа структура шума према узгојном облику – изданачке шуме и друге. деградационе форме у 

односу на високе шуме, 
- загађење шума и шумског земљишта. 



Узроци проблема: 

- још увек није донета национална стратегија шумарства Републике Србије, односно не постоји свеобухватно 
утемељена шумска политика која интегрише све заинтересоване стране ( власнике, кориснике, индустрију, 
локалну заједницу, становништво, невладин и владин сектор и др. 

- није успостављен свеобухватан систем управљања шумама свих типова власништва ( државне, приватне, 
комуналне и др.), 

- управљање шумским ресурсима (где спада сеча и сакупљање биљака лековитог биља и гљива)  превасходно 
је усредсређено на економску добит уз занемаривање очувања структуре и процеса шумских станишта, 

- неодговарајуће коришћење шумских еко-система у националним парковима и другим заштићеним 
подручјима, 

- низак ниво техничко технолошког развоја, 
- није још увек спроведена реформа јавног сектора и реструктуирање јавних предузећа за газдовање шумама, 
- индустрија, саобраћај, коришћење хемијских препарата за сузбијање штеточина и сл. директни су загађивачи 

шума. 

 
 

 

 

 

ПРИКАЗ СТАЊА 
ПРЕГЛЕД СИТУАЦИЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ 6 (шест) ГОДИНА 

 
 

      Организација заштите шума на територији Ш.Г. «Тимочке шуме» 
     Организованост и ефикасност заштите шума у великој мери утиче на интезитет гатдовања шумама и постизање 
одговарајућих планираних циљева. Зато је за обезбеђивање и реализацију постављених циљева газдовања, 
организована и служба за заштиту шума. 
     Ова служба планира и спроводи све неопходне превентивне и репресивне мере које су нужне ради заштите 
шума од штетних инсеката, проузроковача биљних болести, других биотичких фактора ( дивљачи, стоке, човека и 
сл. ), затим шумских пожара, појава елементарних непогода и осталих штетних фактора. 



     Успешност решавања заштите шума од штетних чинилаца, захтева следећу организацију прогнозне службе: 
6. Шумска управа – у оквиру својих задатака региструје појаве о распрострањености ( утврђивање површине ), 

узрочника обољења и штетних инсеката, те оштећења на стаблима у културама и шумама. 
7. Шумско газдинство – организује и координира рад служби на подручју шумских управа. Води картотеку о 

појави, распрострањености и интезитету појаве штетних организама и штетама у културама и шумама. 
8. Генерална дирекција у сарадњи са Институтом за шумарство – даје упутства и предлаже методе за 

утврђивање присуства и интезитета појаве узрочника обољења и штетних инсеката. Ради на 
идентификовању штетних организама. 

 
 
     Шумски пожар је штетни фактор првог реда. Када се говори о угрожености шума од пожара, с правом се сматра 
да нема шуме које нису угрожене од овог штетног фактора, те је и извршена подела према степену угрожености, на 
шест степена, где су најугроженије врсте четинари. 
     Суша, као елементарна непогода, двојако утиче на постојање шума. Прво, као основни узрок настанка пожара, 
након дугих сушних периода, и као узрочник сушења новоподигнутих засада. 
2000. година је била година велике суше. Те године је забележено, укупно 41 пожар, на око 600 хектара, када су 
били захваћени и четинари и лишћари. Такође, забележена је суша новоподигнутих култура до пете године 
старости, на преко 150 хектара. 
 
ПРЕГЛЕД ПОЖАРИШТА НАСТАЛИХ У 2000. ГОДИНИ:  ШУ  БОЉЕВАЦ  

Шумска 
једин. 

Оде
ље 
ње 

Пов
рши
на 

Узгојни тип и 
врста дрвета 

Ста 
рост 

Тип 
пожара 

М.  дан УЗРОК Учесници у 
гашењу 

Штета по 
извештају 

Беле 
Воде 

8 6.0 Шикара граба  Приз. 8 22 Непоз. Радници ШУ, 
ватрогасци 

нема 

Марков 
Камен 

20а 10 Издан.сас.букве 60 Приз. 7 10 Непоз. Радници ШУ Нема 

Марков 
Камен 

28ц 1.6 Издан.сас.цера 60 Приз. 3 24 Непоз. Мештани Нема 

Марков 
Камен 

3а 0.8 Издан.сас.цера 50 Приз. 7 26 Познат Радници ШУ, 
ватрогасци, 
мештани 

Нема 



Букова 
Ртањ 34а 5.0 Висока сас. Јеле 

и букве 
Разн
од 

Приз. 8 25 Бојево 
гађање 

Радници ШУ, 
ватрогасци 

Нема 

Ртањ 40,42 
43,45 
46,48 

45.6 Веш.под.сас.цр. 
бора; 
издан.сас.букве;
шикара букве 

30-
50 

Приз. – 
Висок 

7 8 Паље
ње 
трине 

Радници ШУ, 
ватрогасци, 
мештани села 
Локова, 
Јабланице и 
Рујишта 

У 45х и 48е  
високи  
пожар  
уништио  
културе црног 
бора 

Ртањ 67б 0.01 Веш.под.сас. 
смрче 

12 Приз. 7 31  Радници ШУ, 
ватрогасци 

нема 

  59.96         

    
Штете од снега и леда, као елементарних непогода, припадају групи неизбежних штета и борба против оваквих 
фактора је немогућа, сем спровођења редовних мера нега култура и састојина. Санација штете огледа се у 
успостављању шумског реда и санитарне сече. Непланирани шумско-узгојни радови се изводе у циљу 
обнављања јако оштећених делова и читавих састојина. Овим се повећавају трошкови газдовања шумама, и 
због тога се, овај проблем, заједно са пожарима и сушом, појављују не као уско стручни, него као опште 
друштвени. 

Сушење шума узроковано штетним факторима биотичке природе 
        Проблем заштите шума од човека,  као што је узурпација и прекомерне, бесправне сече, је сталан и 
тежак посао. Број бесправних сеча и других штета у шумама, учињених од човека, се сваке године повећава, 
што представња велики проблем у функционисању «Тимочких шума» . Опште пословање не дозвољава 
повећање броја радника који раде на чувању шума, а њихова стална присутност на терену је неопходна. 
Поготову ако се има у виду да један чувар шума, обавља посао на пар хиљада хекатара, што је физички и 
организационо немогуће. 
     Штете од стоке и дивљачи спречавају се забраном паша и брста у свим новоподигнутим засадима, све 
док оне не прерасту критичну висину. Ограђивање култура, овом приликом, и друге мере захтевају већа улагања. 
     Узгојни одстрел је једна од мера борбе против штета насталих од старне дивљачи, док је друга, побољшање 
исхране дивљачи остављањем ливада и травнатих површина, незасађеним дрвећем. Зимским прихрањивањем, 
када је највећа оскудица хране, смањује се и ова могућност за настанак великих штета. 



 
 
 

Напомена 2. :  Због повећаног броја опoжарених 
површина претходних година морало се поступити и 

повећаном пошумљавању у 2003. години, те је чак, и 
онако велики план, ( 34% ) прeбачен за 11%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САДАШЊА СИТУАЦИЈА – ПОСЛЕДЊЕ 2 (ДВЕ) ГОДИНЕ
 
Приватне шуме на територији: Бор, Бољевац, Зајечар, Књажевац, Неготин, Кладово и Мајданпек, чине природну и географску 
целину са државним шумама. 
     На основу поменутог решења извршена је примопредаја шума и шумског земљишта која улази у састав Тимочког шумског 
подручја од стране надлежних органа, о чему постоје записници са документацијом у архиви шумског газдинстав Бољевац. 
     Ово је прва општа основа за шуме овако формираног шумског подручја. Урађена је на основу података из посебних основа а 
према законским прописима који су важећи, као што су: Закон о шумама, Правилник о садржини и начину израде Општих и Посебних 
основа газдовања шумама..., као и остало што се односи на шумарство. 
     Нумерички ( дендрометријски ) подаци о стању шумског фонда у државним шумама добијени су рачунским свођењем 
података из важећих посебних основа, а за почетак важења Опште основе узима се 31.12.2003. године.  
     Подаци за приватне шуме узети су из привремених годишњих планова газдовања шумама у приватној својини. 
     Овим шумским подручјем је пре формирања Ј.П. «Србијашуме» газдовало друштвено предузеће ШИК «Јужни Кучај» 



 
Б)1.  Површина шума, проценат у односу на укупну површину општине  
 
ПОВРШИНЕ ГАЗДИНСКИХ ЈЕДИНИЦА ШУМСКЕ УПРАВЕ «БОЉЕВАЦ», односно општине Бољевац  

Газдинска 
јединица 

Укупна 
површина 

Шуме и шумско земљиште Остало земљиште 

Свега Шума Шумске 
културе 

Укупно 
шумско 

земљиште 

Свега Неплодно За остале 
сврхе 

хa 
 

хa хa хa хa хa хa хa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Државне 
шуме 

24.781,10 23.178,22 22.075,15 568,84 534,23 1.602,88 735,23 867,65 

Приватне 
шуме 

18.494,00 18.494,00 18.494,00 - - - - - 

Укупно ШУ 
«Бољевац» 

43,275,10 41.672,22 40.569,15 568,84 534,23 1.602,88 735,23 867,65 

 

 
 
Б)2.  Структура шумског земљишта ( шума, шикара, неплодно... ) 
 
     СТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ : Ш. У. «БOЉЕВАЦ», односно на територији општине Бољевац 

Газдинска 
јединица 

Високе 
састојине 

Изданачке 
састојине 

Вештачки 
подигнуте 
састојине 

Шикаре Шибљаци Укупно 
обрасло 

Необрасло 
земљиште 

Укупна 
поврпина 

хa 
 

хa хa хa хa хa хa хa 

Гари-Велики 
Врх 

835,98 266,92 74,04 2.213,74 163,77 3.554,45 147,01 3.701,46 

Јужни Кучај II 
 

1.799,13 152,08 36,50 140,70 - 2.128,41 112,09 2.240,50 



Јужни Кучај III 
 

2.245,58 333,72 21,67 21,02 2,58 2.624,57 147,15 2.277,72 

Беле Воде 
 

635,09 433,30 12,83 503,70 2.162,33 3.747,25 212,98 3.960,23 

Боговина I 
 

1.488,01 11,93 22,25 - - 1.522,19 155,75 1.677,94 

Малиник II 
 

516,66 803,59 9,20 1.405,35 - 2.734,80 488,82 3.223,62 

Марков камен 
– Мечји врх 

76,91 688,90 86,64 165,17 69,85 1.087,47 54,51 1.141,98 

Ртањ 
 

907,04 699,55 197,77 634,98 285,22 2.724,56 765,83 3.490,39 

Честобродица 
 

1.495,92 760,78 107,94 135,49 20,16 2.520,29 52,97 2.527,26 

Ш.У. 
«Бољевац» 

10.000,32 4.150,77 568,84 5.220,15 2.703,91 22.643,99 2.137,11 24.781,10 

 

 
 
 
 
 
Б)3.  Структура шума ( букове, храстове итд. ) 

Шумска управа, Бољевац 
Намена основна Врста дрвећа Површина хa Запремина  

м3 
Запремински прираст м3 

 Лишћари  2229969.25 58619.98 

 Четинари  39750.75 2032.02 

Производња техничког дрвета  14022.6 2269720.00 60652.01 

 Лишћари  57580.52 1033.76 

 Четинари  21.20 0.32 

Заштита земљишта од ерозије  5644.0 57601.72 1034.08 

 Лишћари  1450.17 29.90 

Специјални природни резерват I степен  6.3 1450.17 29.90 

 Лишћари  21790.61 548.29 

Стална заштита шума ( изван газдинског третмана )  2877.9 21790.61 548.29 

 Четинари  2777.37 36.41 



Парк шума 
 
 

 
7.3 2777.37 36.41 

 Лишћари  10134.26 244.87 

 Четинари  13403.75 444.80 

Строги природни резерват  85.8 23538.01 689.67 
СВЕГА Гр  66198.66 1673.15 

 Цер  36335.92 979.55 

 КрЛип  199.12 9.25 

 Слад  43020.32 1178.09 

 Отл  15175.13 302.96 

 Цјас  4639.10 97.47 

 Гриц  4404.54 88.03 

 ЦЦрб  175.44 2.63 

 Кит  123977.79 3141.36 

 Брз  2746.71 64.75 

 Млес  1847.64 27.77 

 Бк  2016218.77 52667.54 

 Бјас  1994.03 58.26 

 Мле  12.22 0.36 

 Јав  1734.30 49.97 

 Баг  1810.43 116.78 

 Клн  410.68 17.80 

 АЈас  24.01 1.08 

 ЛИШЋАРИ  2320924.82 60476.81 

 Јел  14056.29 453.54 

 Смр  10580.24 372.44 

 Цбор  27363.91 1525.68 

 Ббор  3554.30 146.68 

 Дуг  354.07 13.69 

 Брв  23.08 1.20 

 Тис  21.20 0.32 

 ЧЕТИНАРИ  55953.07 2513.55 

СВЕГА  22644.0 2376877.89 62990.36 

 

Б)4.  Годишњи принос шума – процена 46000 m3 бруто дрвне запремине у државним шумама и 23000 m3 
бруто дрвне запремине у приватним шумама. 
 
Б)5.  Количина експлоатисаног дрвета – процена 40000 m3 бруто дрвне запремине у државним шумама и 
20000 m3 бруто дрвне запремине у приватним шумама. 
 
Дакле, премерена дубеће дрвна запремина на површини државних шума којом газдује Шумска управа «Бољевац» је 
2.376.877,89 м3. Годишњи запремински прираст је 62.990,36 м3, од чега је предвиђено за сечу око 46 000 м3 дрвета, 
што значи да се годишње сече 73,03% од годишњег запреминског прираста, тј. сече се мање него што прирашћује 
чиме је у потпуности обезбеђена трајност приноса и прихода у ШУ «Бољевац». 

 



 
 

СТАЊЕ ПРИВАТНИХ ШУМА – високе шуме: 16264, ниске шуме: 2230 

 
ОПШТИНА Површина Запремина Текући запремински прираст Ив/В 

хa % м3 м3/хa % м3 м3/хa % % 

Бољевац 18.494,0 14,0 2.108.110,0 114,0 14,1 32,448,0 1,8 17,8 1,5 

 
 Село  Површина 

хa 
Број 

парцела 
Урађен број 

захтева 
Дозначено м3 ( просек ) Број домаћинстава у општини 

I Подгорац 1 2391 3717 219 6000 541 

 Подгорац 2 495 186 15 300 100 

 Сумраковац 280 1512 9 200 277 

 Σ 3166 5415 243 6500 918 

II Боговина 2283 5320 63 3000 482 

 Мали Извор 2402 5740 75 3500 202 

 Σ 4685 11060 138 6500 684 

III Јабланица 2274 6838 102 2800 179 

 Луково 845 3033 31 500 329 

 Криви Вир 1182 3842 68 2000 306 

 Σ 4301 13713 201 5300 814 

IV Бољевац 318 1320 12 300 1388 

 Мирово 317 1818 13 180 181 

 Илино 244 1098 19 400 77 

 Рујиште 508 336 49 800 166 

 Валакоње 907 3174 19 350 434 

 Савинац 254 886 4 100 116 

 Оснић 785 3810 20 280 421 

 Σ 3333 12442 136 2410 2783 

VI Добро Поље 1126 4354 94 3000 175 

 Бачевица 591 2745 31 900 158 

 Врбовац 388 1445 17 250 120 

 Добрујевац 904 3439 40 1000 131 

 Σ 3009 11983 182 5150 584 

 свега 18494 54613 900 25860 5783 



 
ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 

 
СТРОГИ РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ 
 
 Строги резерват природе Ртањ решењем Завода за заштиту и научно проучавање природних реткости бр. 

01-486 од 16.09.1959. године стављен је под заштиту државе, на општини Бољевац К.О. Луково и Мирово ( к.п. 
5990 и 6165 ). 

     Строги природни резерват је шумска састојина јеле ( Abies alba ) и букве ( Fagus moesciaca ) са нешто горског 
јавора ( Acer pseudoplatanus ) и млеча ( Acer platanoides ) на планини Ртањ на површини од 15 ха. На овој површини 
не планирају се никакви радови који би нарушили равнотежу екосистема, нарочито не коришћење шума и других 
производа. 
     Овим заштићеним добром газдује ЈП «Србијашуме» Београд, међутим Република Србија не издваја финансијска 
средста за управљање и коришћење резервата у научне сврхе. Из истог разлога не могу да се формирају чуварске 
службе како би заштита била још ефикаснија. Предузеће које газдује нема довољно средстава и проблем се не 
решава. 
      Постојала је иницијатива невладиних организација ( планинари и др. ), бившег корисника Одмаралишта «Ртањ», 
ентузијаста и СО Бољевац да се обнови сада запуштен и умногоме оштећен простор парк-шуме на Ртњу који је 
пленио разноврсношћу врста положајем и специфичном архитектуром. Општина Бољевац је у два наврата и 
упутила захтев Заводу за заштиту природе за стручну процену и вредновање природних вредности ( 1998. и 
1999.године ). У 2004. и 2005. години Завод је одговорио на захтеве Општине и стручни тимови су завршили 
евидентирање терена.  
    За реализацију пројекта ревитализације урађен је елаборат предлога уређења парк-шуме «Ртањ» и ситуација 
постојећих парковских објеката са тенденцијом очувања аутентичности. У изради елабората је учествовала група 
стручњака са одговорним пројектантом Миомиром Стефановићем, дипл.инж.архитектуре. 
      Парк-шума «Ртањ» настао је између два светска рата на површини приближно 40 ха. Исти је уредио и 
прилагодио породичној потреби бивши власник рудника «Ртањ» Јулијус Минх. Породица Минх је на овај простор из 
читаве Европе и света доносила сађени материјал засађивала га тако да се већина биљака аклиматизовала на овај 
простор и са затеченим културама сачинило садржај вредан пажње. Данас је евидентирано око 100 врста дрвећа и 
шибља на овом простору ( неке од евидентираних врста су у прилогу ). Заснивајући овај парк власници су унутар 



њега изграђивали објекте различитих намена и врло смишљено их естетски прилагођавали самом природном 

амбијенту: породична кућа, стаклена башта, чесме са платоом, леје, камене стазе, водене површине, мали 
базени са слаповима живе воде која је у њима стално протицала, розаријум итд. ( фотографије у прилогу ). 
      Разуђеност терена , различит геолошки састав и чиста животна средина условили су  да маркантна 
планина  Ртањ (врх Шиљак 1570 м), са истоименим насељем у подножју, буде позната је по великом богатству 
биљних врста.  
Лековите и ретке биљке сматрају се угроженим. Прве због нестручног брања а друге зато што су у природи 
присутне са малим бројем врста и на ограниченим локалитетима. Велики број врста је законом заштићен. 
Посебно интресантне су лековите биљке, неке специфичне само за овај крај:  Чибуковина, покосница, јаребика 
(Sorbus aucuparia ), кичице (Erythraea centaurium ), трава ива (Teucrium montanum); ретки примерци седмолиста, 
вратике, плаве линцуре (Gentiana sp.), вранилове траве (Origanum vulgare ) ...  жути каћун (Crocus moesiacum), 
плави каћун (Crocus tommasinianus), златно жути каћун (C. Chrysanthus), звонце  (Edraianthus serbicus),   kантарион 
(Hipericum boisseri) , српска рамонда (Ramonda serbica) , велика саса ( Pulsatilla vulgatis), планинска саса ( P. 
мontana),  Rosa spinossima  ........  
Преко 1000 м н. в. око превоја Баба расте широко познати  ртањски чај (Satureja montana ). Врста Nepeta rtanjensis 
први пут је забележена 1974. год.( др Бојана Милојевић) на јужним падинама Ртња. Ову реликтну и ендемичму 
врсту Међународна унија за заштиту и очување природе IUCN ( Internacional union of conservation of nature) за сада 
је категорисала као неодређену врсту ( I ). Kao врста од међународног значаја ова ароматична и потенционално 
лековита биљка је законом заштићена на подручју Србије и заслужује већу пажњу. 
      
 
 Строги природни резерват   у пределу званом «Мала јасенова глава»  букове састојине ( Fagуs moeciaca) 

са тисом ( Тaxуs baccata ), решењем Завода за проучавање реткости бр. 01-380-1 од 26.06.1961. године стављен 
је под заштиту државе  

Налази се на подручју општине Бољевац, К.О. Криви Вир, к.п.бр. 7972, површине 6,30 а. Строги резерват налази се 
у државним шумама Г.Ј. «Честобродица», одељење 23. и њиме газују ЈП «Србијашуме». Забрањено је извођење 
било каквих радова који нарушавају равнотежу екосистема, а у првом реду коришћења шума и других производа. 
Дакле, како у заштићеном природном добру није дозвољена било каква интервенција, појављује се следећи 
проблем: буква, као доминантна врста, а која не може бити проређивана, надјачава тису која се површински шири, 
али по квалитету стагнира, односно вегетира.  



СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – СПЕЛЕОЛОШКИ 
 

1. Природни спелеолошки споменик «Боговинска пећина» налази се на територији општине Бољевац у Г.Ј. 
«Малиник II»,  у  одељењу 95 ( К.О. Боговина, к.п.бр. 4399 ). Заштићена је решењем бр. 633-710/74-03 од 
10.09.1974. године од стране СО Бољевац. 

Најдужа испитана пећина ( 7000 м испитаних канала ), са два улаза, од којих је један полукружног облика, висине 
140 метара, а други на 32 метара од улаза у облику вертикалне јаме дубине 24 метра, а ширине 9 метара. Пећина 
је богата са разноврсним облицима пећинског накита. Под заштитом је и простор на улазу у пећину пречника 20 
метара. Планирани су само радови на уређењу приступа пећини.  
       Међутим, постоји могућност да ово природно добро буде угрожено јер, према наводима Завода за заштиту 
природе Србије, као најделикатније питање чини се могући хидролошки утицај  евентуално будуће акомулације на 
Боговинску пећину. Како је, према обавештењу, кота средњег успора планирана на 275 м.н.в. постоји реална 
опасност потапања доњих хоризоната Боговинске пећине, с обзиром на утврђену подземну хидролошку везу пећине 
са врелом Мрљиш. Ово врело се налази у оквиру басена планиране акумулације, а главни канал Боговинске пећине 
је већим делом на висини испод 270 м.н.в. Сходно томе,  ако до изградње акумулације дође неопходно је 
обезбедити мере његове трајне заштите. 
      Ова пећина заштићена као споменик природе најдужи је спелеолошки објекат у Србији, интересантне 
морфологије и хидрологије са колонијама специфичних кристалних украса којима нема премца у нашој земљи, чини 
природно добро изузетног значаја и националног ранга. Установљење заштитних мера и начина старања о овом 
природном добру је, према новој законској процедуру, у надлежности Владе Републике Србије. 
     Евидентно је да по овим особинама Боговинска пећина може бити у туристичкој функцији, а она то још увек није 
јер не постоји развијена туристичка инфраструктура којом би Боговинска пећина добила свој пун значај. 
 
 
 
СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ «ЛАЗАРЕВ КАЊОН» 
     Споменик природе «Лазарев кањон», обухвата делове општине Бор и Бољевац. Укупна површина споменика 
природе је 1.755,50 ха и простире се на територији општине Бор на К.О. Злот I и Злот I на површини од 1.176,30 ха, 
а територији општине Бољевац на К.О. Подгорац I на површини од 579,20 ха заштићене површине. 
     Обухвата шуме на којima постоји право својине и државне шуме у Г.Ј. «Злотске шуме» ( одељење 139. и 151-
154.), Г.Ј. «Малиник I « ( одељења од 1-20 ). Споменик природе «Лазарев кањон» је стављен под заштиту Уредбом 



Владе Р. Србије ( «Сл.гласник РС», бр. 16 ) од 10.05.2000. године. По уредби се сврстава у I категорију и 
установљава се режим заштите II степена којим се обезбеђује очување природног добра. 
     Споменик природе «Лазарев кањон» је јединствен сплет кречњачких кањонских долина импозантних димензија и 
изразитих морфолошких црта, са бројним и по укупним обележјима веома значајним спелеолошким објектима    ( 
«Лазарева пећина» и «Верњикица» ), интересантном појавом крашке циркулације вода, изузетне флористичке и 
фитоценолошке разноврсности, богатог и разноврсног животињског света, изванредне предеоне разноликости и 
лепоте. 
     Режим заштите II степена подразумева ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава, док 
се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра 
без последица по његове природне вредности.  
СМЕРНИЦЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА ПРИРОДЕ 
 
У I степену заштите утврђује се забрана коришћења природних богатстава и искључују сви други облици 
коришћења простора и активности осим научних истраживања и контролисане едукације. 
У II степену заштите утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава, док се 
активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без 
последица по његове природне вредности. 
У III степен заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава и контролисане 
интервенције и активности у простору уколико су усклађене са функцијама заштићених природних добара или су 
везане за наслеђене традиционалне облике обнављања привредних делатности и становања укључујући и 
туристичку изградњу. 
     Радови или изградња објеката на заштићеном природном добру или у заштићеној зони који би могли 
проузроковати промену облика, изгледа или особености заштићеног природног добра, могу се одобрити под 
условима који од организације за заштиту природе прибави орган надлежан за издавање аката са условима за 
уређење простора. 
 
     Законом о заштити животне средине утврђен је режим коришћења и начин заштите заштићених природних 
добара.  
 
 



      Пошто се ради о природним добрима која су заштићена више деценија у назад извесно је да ће Завод за 
заштиту природе радити ревизију планова заштите и да ће се урадити средњорочни планови уређења. За сада, 
Лазарев кањон има средњорочни програм ( 2005-2008 ) у којем су тачно исказани планови заштите и уређења. 
С друге стране, остала природна добра чекају на интервенцију Завода за заштиту природе и финансијско 
планирање Владе Републике Србије. 
 
      Дописом надлежног Завода број 03-1958/2 од 18.11.1994. године за заштиту су евидентирани:  
клисура Радовањске реке као амбијентална целина раритетних хидрогеолошких и амбијенталних обележја,  
врело Црног Тимока у селу Криви Вир такође због раритетних хидрогеолошких и амбијенталних обележја. 

По концепту заштите природних добара, на ширем подручју заштите предлажу се: 
бвело Бук ( изворишно врело Лозице ),леденица ( на Ртњу ),бисокопланински део Ртња ( преко 1000 м.н.в. ). 
     По мишљењу Завода за заштиту природе планско усмеравање дугорочног подручја слива акумулације 
«Боговина» ако до њега дође, треба синхронизовати са очувањем и унапређењем укупне амбијенталне вредности 
подручја која интегрално чине: гребен Ртња, црноречка долина и јужни обод Кучајских планина. Нацртом 
Просторног плана Србије Кучајске планине, чији је јужни обод обухваћен сливом хидроакумулације Боговина 
предвиђен је за категоризацију као национални парк или парк природе. 
 
        До краја године очекује се да Завод за заштиту природе заврши Студију заштите Ртња која ће обухватити 
шире подручје бољевачке и сокобањске територије. Тренутно евидентирање терена и врста се завршава. 
Категорија заштите по досадашњим сазнањима биће Предео изузетних одлика. Оваквом заштитом отвата  се 
могућност специјалног управљања овим пределом које може да иде у правцу развоја еко-туризма , спортског, 
дечијег туризма и економског развоја Општине у целини. 

 
ЛОВ 

На Тимочко шумском подручју, на основу закона о лову, ресорно Министарство установило је девет ловишта 
којима газдује Ш.Г. «Тимочке шуме», Бољевац. 

  Од животиња су присутни зец, вук, јаребица, лисица, куна, фазан и пољска јаребица, а гајене су срна, јелен 
и дивља свиња. 

Посматрајући површину бољевацчког ловишта може се рећи да би ловни туризам могао бити вредан 
привредни потенцијал, за сада недовољно искоричћен. 



 
 
 

СТРУКТУРА ПОВРШИНА ЗА БОЉЕВАЧКА ЛОВИШТА 
Назив 
ловишта 

Укупна 
површина 

(хa) 
Корисник 

Решење о 
установљењу 

ловишта 

Шуме и 
шумско 

земљиште(хa) 

Ливаде и 
пашњаци 

(хa) 

Њиве и 
оранице 

(хa) 

Остало 
земљиште 

(хa) 

Воде и 
баре (хa) 

Јужни Кучај - 
Брезовица 

25.314 Ј.П. 
«Србијашуме» 

324-02-283712-93-06 
17.946 6.098 920 350 - 

Суваја 
 

4.680 Ј.П. 
«Србијашуме» 

324-02-283/14-93-06 
3.220 1.000 300 10 50 

Ртањ 
 

6.368 Ј.П. 
«Србијашуме» 

324-02-283/15-93-06 
4.270 1.400 - 698  

«Црна река», 
Бољевац 

48.800 Ловачки 
савез Србије 

324-02-4/06-10 
16.939 10.892 16.755 4.222  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМИ    
                                                  ОТПАД 

ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 



Непостојање 
ефикасног система 
управљања 
отпадом 

 
 
 
 
 
 
 
Успоставити 
ефикасан систем 
управљања 
отпадом до 2010. 
године 

Повећати 
капацитете јавног 
комуналног 
предузећа за 
управљање отпадом 
до 2008. године 

Утврдити тачно стање јавног комуналног 
предузећа у капацитетима ( анализа повољних и 
неповољних карактеристика ) 

Ретко пражњење 
контејнера 

Повећати динамику 
пражњења 
контејнера 

Успоставити систем пражњења контејнера 5 пута 
недељно ( са три пута  на пет пута недељно ) 

Лоше одржавање 
чистоће око 
контејнера 
 Простор око 

контејнера чистити 
после сваког 
пражњења 

Прање контејнера једном годишње 

Неодржавање 
контејнера 
 

Поправити старе и 
одржавати нове 
контејнере 

Поправити оштећене контејнере до 2007. године   
 Набавити 50 нових контејнера до краја 2007. 
године. 

Неопремљеност 
комуналних 
предузећа у 
људству и опреми  Упослити довољан број радника у ЈКП у  2007.г.  

Набавити возила за одвоз смећа у 2007. г. 
Набавити аутоподизач у 2008. г. 

Бацање смећа 
мимо предвиђених 
канти и контејнера Повећати ниво 

еколошке свести 
грађана за 
управљање отпадом  

Организовати јавне кампање и др. 
Шампање лимфета 
Осликавање контејнера ( ученици ) 
Поштрити казнену политику 
 

Паљење смећа у 
контејнерима 

Велика количина 
отпада на улицама 

 Организовање избора најчистије улице  
 
Непостојање 
санитарне депоније 

Очистити улице 

 
 
Успостављање 

Израда техничке документације за санацију 
постојеће општинеке депоније у 2006. године 
Санација постојеће депоније до 2008. године 



система регионалног 
управљања отпадом 

Елиминисање дивљих депонија до 2008. г. 
Доношење акта о приступању систему 
регионалног управљања отпадом у 2006. г. Израда 
плана регионалног управљања отпадом до 2007. г.  
Израда техничке документације за регионалну 
депонију до 2007. г. Изградња регионалне 
депоније до 2009. г. Успостављање нове 
организације за регионално управљање отпадом 
до 2009.г. Израда општинског плана управљања 
отпадом до 2007. г . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 



Нарушени 
природни ресурси 
 
 

 
Унапређење 
заштите прородног 
богатства и градског 
зеленила општине 
Бољевац  
 
 
 
 
 
 
 
 
Унапређење 
заштите прородног 
богатства и градског 
зеленила општине 
Бољевац  
 

Очување постојећих 
зелених површина у 
граду 

 Израда пројекта повећања зелених 
површина у граду 

 обнова постојећих зелених површина 
 подизање нових зелених површина 
 едукација кадрова ЈКП који се баве 

подизањем и уређивањем зелених површина 
 медијска подршка градским акцијама 

чишћења и уређења града 
 укључивање грађана и школе и акције 

чишћења и уређења градских зелених 
површина 

Уништавање 
зелених површина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успостављање 
ефикасне заштите 
природних вредности   

 
 Успостављање сарадње са Републичким 

заводом за заштиту природе и ЈП 
Србијашуме на заштити природних 
вредности 

 уређење арбуретума на Ртњу 
 уређење Боговинске пећине 
 промоција природних вредности Општине 

Бољевац 
 развој еколошког, планинског и сеоског 

туризма 
 уређење извора Црног Тимока у Кривом 

Виру 
 уређење простора око чесама на Ртњу  

Недовољна 
заштита 
природних 
вредности 
 



Недовољна 
заштита 
ендемских и 
лековитих биљака 
и њихова 
неконтролисана 
експлоатација 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА 
 

ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 

Загађивање речних 
водотокова отпадом и 

отпадним водама 
Очисти речне 

водотокове од отпада и 
одпадних вода до 2008 

.г. по фазама и по 
реонима 

Организовање чишћења 
речних водотокова 

 

- Утврђивање плана и динамике чишћења до 2006. 
- Припремање капацитета у средствима и људству за 

чишћење до 2007. 
- Обезбеђивање медијске подршке ( трајно ) 
- Укључивање свих предузећа у израду плана чишћења 

водотокова до 2006. 
- Организовање акција чишћења река и приобаља, 
- Рекултивација приобаља, 
- Уградња филтера за пречишћавање отпадних вода до 

... 

 

Повећати еко-свести 
грађана 

Информисање грађана о активности чишћења водотокова 

 
Укључивање грађања у акцију чушћења 

Доношење законских аката у сагласности са националном 
стратегијом у смислу ограничавања емисије отпадних 
материјала 

 

 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 

 
Неразвијена 

водоводна мрежа 

Обезбедити здраву 
пијаћу воду за 90% 

становништва 

Обезбедити здраву 
пијаћу воду у 
насељу, селу и 

Израда пројектне документације до 2006. 

Извођење главног цевовода до 2007. 

Реконструкција разводне мреже у селу, насељу 



Велики губици 
воде у водо-
систему у 
развојним 
мрежама, главној и 
по насељима 

општине Бољевац 
до 2010. године 

руднику Боговина 
са извора „Мрљиш“ 
(ЈП „Боговина“) 

и руднику Боговина до 2007. 
 

Смањење губитка воде 
реконструкцијом водо-
система 

Реконструисање водо-система по фазама до 
2010.г. 
 

Недовољна 
количина пијаће 
воде у летњим 
месецима 

Обезбедити довољне 
количине воде у 
летњим месецима 

Едукација грађана за рационалном потрошњом  
( трајно ) 
Доношење одлуке о економским инструментима 
за нерационалну потрошњу воде ( 
трајнаактивност ) Лош квалитет воде 

у разводној мрежи Обезбедити 
квалитетну воду за 
пиће 

Стручна и редовна контрола квалитета воде ( 
трајно ) 
Заштита изворишта водоснабдевања ( трајна 
активност ) 

Старост цеви водо-
система 

Присуство 
азбестно-
цементних цеви у 
водо-систему 

Замена старих цеви у 
водо-систему новим до 
2010. г. 

На градској доводној мрежи 2009. год  

Замена азбестно-
цементних цеви у 
водо-систему до 2010. 
г. 

Замена главне доводне цеви 2009. 

Непостојање 
инвестиционог 
одржавања 

 Редовно инвестиционо 
одржавање водоводног 
система 

Побољшање наплате услуга казненом 
политиком и побољшањем квалитета услуге. 
Оспособити јавно комунално предузеће за 
ефикасно инвестиционо одржавање система. 

 

 

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 



 
 

ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 

Непостојање 
канализационе мреже 

Завршити 
канaлизациону мрежу и 
повезати је са системом 

за пречишћавање до 
2010. године 

Изградња канализационе 
мреже до 2010 .г. 

Израда пројектне документације до 2006.г. 
Доношење одлуке о увођењу еколошке таксе до2006. 
Извођење грађевинских радова по етапама до 2010. г.  

Изливање 
канализационе мреже 
кроз испусте на улице 

Успосатавити ефикасно 
одржавање канализационе 

мреже 

Доношење одлуке о јавној канализацији, 
Јачање капацитета ЈКП за ефикасно одржавање 
канализационе мреже, 
Едукација гфрђана о коришћењу јавне канализације 

Изливање септичких 
јама 

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ 
СЕПТИЧКИХ ЈАМА 

- Јачање капацитета јавног комуналног предузећа за 
чишћење септичких јама, 

- Доношење општинске одлуке о редовном чишћењу 
септичких јама, 

- Успоставити редовну контролу примене општинске 
одлуке 

Нефункционисање 
система за 

пречишћавање 
канализационе воде 

Завршетак изградње 
канализационог система 

и система за 
пречишћавање 
отпдадних вода 

Оспособљавање и 
осавремењавање система 
за пречишћавање  

Обезбеђивање кадрова 
 

Набавка и уградња опреме 

Повезивање канализационе 
мреже са постојећим 

системом за пречишћавање 
по динамици градње 

Извођење радова по етапама до 2010. г. 

Контрола активности градње до 2010. г.  



Формирање предузећа или 
службе у оквиру ЈКП за 
одржавање целокупног 
система ( првенствено, 

изграђеног ) 

Едукација кадрова 
 

Набавка опреме 

Контрола активности градње до 2010. 
 

Одржавање система ( трајно ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКОЛОШКА СВЕСТ 

ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 



Несавесно третирање 
животне средине 

Подизање нивоа свести о 
потреби очувања животне 

средине 

Едукација грађана о потреби 
очувања високог квалитета 

животне средине 

- Израда ЛЕАП-а укључивање грађана у ЛЕАП процес и 
информисање грађана о резултатима ( радио емисије, форуми, 
трибине, рад са ђацима у школама… ) 

- Обележавање значајних еколошких датума, 
- Организовање еколошјих манифестацација, 
- Проширање садржаја манифестације «Црноречје у песми и 

игри» еколошким програмима, 
- Проширење програма Дечјег одмаралишта на Ртњу еколошким 

садржајима (Његова трансформација у дечји еколошки центар 
Србије) 

- Сарадња Општине и локалних школа са Заводом за заштиту 
природе 

- Увођење изборних еко-предмета/секције у школе 
Информисање грађана о имплементацији ЛЕАП-а 

- Јачање капацитета локалне управе за управљање животном 
средином, 

- Формирање мреже организација и институција које су 
укључене у имплементацију ЛЕАП-а, 

- Формирање еколошког информационог центра, 
- Инсталирање сајта «Бољевац – општина очуване природе» 

 

 
 
 

 



 
ОСТАЛО 
 

ПРОБЛЕМ ЦИЉ ЗАДАТАК АКТИВНОСТ 

Неразвијен ловни и 
риболовни туризам 

Развијен ловни и 
риболовни туризма 

Утврђивање ловног и 
риболовног потенцијала и 
безбедно искоришћавање 

овог богатства за 
економски развој Општине 

Успоставити јасну и одрживу сарадњу са ЈП «Тимочке шуме», 
Бољевац 

Медијско-пропагандна активност Општине  
Обезбеђивање постојања и функционисања туристичких 
капацитета  

Велики број паса 
луталица 

Бољевац – без паса 
луталица 

Смањити број паса 
луталица 

У сарадњи са Заводима за заштиту здравља и др. 
установама ( Вет. факултет… ) реализовати акције 
уклањања паса луталица 

Саобраћајни 
проблеми: 

- лоши путеви ка 
селима, 
 -тренутно се раде- 

Санирати путеве 

По фазама, реализовати 
санацију локлних путева 

Утврдити план санације путева по фазама 
 

Обезбедити општинске одлуке 

Учествовати у санацији 
магистралних путева који 

пролазе кроз Општину 

Одговорити на конкурсе Владе Републике Србије и њиних 
министарстава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проблеми у 
пољопривреди: 

-парцелација 
замљишта, 
загађење -
земљишта, 
никаква -
заштита 
необрађеног 
земљишта 

Пољопривреда 
економски потенцијал 

општине Бољевац 

Обезбедити амбијент 
развоја пољопривреде 

- Едукација пољопривредника, 
- Формирање аграрног фонда, 
- Подстицати задругарство 
 
 
 

Отварање пута ка финансијској подршци  

Економски проблеми: 
- ниска економска моћ, 
узрок је сваког другог 

проблема 

Помоћи привредни 
развој 

Стварање амбијента за 
развој привреде 

ФОРМИРАЊЕ РАЗВОЈНОГ (ГАРАНЦИЈСКОГ) ФОНДА 
ФОРМИРАЊЕ ЕКОЛОШКОГ ФОНДА 

Демографски 
проблеми: 

-бела куга, због 
општих услова 
за живот и 
развој  

( проистиче из 
претходног ) 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИОРИТЕТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦИЉЕВА ПО УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА 
 

     Тим стручњака Општине Бољевац, окупљен око израде Локалног еколошког плана развоја, у оквиру својих 
активности организовао је Форум грађана на коме је на основу методолошких поступака и дискусијом, утврђени 
приоритети у реализацији циљева по изабраним критеријумима. 

Ово су резултати тимског рада учесника Форума одржаног: 
 

Циљеви 
 

     Учесници Форума су првенствено били у прилици да евидентирају проблеме , еколошког карактера. На основу 
набројаних проблема који су саставни део квалитета живљења у овој средини, дефинисани су и циљеви, дакле 
утврђено је на чему треба у будуће радити. 
 

- Успоставити ефикасан систем управљања отпадом 
- Заштити природна богатства и градско зеленило 
- Очисти речне водотокове 
- Обезбедити здраву пијаћу воду 
- Изградити систем за каналисање и пречишћавање отпадне воде 
- Повећти ниво еколошке свести 

 
 

Критеријуми на основу којих утврђујемо приоритет реализације циљева 
 

     1.   Добробит за животну средину 
     2.   Добробит за здравље људи 
     3.   Надлежност општине 

4. Заинтересованост суседних општина 
5. Време реализације  
6. Висина инвестиционог улагања 
7. Већина обухваћене популације 

 



Мерила 
 

Мерила 
Критеријуми  
за утврђивање 
приоритета 

1 2 3 

Добробит за 
животну 
средину 

Мала Средња Велика 

Добробит за 
здравље људи 

Мала Средња Велика 

Надлежност 
 општине 

Општина није 
надлежна 

Делимична 
надлежност 

општина 

Потпуна надлежност 
општине 

Заинтересова
ност суседних 
општина 

Суседна 
општина није 

заинтересована 

Суседна 
општина је 
делимично 

заинтересована 

Суседна општина је 
веома 

заионтересована 

Време 
реализације
  

1 година и више Перод од 6 
месеци до 1 

године 

До 6 месеци 

Висина 
инвестиционог 
улагања 

Преко 50.000,00 
динара 

Од 10.000,00 до 
50.000,00 динара 

До 10.000,00 динара 

Већина 
обухваћене 
популације 

Мање од 50% Од 50% до 80% Више од 80% 

 

 
 



Пример оцењивања критеријума 
 

Критеријуми 
за утврђивање 

приоритета 

Бодовање 
( гласају чланови Радне 

групе на Форуму ) 

Оцена 
( количник између датог 

броја гласова и 
најмањег прихваћеног 

броја гласова) 

Добробит за 
животну средину 

20 20/13= 1,53 

Добробит за 
здравље људи 

15 15/13=1,15 

Надлежност 
општине 

15 15/13=1,15 

Заинтересованост 
суседних општина 

4 ( због малог броја 
гласова не кандидује се 

више за критеријум ) 
 

Време 
реализације 

13 13/13=1 

Висина 
инвестиционог 

улагања 

12 ( због малог броја 
гласова не кандидује се 

више за критеријум ) 
 

Већина 
обухваћене 
популације 

5 ( због малог броја 
гласова не кандидује се 

више за критеријум ) 
 

 

 
 
 
 
 



Утврђивање 
приоритета 

 

Добробит 
за 

животну 
средину 

1,53 

Добробит 
за  

животну 
средину 

1,15 

Добробит 
за 

животну 
средину 

1,15 

Време 
Реализације 

1 

Коначна 
вредност 
( прва + 
друга 

група )/2 

Ранг место 

Успостављен ефикасан 
систем управљања 
отпадом 
 

3,3,3,3,1,3,3,3,
3 (оцене 

учесника ); 
25( збир 
оцена ) / 9 
(број гласача 
) 
= 2,8 
2,8 * 1,53= 
4,23 

2,55 2,42 1,55 10,75 
11,68 

11,22 

II 

Заштићена природна 
богатства и градско 
зеленило 

4,02 2,44 2,55 2,25 11,01 
11,04 

11,03 

IV 

Чисти речни водотокови 
 

3,9 2,83 2,64 1,78 11,15 
11,23 

11,19 

III 

Обезбеђена здрава пијаћа 
вода 

3,4 2,93 2,43 1,77 10,53 
12,15 

11,34 

I 

Изграђен систем за 
каналисање и 
пречишћавање отпадне 
воде 

3,74 2,68 2,3 1,22 9,94 
10,78 

10,36 

VI 

Повећан ниво еколошке 
свести 
 

3,91 2,93 2,42 2,00 11,26 
9,58 

10,42 

V 

 



ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН 
 

ОБЕЗБЕДИТИ ЗДРАВУ ПИЈАЋУ ВОДУ ЗА 90% СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ДО 2010. ГОДИНЕ 
 

КРАТАК ОПИС ЦИЉА:    Планско обезбеђење довољних количина воде за сва 
насеља у општини. Реконструкција водосистема и разводне мреже по фазама а 
на основу урађене пројектне документације. Део насеља општине прикључено на 
вобовод „Мрљиш“. Редовна стручна контрола квалитета пијаће воде.                   

 

АКТИВНОСТ КРАТАК ОПИС  ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ПОТРЕБНА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

НОСИЛАЦ  
( НАДЗОР ) 

РОК 

Израда 
пројектне 
документације 
за 
реконструкцију 
и проширење 
водоводне 
мреже 

Пројектна документација 
је први корак у 
реализацији ове 
активности. 

Очекује се да систем 
водоснабдевања буде 
стабилан  и у потпуности 
задовољи потребе грађана 

400 000 динара СО Бољевац, 
републичке донације 

ЈКП «Услуга» 
и СО Бољевац 

2007. г. 

Реконструкција 
главног 
цевовода на 
водоводној 
мрежи 

Замена старих цемент-
азбестних цеви уз 
исправљање и 
нивелације. 

Елиминисање штетности 
азбеста, и повећање протока 

91 696 500 динара СО Бољевац, 
ресорна 
Министарства 

ЈКП «Услуга» 
и СО Бољевац 

2007. 

Реконструкција 
разводне мреже 
у селу и насељу 
Боговина  

Замена металних цеви 
старих преко тридесет 
година 

Смањење енормних губитака, 
онемогућен продор прљаве 
воде и загађење кроз отворе 

50 616 000 дин. 
(632.700 евра) 

СО Бољевац, 
републичке донације 

ЈКП «Услуга» 
и СО Бољевац 

2010. ??? 

Реконструкција 
водосистема по 
фазама 

Радови се врше према 
одобреним средствима 
нови могући приливи се 

Постепено остваривање циља 
који је немогуће остварити 
одједном ни финанијски ни 

68 000 СО Бољевац, 
републичке донације 

ЈКП «Услуга» 
и СО Бољевац 

2010. 

 
 
 
 
 
 
3 000 000 000 
динара 

 
 
 
 
 
 
2006. 

    



 
 
 
 
Прикључивање 
насеља и села 
Боговина на 
водовод 
„Мрљиш“ 
 
 
 

планирају и унапред 
припрема потребна 
документација. 

технички   
 
 
 
Општина Бољевац, 
ЈКП „Услуга“ и 
донације  НВО 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ЈКП «Услуга» 

 

 
 
 
Боља снабдевеност водом 
насеља и села Боговина као и 
квалитетније снабдевање 
водом насеља осталих на 
растерећеној мрежи 
водозахвата  „Мировштица“. 

    

  
Са пумпне станице 
Боговина изграшен огранак 
дужине 1500 m за 

водоснабдевање насеља 
и села Боговине. 

     

Едукација 
грађана за 
рационалном 
потрошњом 

Постојећи потенцијал 
капцитета вода је 
ограничен и рационална 
потрошња продужава 
моћ водоводне мреже и 
сигурно 

Могућност безбедног 
снабдевања водом за дужи 
низ година. 

Средстав која би 
била потребна за 
организовање 
трибина, радио-
емисија и израде 
ламфета. 

СО Бољевац ЈКП «Услуга» 
и СО Бољевац 

Трајно 



водоснабдевање. 

Контрола 
квалитета 
пијаће воде 

Сигурност мреже би се 
могла установити на 
основу података 
добијених контролом 
квалитета. 

Редовна и стручна контрола 25  EVR/анализи СО Бољевац ЈКП «Услуга» 
са Заводом за 
заштиту 
здравља 
Зајечар 

Трајно 

Побољшање 
наплате услуга 
казненом 
политиком и 
побољшањем 
кавлитета 
услуге 
 

Потребна средстав би 
се користила за 
реконструкцију, 
одржавање и сталне 
контроле квалитета 
пијаће воде. 

Очекује се квалитетније 
снабдевање грађана водом из 
водоводног система 

  ЈКП «Услуга» 
и СО Бољевац 

Трајно 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



УСПОСТАВИТИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  ДО 2010 .ГОДИНЕ 
КРАТАК ОПИС: У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНОМ 
СТРАТЕГИЈОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ОСНОВУ 
ПРОЈЕКТА  ИЗВРШИТИ        САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ 
СМЕТЛИШТА И УРЕДИТИ ГА ЗА БУДУЋУ ПОДСТАНИЦУ 
ПРИХВАТНОГ ЦЕНТРА. УСПОСТАВИТИ СИСТЕМ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ, УКЛОНИТИ ДИВЉЕ 
ДЕПОНИЈЕ. 

 

АКТИВНОСТ КРАТАК ОПИС  ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА 

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРА

ЊА 

НОСИЛАЦ 

( НАДЗОР ) 

РОК 

Утврдити тачно 

стање капацитета 

ЈКП за управљање 

комуналним 

отпадом 

Израда анализе 

повољних и 

неповољних 

карактеристика чији је 

циљ да уочи проблеме 

и покаже спремност 

ЈКП да унапреди 

управљање отпадом. 

Очекује се да ће се утврдити 

да је ЈКП у техничком и 

кадровском смислу 

недовољно опремљено 

предузеће. 

Биће дефинисане активности 

за јачање капацитета за 

управљање отпадом 

50.000 динара Општина Бољевац и 

ЈКП «Услуга» из 

сопствених 

средстава 

ЈКП и 

Општинска 

управа и СО 

Бољевац 

Крај 2006. 

Успоставити 

систем редовног 

пражњења 

контејнера  

Динамику пражњења 

повећати  са  три пута 

на пет пута недељно. 

Побољшање чистоће града, 

смањено растурање отпада 

по грду и око контејнера, 

смањен ризик по здравље 

људи, побољшан квалитет 

живота. За веома кратак рок 

стање животне средине биће 

побољшано. 

(примљена три нова радника) 

Немају те податке! ЈКП «Услуга» и 

општина Бољевац 

ЈКП и 

комунална 

инспекција 

Крај 2006. 

Прање контејнера  Увести прање и 

дезинфекцују 

контејнера најмање 

једанпут годишње. 

Елиминисање непријатних 

мириса, побољшан  

квалитет живота, смањен 

ризик по здравље људи 

1500 динара х 

220=330000  

ЈКП «Услуга» и 

општина Бољевац 

ЈКП Трајно 

 

Поправка и замена 

Оштећења контејнера 

настају услед паљења 

Повећан ниво еколошке 

свести грађана. Ученици су 

- 3000 лифлета х 10 

дин. = 30000 динара 

ЈКП «Услуга» ,  ЈКП основне и 

средња школа 

2007. 



оштећених 

контејнера 

смећа и неадекватног 

руковања, а кроз 

оштећене контејнере 

ђубре се расипа. 

Планира се штампање 

лифлета (3000 

комада,фо- рмата А4, 

црно бело) за грађане, 

осликавање контејнера 

и едукативне 

активности у школама 

активно укључени у 

реализацију ЛЕАП-а и 

заштиту животне средине. 

Било би мање смећа око 

контејнера, грађанство би 

позитивно реаговало на 

учињене напоре ЈКП, а стање 

животне средине би се тиме 

унапредило као и квалитет 

живота.. 

 

- Боја и четке за 

осликавање 30000 

динара 

 

- Трошкови 

семинара: 20 

семинара х 2000 

дин./семинару = 

40000 динара 

 

УКУПНО: 100000 

ДИНАРА 

општинска 

управа 

Бољевац 

Набавка 50 нових 

контејнера за 

сортирање ђубрета 

и канти за 

индивидуална 

домаћинства 

Набавка контејнера 

запремине 1,1 m
3
 и 

1000 ПЛАСТИЧНИХ 

КАНТИ, израда џепова 

за контејнере, 

расподела канти по 

стамбеним зградама, 

школама, привтним 

продавницама и 

зантским радњама, као 

и јавним службама. 

Припрема, штампање и 

расподела лифлета о 

значају одвајања 

одпада. Увести 

сортирање ђубрета у 

градским насељима 

најмање на четири 

врсте ( папир, стакло, 

пластика и остало ). 

 

 

Побољшање чистоће града, 

смањено растурање отпада 

по грду и око контејнера, 

смањен ризик по здравље 

људи, побољшан квалитет 

живота.  

Повећан ниво еколошке 

свести грађани, грађани 

активни учесници у заштити 

животне средине, повећани 

капацитети јавног 

комуналног предузећа. 

Чистији град. 

- 50  Контејнера 

1,1 m
3
 х 20000 

динара = 

1000000 динара, 

- 1000 канти од 80 

литара  х 2000 

динара =2000000 

- 3000 лифлета х 10 

дин. = 30000 динара 

УКУПНО 3030000 

ЈКП «Услуга» и 

општина Бољевац и 

донације 

ЈКП основне и 

средња школа 

општинска 

управа 

Бољевац, 

руководство 

МЗ 

2007. 

Набавка канти за  

смеће које се 

Недовољан број 

исправних 

Исправне канте(100) су у 

довиљном броју постављене 

100 канти х 1200 

динара=120000 

ЈКП «Услуга» из 

сопствених 

ЈКП и 

комунална 

2007. 



налазе на 

парковским и др. 

зеленим и 

градским 

површинама 

и велики број 

неисправних(пробијено 

дно)канти резултира 

разбацаним смећем по 

зеленим површинама и 

мимо добре воље 

грађана 

 

 

на зеленим и др. градским 

површинама и смеће се баца 

у њих. Лепе и чисте зелене 

површине. 

динара средстава инспекција 

Упослити довољан 

број радника у 

предузећу које ће 

се бавити 

управљањем 

отпада 

Повећати број 

запослених радника за 

три у ЈКП и боље 

организовати службе 

како би капацитети, и 

садашњи и будући, 

могли бити адекватно 

искоришћени. 

 

 

Капацитети ЈКП су боље 

искоришћени, град је 

чистији, а смањен је и број 

незапослених. 

3 х 25000 

дин./месечно х 12 

месеци  = 900000 

динара 

ЈКП «Услуга» и 

општина Бољевац 

ЈКП 2007. 

Набавка опреме за 

одвожење 

комуналног отпада 

Набавка једног возила 

за одвоз комуналног 

отпада  и аутоподизача 

за извоз великих 

контејнера. 

Овим средством се 

обезбеђује лакши 

прилаз контејнерима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побољшање чистоће града, 

смањено растурање отпада 

по грду и око контејнера, 

смањен ризик по здравље 

људи, побољшан квалитет 

живота Боља динамика 

пражњења контејнера. 

Ефикасније уклањање 

отпада. 

Камион 

смећар(половни)300

00 ЕУР 

Аутоподизач 

(половни) 15000 ЕУР 

УКУПНО 45000 ЕУР 

ЈКП «Услуга» буџет 

општина Бољевац и 

донације 

 

ЈКП 

 

Аутосмећар 

2007. 

Аутоподизач 

2008. 

Организовање 

јавних кампања и 

Ниска еколошка свест, 

однос људи ка 

Бољи однос грађана према 

непосредом окружењу 

Јавне кампање преко 

локалног радија. 

Наменска средства 

из буџерта СО 

Општинска 

управа, ЈКП, 

трајно 



др.  животној средини, 

узрок је већине 

проблема општине. На 

грађанство деловати 

штампањем лимфета, 

осликавањем 

контејнера, 

организовањем избора 

најчистије улице и 

др.активностима. 

утицало би на одржавање 

квалитета животне средине. 

ИЗБОР 

НАЈЧИСТИЈЕ 

УЛИЦЕ И 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ЗНАЧАЈНИХ 

ЕКОЛОШКИХ 

ДАТУМА 

Бољевац. 

Спонзорства. 

образовне и 

културне 

институције 

Израда техничке 

документације за 

санацију постојеће 

депоније 

Израдом техничке 

документације 

припрема се пројекат 

санације постојеће 

депоније. 

Очекује се да се предвиде 

сви проблеми везани за 

адекватну санацију. 

100.000,00 дин. Средстав из буџета 

општине и 

Министарства за 

науку и заштиту 

животне средине – 

Управа за заштиту 

животне средине 

Општина 

Бољевац 

2006. 

Санација постојеће 

депоније 

Санацијом постојеће 

депоније дошли бисмо 

до санитарне депоније 

која је безбедна по 

животну средину. 

Безбедно одлагање отпада, 

смањен ризик по здравље 

људи и животну средину.. 

9.000.000,00 дин Средстав из буџета 

општине и 

Министарства за 

науку и заштиту 

животне средине – 

Управа за заштиту 

животне средине 

Општина 

Бољевац и 

одговарајућа 

Министарства 

2008. 

Елиминисање 

дивљих депонија 

Организованом акцијом 

биће уклоњене дивље 

депоније а простор на 

коме се сада налазе 

рекултивисан и уређен за 

друге намене. 

Адекватним начином 

одлагања и прикупљања 

смећа решио би се 

проблем дивљих 

депонија. 

 

Побољшање чистоће града, 

смањено растурање отпада 

по грду и околини, чисте 

реке и њихова приобаља,  

смањен ризик по здравље 

људи, побољшан квалитет 

живота Чистија животна 

средина. 

Одвожење отпада 

200000 динара, 

рекултивација 

100000 динара. 

УКУПНО 300000 

динара 

Бухет општин, 

Бољевац и ЈКП, 

добровољно 

ангажовање 

грађана. 

ЈКП и 

Општинска 

управа 

2008. 

Доношење акта о 

приступању 

Општина ће 

квалитетније решити 

Трајно решење проблема 

одлагања смећа. 

Нису потрбна 

посебна средства 

Општине Борског и 

Зајечарског 

Министарство 

науке и 

2006. 



систему 

регионалног 

управљања 

отпадом 

одлагање отпада у 

сарадњи са околним 

општинама региона. 

управног округа заштите 

животне 

средине – 

Управа за ЗЖС 

Израда плана 

регионалног 

управљања 

отпадом 

Израдом плана, 

припрема се пројекат 

изградње регионалне 

депоније. 

Очекује се да се предвиде 

сви проблеми везани за 

адекватно управљање 

отпадом. 

2000 ЕУР Општине Борског и 

Зајечарског 

управног округа 

Министарство 

науке и 

заштите 

животне 

средине – 

Управа за ЗЖС 

2007. 

Изградња 

регионалне 

депоније 

Регионална депонија је 

кључ управљања 

отпадом. 

Регулисано питање отпада на 

региону. 

УКУПНО 8000000 

ЕУР 

Општина Бољевац – 

према споразуму 

који ће бити 

потписан 

Општине Борског и 

Зајечарског 

управног округа 

Министарство 

науке и 

заштите 

животне 

средине – 

Управа за ЗЖС 

2010. 

Успостављање 

нове организације 

за регионално 

управљање 

отпадом 

Регионална 

организација, 

међуопштинаска 

сарадња, била би 

трајно решење 

управљања отпадом и 

била гарант здраве 

животне средине. 

Регулисано управљење 

отпадом. 

Биће дефинисано 

регионалним планом 

управљања 

комуналним отпадом 

Општине Борског и 

Зајечарског 

управног округа 

Министарство 

науке и 

заштите 

животне 

средине – 

Управа за ЗЖС 

2010. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОЧИСТИТИ РЕЧНЕ ВОДОТОКОВЕ ОД ОТПАДА И ОДПАДНИХ ВОДА ДО 2010 .Г. 

 

ОПИС ЦИЉА: Очистити приобаље река и њихова корита од 
чврстог отпада. То се може постићи активностима на јачању 
капацитета локалне заједнице (општинске службе, јавна 
предузећа, НВО), израдом оперативног плана, едукацијом 
јавности и организовањем акција чишћења и уређења 
корита река које протичу кроз град. 

 

 

 

АКТИВНОСТ КРАТАК ОПИС  ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ПОТРЕБНА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

НОСИЛАЦ ( 
НАДЗОР ) 

РОК 

 
 
Утврђивање 
плана и 
динамике 
чишћења 

Снимање стања река и 
приобаља, 
евидентирање простора 
на којима се налази 
отпад, процена 
количина и саства 
одбаченог отпада, 
израда плана чишћења 
и уређења, подела 
посла са свим 
заинтерсованим 
странама. 

Обале река које протичу кроз 
град и насеља очишћена од 
чврстог отпада, грађани 
едуковани и ангажовани за 
очување уређених приобаља.  
 

10000 
ЕУР/годишње 
Новчана средства 
би била минимално 
утрошена ако би се 
људство укључило 
у рад волонтерски ( 
јер је ово акција од 
општег значаја ) и 
ако би предузећа 
дала на коришћење 
своја средства ( 
машине и алате ) 

 
Општина Бољевац и 
ЈКП «Услуга» из 
сопствених 
средстава, локална 
предузећа у 
средствима и 
људству, грађани и 
ученици 

 
  ЈКП, месне 
заједнице, 
школе и 
Општинска 
управа и СО 
Бољевац 

 
Крај 2006. 

 
Припремање 
капацитета у 
средствима и 
људству за 
чишћење  

Свако предузеће на 
нивоу општине, у складу 
са општим интересима, 
а у оквиру својих 
способности и 
могућности деловања, 
анализира сопствене 

Набављена потребна опрема у 
јавним предузећима за 
ефикасно обављање послова 
чишћења, грађани 
информисани о значају акција 
и мотивисани за укључење у 
свим активностима. 

 ЈКП «Услуга» и 
општина Бољевац 

 
Комунална 
инспекција и 
др. Стручна 
лица 

 
Крај 2007. 



капацитете и 
информише надлежне 
координаторе у општини 
Бољевац о тачним 
средствима и људству 
које би могло 
учествовати у чишћењу 
водотокова 

 

 
Обезбеђивање 
медијске 
подршке  

Ефекат масовности, који 
је предуслов успешног 
обављања чишћења, 
био би постигнут добрим 
информисањем 
грађанства и запослених 
у предузећима која би 
узела учешће у овим 
активностима. 
Информисање би се 
спровело путем емисија 
локалних радија 
(гостовање носиоца 
пројеката, 
конференцуијама за 
новинаре на изабраним 
и најугроженијима 
местима, штампањем и 
поделом летака и 
лифлета и промотивним 
скуповима и пилот 
програмима чишћења са 
ученицима и јавним 
скуповима поводом 
обележавања значајних 
еколошких датума. 
 
 
 

Грађани информисани о 
еколошким, естетским и 
здрацвственим ефектима 
чишења, мотивисани да се 
активно укључе у акције 
чишћења и уређења. 

Не планира се 
нарочит издатак , 
пошто 
информисање 
грађана јесте 
саставни део 
њихових живота и 
саставни део посла 
постојећих 
медијских кућа. 
Трошкови израде 
летака и лифлета 
200 ЕУР, трошкови 
јавних скупова 100 
ЕУР. 

Општина Бољевац Оопштина 
Бољевац 

 
Трајно 



 
Укључивање 
свих предузећа 
у израду плана 
чишћења 
водотокова 

 
Након анализе 
сопстевних капацитета, 
свако предузеће   ( по 
упутству коордфинатора 
из Општине Бољевац ) 
разрађује план учешћа у 
овој акцији 

 
Уз добру координацију из 
Општине и стручну сарадњу са 
државним институцијама које 
прате овакав пробле, сва  
јавна предузећа и предузећа 
бизнис сектора ставила на 
располагању опрему и 
запослене у овим 
уктивностима. 

 
Не планирају се 
додатна средства 

 
Оопштина Бољевац 

 
Оопштина 
Бољевац и 
стручне 
службе 

 
Крај 2006. 

Завршетак 
система  за 
пречишћавање 
отпадних 
фекалних вода 
и изградња 
подсистема за 
пречишћавање 
техничких вода 

У току је изградња 
система за 
пречишћавање отпадних 
вода. На местима где се 
испушта вода из 
процеса производње 
што пре оспособити 
постојећи или изградити 
систем за техничку 
обраду вода. 

Комунална отпадна вода 
пречишћена до прописаног 
нивоа који се може испуштати 
у водоток друге категорије. 

300 000 евра  ЈКП «Услуга» , 
општина Бољевац и  
сопствена средства 
појединих предузећа 

Оопштина 
Бољевац и 
стручне 
службе 

2008. 

Информисање 
грађана о 
активности 
чишћења 
водотокова 

Грађани ће бити 
редовно информисани о 
резултатима чишћења и 
уређења путем медија и 
на јавним скуповима. 
Организације, 
институције и појединци 
који се истичу овим 
активностима биће јавно 
похваљени и пригодно 
награђени. 

Добар одзив грађана који би 
учествовали у акцији чишћења 

200 ЕУР за награде ЈКП «Услуга» и 
општина Бољевац 

Оопштина 
Бољевац 

Док трају 
активности 
и након 
тога 



Укључивање 
грађана у акцију 
чишћења 

Циљ је укључење 
најмање 30% грађана и 
свих јавних предузећа у 
ове активности. 

Масован одзив грађана и 
промена еколошког понашања. 

  Општина 
Бољевац  

Кад год су 
акције у 
току 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ БОГАТСТВА И ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА – ТРАЈНИ ЗАДАТАК 
 

ОПИС ЦИЉА: ОБУЧЕНИ КАДРОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 
РАСТИЊА И ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА., ПЛАНСКИ 
ЗАСАЂЕНО ЦВЕЋЕ. ЧЕСТЕ АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА КОЈЕ 
ИНИЦИРАЈУ ПОЈЕДИНЦИ ИЛИ ГРУПЕ ГРАЂАНА . 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ТРИБИНА О БИОДИВЕРЗИТЕТУ И 
ЊЕГОВОЈ ЗАШТИТИ. 

 

 

 

АКТИВНОСТ КРАТАК ОПИС  ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА 

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

НОСИЛАЦ 

( НАДЗОР ) 

РОК 

Едукација 

кадрова који се 

баве одржавањем 

зелених 

површина у граду 

Стручност и обученост 

предуслови су ефикасног 

реализовања планова 

одржања и заштите 

зелених површина у граду. 

Лепши и чистији град Урачуната су у плате 

запослених лица у 

ЈКП 

Општина Бољевац и 

ЈКП «Услуга» из 

сопствених средстава 

ЈКП и 

Општинска 

управа и СО 

Бољевац 

Крај 2006. 

Медијска 

подршка 

градским 

акцијама 

чишћења и 

уређења града 

Како је уређење града 

обавеза свих грађана, а не 

само градских служби које 

се тиме баве, 

организовање и 

објављивање акција, 

анимирање грађна у том 

смислу, неопходно је. 

Акцијама чишћења града и 

медијским деловањем на еко-

свест грађанства, добијамо 

популацију људи која се 

одговорније односи према 

животној средини. 

ЈКП службе и службе 

Општинске управе 

делују у оквиру 

својих одговорности. 

Остали се 

прикључују акцијама 

и медијској подрђци 

волонтерски. 

ЈКП «Услуга» и 

општина Бољевац (кроз 

редовна средства). 

ЈКП и 

комунална 

инспекција 

трајно 

Укључивање 

грађана ( школа ) 

у акције чишћења 

и уређења 

градских зелених 

површина  

Као уживаоци животне 

средине, грађани морају 

постати о одговорни за 

њен квалитет. 

Очекује се да кроз еко-идеје у 

школама популаризацију ( уз 

постојећих до 25% 

заинтересованих грађана ), 

добијемо нове генерације које ће 

са пуном свешћу приступити 

очувању животне средине. 

Све акције чишћења 

спадају у редован 

делокруг рада 

постојећих служби и 

засноване су на 

волонтерском 

ангажовању грађана. 

ЈКП «Услуга» и 

општина Бољевац 

ЈКП и 

комунална 

инспекција 

Трајно 

Одржавање Грађанство мора редовно Тачно и благовремено Ово би могле бити и Општинска управа, Министарство... Трајно 



трибина на тему 

природног 

богатства 

општине Бољевац 

и њеног значаја у 

економском 

развоју краја 

добијати тачне 

информације о 

вредностима и 

проблемима средине у 

којој живе, а носиоци ових 

активности морају бити 

стручњаци или 

представници служби које 

су на извору информација. 

информисање грађанства корак је 

ка развијеној еко-свести свих који 

уживају у благодетима животног 

окружења. 

редовне активности 

представника служби 

ЈКП и Општинске 

управе, те професора 

Екологије. 

ЈКП, школе... 

Укључивање 

НВО у акције 

медијског и 

практичног 

карактера 

Планинари, друштва за 

заштиту природе и други, 

најупутнији су у ову 

проблематику. 

Свим поменутим НВО заједничко 

је: Љубав према природи, зато би 

њихов интерес био да буду актери 

и носиоци оваквих акција. 

Волонтеризам на 

сваком нивоу 

Општина Бољевац кроз 

редовна средства и 

подршку друштвима 

Општина 

Бољевац 

Трајно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕЋАН НИВО ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ – ТРАЈНИ ЗАДАТАК 
 

ОПИС ЦИЉА: ПРЕДУСЛОВ УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
БОЉЕВАЦ ЈЕСТЕ НОВ ОДНОС ПРЕМА НЕПОСРЕДНОМ 
ОКРУЖЕЊУ, КАКО ПОЈЕДИНАЦА ТАКО И ЦЕЛОКУПНОГ 
ГРАЂАНСТВА, КОЈИ ЈЕ НАСТАО КАО РЕЗУЛТАТ 
ДЕЛОВАЊА ВЛАДИНИХ И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
У ЦИЉУ ТАЧНОГ ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА, ЊИХОВЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАЊА КОНКРЕТНИХ АКЦИЈА 
КОЈИМА ЈЕ УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ КРАТАК ОПИС  ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА 

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

НОСИЛАЦ 

( НАДЗОР ) 

РОК 

Израда ЛЕАП-а и 

информисање 

грађана о 

резултатима  

( радио-емисије, 

форуми, трибине, 

рад са ђацима у 

школама...) 

Грађани морају имати 

информацију да на 

њиховој општини Радна 

група, састављена од 

стручњака различитих 

профила, прати проблеме 

загађења средине, 

анализира их и ствара 

модел по ком би се ти 

проблеми могли 

превазићи. 

Еко-свест је базирана на идеји 

заједништва, а предвођена тимом 

стручних људи и добро 

информисана, заједница општине 

Бољевац, уз мања финансијска 

улагања и велики економски 

повратни ефекат, може превазићи 

сваки еко-проблем. 

1183052,00 динара 

(CHF 635,052+ 

општина Бољевац 

548,000) 

ЦХФ и општина 

Бољевац 

ЦХФ Септембар 

2006. 

Сарадња општине 

и локалних школа 

са Заводом за 

заштиту природе, 

Тачну информацију о 

стању природне, животне 

средине могу понудити 

стручњаци оба Завода који 

Свест о животној средини, 

базирана на научним 

чињеницама, рађа адекватан  

модел понашања сваког 

Како су ово редовне 

активности 

стручњака оба 

Завода, посебна 

Општина Бољевац Општина 

Бољевац 

Трајни 

задатак 



Заводом за 

заштиту здравља 

би првенствено радили на 

едукацији и информисању 

младих, а преко њих 

долазили и до осталог дела 

популације општине 

Бољевац. 

појединца. Стално и активно 

присуство стручњака у 

информативном животу грађана 

подизаће ниви еко-свести сваког 

члана заједнице на општини 

Бољевац. 

средстав не морају 

бити издвајана, осим 

онога што се тиче 

штампања рекламних 

и пропагандних 

материјала. 

Увођење 

изборног еко-

предмета у школе  

Еколошка општина, каква 

је општина Бољевац, 

посебно је заинтересована 

за очување животне 

средине, те са тим 

аргументом можемо изаћи 

пред  Министарство 

просвете и спорта који 

треба да одобре изборни 

предмет из Екологије. 

Уз смер у поручју рада 

Шумарство и обрада дрвета, 

образовни профил: шумар, чија се 

предметност јако веже за 

еколошка питања и изборни 

предмет из екологије привукао би 

већи број младих који би били 

носиоци акција и имплементације 

неких сегмената ЛЕАП-а. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Министарство просвете 

и спорта 

Министарство 

просвете и 

спорта 

Школска 

2007/2008. 

година 

Информисање 

грађана о 

имплементацији 

ЛЕАП-а 

Како су грађани битан 

фактор успешне 

имплементације ЛЕАП-а, 

морају на време и 

адекватно добити 

информацију о томе како 

се Локални еколошки план 

реализује и колико 

успешно. 

Честа и постојана информисаност 

грађана, гарант је и њиховог 

позитивног односа према ЛЕАП-у  

али и самој животној средини. 

Редовне дужности 

информативне 

службе и кадрова 

Општинске управе 

Општинска управа Општинска 

управа 

Од октобра 

2006. па на 

даље 

Доношење 

законских аката 

који се тичу 

заштите животне 

средине и оштра 

примена казнене 

политике 

Ово је потребан законски 

амбијент на основу кога 

службе Општинске управе, 

усаглашене са вишим 

инстанцама, могу да 

обављају контролу, надзор 

и спроводе казнену 

политику. 

Овакав законски амбијент 

позитивно ће утица на 

ефикасност имплементације 

ЛЕАП-а. 

Општинска управа 

кроз редовна 

сртедства 

Општинска управа Општинска 

управа и више 

државне 

истанце по 

ресорима 

2006. 

 



ЗАВРШИТИ КАНAЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ПОВЕЗАТИ ЈЕ СА СИСТЕМОМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ДО 2010. 
ГОДИНЕ 

 

КРАТАК ОПИС:  ЗАВРШИТИ СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА , ПОВЕЗАТИ ГА СА ПОСТОЈЕЋОМ 
КАНАЛИЗАЦИОНОМ МРЕЖОМ А ОСТАТАК КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ ЗАВРШИТИ ПО ЕТАПАМА . СИСТЕМ  РЕДОВНО  
ОДРЖАВАТИ СА  ОБУЧЕНИМ КАДРОВИМА. 
 
 

 

 

АКТИВНОСТ КРАТАК ОПИС  ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ПОТРЕБНА 
СРЕДСТВА 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

НОСИЛАЦ  
( НАДЗОР ) 

РОК 

Израда 
пројектне 
документације 

Израда главних и 
извођачких 
пројеката, 
доношење 
одговарајућих 
одлука надлежних 
органа локалне 
самоуправе 

 
Очекује се учешће 
релевантних фактора 
и израда 
документације у 
одређеном 
временском року. 

Урачуната су у плате 
запослених лица у 
ЈКП и других служби 
у општини Бољевац, 
20000 ЕУР за 
пројектовање 

Општина Бољевац     
из сопствених 
средстава 
предвиђених 
буџетом и помоћ 
ресорних 
Министарстава 

Општинска управа 
и СО Бољевац 

Крај 2006. 

Доношење 
одлуке о 
увођењу 
еколошке таксе 

Пошто су потребна 
додатна средства 
којима би се 
финансирало 
решавање оваквог 
проблема, у такси 
Општина 
проналази своју 
финансијску снагу 

Средства од еколошке 
таксе била би 
усмеравана на 
реализацију пројекта 

200 000 динара 
годишње 

Грађани, фирме и 
привредни 
предузетници 

Општина Бољевац 
преко 
инспекцијских 
служби и Управа 
прихода 

2006. г. 

Извођење 
грађевинских 
радова на 

Радови на 
канализационој 
мрежи могли би да 

По плану изградње 
очекује се реализација 
пројекта до 2010. 

За кишну 
канализацију 100 
евра по 1m – укупно  

Општина Бољевац, 
донације и ресорна 
Министарства 

Општина Бољевац 2010. г. 



канализационој 
мрежи по 
етапама 
(изграђено око 
2 km треба још 
11 km) 

наступе одмах 
након усвајања 
пројектне 
документације и 
одабира извођача 
радова 

године 1 100 000 евра 
подељено по 
годинама 

Завршетак 
система за 
пречишћавање 
канализационих 
вода , 
повезивање са 
постојећим и  
касније са но- 
воизграђеним 
деловима  
канализационе 
 мреже. 

Канализациони 
систем за 
пречишћавање 
вода обавезан је 
склоп 
канализационе 
мреже која би 
пројектом била 
изграђена . 

Овим би се трајно 
решио проблем 
загађивања 
водотокова и животне 
средине уопште 

200 000 евра Општина Бољевац и 
ресорна 
Министарства 

Општина Бољевац 2007. г. 

Едукација 
кадрова за 
изградњу и 
одржавање 
канализационе 
мреже и 
система за 
пречишћавање 
канализационе 
воде 

Пошто се установи 
кадровска 
структура Јавног 
предузећа и 
других предузећа 
која делују на 
општини Бољевац, 
потребно је и у 
интересу општине  
запослити 
одговарајућу 
кадровску 
структуру или 
постојећу 
едуковати 

Очекује се да би 
велики број сада 
запослених могао 
бити едукован за 
овакве врсте послова, 
али би требало 
обезбедити и одређен 
број радних места 

Плате за 
новозапослене у ЈКП 
или другим 
предузећима која 
делују на општини 
Бољевац 

 
Из накнаде од 
грађана и др. 
корисника за 
одржавање система. 

СО , ОУ Бољевац 2007. 

Набавка 
опреме за 
одржавање 
канализацоне 

Пратећа опрема: 
одела, алате и 
механизацију, 
потребно је 

Опрема за одржавање 
канализационог 
система предуслов је 
функционалност, 

У зависности од броја 
радника и потребних 
средстава 

Општина Бољевац и  
ЈКП „Услуга“ 

Општинска управа 
и предузеће које ће 
управљати 
канализационим 

2010. г. 



мреже и 
система за 
пречишћавање 
канализационе 
воде 

обезбедити до 
тренутка 
стављања у 
функцију 
каналиазционог 
система 

договечности и 
диготрајности истог. 

системом 

Контрола 
квалитета 
отпадне воде 

Редовна контрола 
воде после 
завршеног система 
као услов 
испуштања 
отпадних вода у 
водотокове 

Чисти водотокови 4 евра по анализи Општина Бољевац 

и ЈКП “Услуга” 

Општина Бољевац Трајно 
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2. Главни пројекат рекултивације јаловишта мрког угља ''Боговина'' из јуна 1990. године урађен од С.П. ''Јужни  
3. Кучај'' Зајечар, Биро за пројектовање у шумарству. 
4. Пројекат опдлагања сепарацијске и јамске јаловине из јаме ''Боговина'' из маја 1979. године 
5. Детаљна анализа утицаја експлоатације угља у јами ''Источно поље'' лежишта РМУ ''Боговина'' на животну 

средину, број 1975/1 од 11.10. 2004. године 
6. Прилог-Досадашњи резултати испитивања воде,ваздуха и земљишта (РМУ»Боговина»)  
7. Резултати анализе воде око Јаловишта, достављени подаци од ЈП РЕУ «Ресавица», РМУ «Боговина», 

март, 2006. 
8. Пројекат санације и ремедијације депоније на МЗВ «Обла» Општина Бољевац, децембар 2005.  

Институт «Кирило Савић» , а. д. Београд 

 
Генерални план  - Бољевац из  2003. год. 
Техничка документација и главни пријекат за уређење и регулацију реке   Арнауте урађен у Институту за шумарство и дрвну индустрију – 
Београд , 1978. год. 



Техничка документација и главни пријекат за уређење и регулацију реке Змијанац  урађен 
Матурски рад из биологије на тему   Бактериолошка и хемијска ипитивања површинских вода ( Арнауте и Змијанца )  кандидата Кенић 
Желимира ученика СЦ «Никола Тесла» из Бољевца. 

             Захвалност Заводу за заштиту здравља « Тимок » Зајечар за стручну помоћ  и лабараторијске услове у којима се анализирао квалитет  
             површинских вода у Бољевцу. 

Нацрт Националног програма заштите животне средине Републике Србије ( Министарство науке и заштите животне средине, Управа за 
заштиту животне средине Републике Србије – Београд 2005. )  
Водич за добро управњаље у области животне средине (UNDP) 
 

 
* 1) ОПШТЕ ОСНОВЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА ЗА «ТИМОЧКО» ШУМСКО ПОДРУЧЈЕ 
       ( 31.12.2003. – 31.12.2013. ) 
  2) Просторни план слива водоакумулације «Боговина» у Бољевацу,  
      Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд 
  3) Нацрт националног програма заштите животне средине републике Србије ( Министарство науке и заштите 
      животне средине, Управа за заштиту животне средине ) , јун, 2005. године 
  4) Уредба о заштити споменика природе «Лазарев кањон» , Сл. гл. РС бр. 16/2000 
  5) Решење о стављању под заштиту под државне својине букове шуме ( fagus moesiaca ) са тисом  
      ( taxus baccata ) у пределу званом Мала јасенова глава, бр. 01-380-1 од 26.06.1961. године 
  6) Решење о стављању под заштиту државне састојине јеле, букве, горског јавора и млеча  
      бр. 01-486 од 16.09.1959. године 
  7) Решење о стављању под заштиту Боговинске пећине бр. 633-710/74-03 од 10.09.1974. године 
  8) Елаборат уређења парк-шуме «Ртањ», пројектни биро Миомир Стефановић 
  9) Дописи Завода за заштиту природе Србије, Београд 
 

 
 

- Годишњи извештај Ј.К.П. ''Услуга'' o стању отпадних вода 
- Нацрт Националног програма заштите животне средине 

                 Републике Србије ( Министарство науке и заштите животне 
                 средине, Управа за заштиту животне средине Републике  
                 Србије – Београд 2005. )  

- Водич за добро управњаље у области животне средине           - Уцртана карта канализационе мреже 
                (UNDP) 

 
 



 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


