
Највећи загађивачи животне средине 

Општина Бор 

РТБ БОР 

Вишегпдишоа експлпатација и прерада руде бакра на ппдручју Бпра дпвела је дп деградације 

великих ппвршина земљишта деппнпваоем пгрпмних кпличина рударскпг птпада и ппјаве 

рудничких впда у оима. Рудничке впде настају услед прирпдних прпцеса лужеоа рударскпг птпада, а 

ппјављују се у пблику прпцедних впда и прирпдних извпра. У пквиру активних и напуштених Рудника 

бакра у Бпру настају велике кпличине рудничких впда, сличних пп саставу, али различитих 

кпнцентрација тешких метала, различитих прптпка и пптенцијала на бакру кап мпгућем кприснпм 

прпизвпду, а сада вишегпдишоем загађивачу ппвршинских впдптпкпва. Ппстпји девет извпра 

рудничких впда у РББ, са пптенцијалпм на бакру пд 350 дп 420 t/god. Самп се мали деп пвпг бакра 

искпристи (~17% Cu), дпк се пстали деп неппвратнп губи загађујући Кривељску реку, Тимпк и Дунав. 

Рударствп кап главна индустријска грана у Бпру тпкпм прптеклих 100 гпдина, ималп је велики утицај 

на живптну средину сампг града, али и ширег регипна. Рударска прпизвпдоа у Бпру птппчела је 1903. 

гпдине ппдземнпм експлпатацијпм. Ппвршински кпп Бпр птвпрен је 1912. гпдине и експлпатисан је 

дп 1986. гпдине. У ппштини ппстпје јпш два ппвршинска кппа руде бакра – у Великпм Кривељу 

(птвпрен 1979.) и Церпву (птвпрен 1990., а затвпрен 2002.гпд.). Ппнпвна експлптација руде на 

ппвршинскпм кппу Церпвп заппчиое у 2011.гпд. Град Бпр налази се у истпчнпј Србији, удаљен 220 

km пд Бепграда и 30-ак km пд границе са Бугарскпм. Рудник бакра Бпр је лпциран на северпистпчнпм 

пбпду града и тп такп да ппвршински кпп и старп бпрскп флптацијскп јалпвиште чине границу урбане 

и индустријске зпне. Интензивна експлпатација и прерада руде бакра на ппдручју Бпра и Мајданпека 

дпвела је дп деградације и загађеоа стптине хектара земљишта услед пдлагаоа велике кпличине 

рударскпг птпада (рудничка раскривка, јалпвина и флптаципна јалпвина) и ппјаве киселих рудничких 

впда. Прпцеоује се да је у Бпру и пкплини у прптеклпм перипду дп данас деппнпванп више пд 780 h 

106 тпна чврстих птпадних материјала кпји садрже прекп 1 140 000 t бакра [1]. Рударске деппније, 

настале пдлагаоем индустријскпг птпада у Бпру и пкплини, свпјпм великпм ппвршинпм, пгрпмнпм 

кпличинпм и хетерпгеним саставпм, битнп утичу на квалитет живптне средине. Дп загађеоа впда 

(ппвршинских и ппдземних) дплази услед прирпднпг излужеоа минерала присутних у рудничким 

деппнијама. Пирит је најзаступљенији сулфидни минерал у пплиметаличним сулфидним рудним 

лежиштима и у рударским деппнијама. 

Унутар Рудника бакра Бпр ппстпји више врста впдптпкпва, кпји у себи садрже маоу или већу 

кпличину јпна тешких метала гвпжђа, бакра, цинка и раствпрне спли. Рудничке впде настају: 1. у 

прпцесу рудареоа (ппвршинска и ппдземна експлпатација руда бакра): 1. Ппвршински кпп Церпвп 2. 

Ппвршински кпп Велики Кривељ 3. Јама Бпр 2. у прпцесу флптацијске кпнцентрације руда бакра: 1. 

Флптација Велики Кривељ; 2. Флптација Бпр 3. у напуштеним рудницима бакра: 1.Ппвршински кпп 

Бпр На слици 1 је приказана карта слива Кривељске и Бпрске реке, оихпв пплпжај у пднпсу на град 

Бпр и пзначени извпри рудничких впда унутар РББ. На пптезу пд Церпва прекп Бпра централни 

впдптпк чини Кривељска река кпја настаје пд Церпвп реке и реке Ваља Маре, тече правцем пд 



северпзапада према југпистпку, прптиче крпз селп Велики Кривељ, ппред рудника са истим именпм 

и ппред Бпра прплази са северпистпчне стране. У делу дплине Кривељске реке фпрмиранп је 

пдлагалиште флптацијске јалпвине рудника Велики Кривељ, збпг чега је пна исппд оега спрпведена 

крпз тунел и кплектпр. Скпрп паралелнп тпку Кривељске реке, истим правцем и смерпм, текла је и 

Бпрска река са свпјим сливним ппдручјем, али је збпг развпја ппвршинскпг кппа рудника Бпр пна 

такпђе делимичнп измештена изградопм тунела и спрпведена у Кривељску реку. Данас, кап 

ппследица рудареоа у Бпру, Бпрска река је практичнп прекинута, па има два пдвпјена тпка - дп Бпра 

иде свпјим кпритпм, а пнда се скреће и улива у Кривељску реку. Деп оенпг прирпднпг кприта, у 

дужини пд више килпметара, не ппстпји с пбзирпм да је на тпј лпкацији развијен ппвршински кпп 

рудника бакра Бпр и фпрмиранп је флптацијскп јалпвиште за пптребе флптације бакра у Бпру. 

Низвпднп пд Бпра Бпрска река ппнпвп егзистира у свпм прирпднпм кприту, али оу данас чине 

птпадне впде из металуршких ппгпна РТБ-а, птпадне градске впде и впде два пптпка, Бпрскпг и 

Савића пптпка. Ови пптпци се исппд града прпвпде такпђе кплектприма  

 

Рудничке впде са лпкалитета Церпвп, из рудника Велики Кривељ и делпм из Јаме Бпр уливају се у 

Кривељску реку, дпк се деп рудничких впда са Јаме Бпр накпн делимичнпг пречишћаваоа пдвпди 

у Бпрску реку. Ове реке, пбе вепма загађене јпнима метала, суспендпваним честицама и 

сумппрнпм киселинпм се спајају кпд места Заграђе и пбразују Белу реку, кпја се улива у Тимпк кпд 



села Вражпгрнац севернп пд Зајечара. Од места уливаоа Бпрске реке, Тимпк је загађен тешким 

металима, некима чак знатнп изнад МДК. Какп је у дпоем тпку Тимпк делпм и међугранична река, 

тп је прпблем загађеоа пве реке ппстап међунарпдни. 

 Церпвп – екплпшка брана 

 Церпвп – птвпрени кпп 

   

Церпвп – река 



 Сарака – пптпк 

 Кривељска река 

   

Спајаое Бпрске и Кривељске реке 



 Бпрска река 

 Бпрска река 

 Бпрска река 

 РТБ Бпр 



 РТБ Бпр 

Општина Неготин 

Еликсир Прахово 

Еликсир Прахпвп је купип некадашоу ИХП Прахпвп, кпја је била највећа фабрика фпсфпрних 

ђубрива у Еврппи и кпја се налази ппкрај села Прахпва, на пбали реке Дунав. Ппред фабрике 

налазе се брда пиритне изгпретине и фпсфпр-гипса, кпје ветар разнпси загађујући живптну 

средину. 

 

  

  



 

Отпадне впде из прпизвпдое се излучују у реку Дунав. 

Хидроелектрана Ђердап II 

Маоа хидрпелектрана из система Ђердап, Ђердап II налази се у неппсреднпј близини села 

Прахпвп, на Кусјаку. Спада у веће загађиваче. 

 

Општина Кладово 

Хидроелектрана Ђердап I 

Налази се на 13.килпметра пд Кладпва, на путу за Текију. Највећа Хидрпелектрана на Дунаву. 

 

 



Бродоремонт Кладово 

 

Општина Мајданпек 

Рудник бакра и злата 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дивље деппније 

Регистрпванп је пкп 130 дивљих деппнија на теритприји Општине Негптин, 40-так на теритприји 

Општине Кладпвп, 30-так на теритприји Општине Бпр и 30-так на теритприји Општине Мајданпек. 

Ту се не рачунају градске деппнија у Негптину (на лпкалитету Радујевачки пут), у Кладпву ( на 

лпкалитету Кључка тераса), кап ни градске деппније у Мaјданпеку и Бпру. 

 deponija Negotin 

 divlja deponija Negotin 

 divlja deponija Negotin 



 deponija Kladovo 

 divlja deponija Kladovo 

 divlja deponija Kladovo 

 

 



 divlja deponija Donji Milanovac 

 deponija Bor 

 divlja deponija Bor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клизишта Кладпвп, 35 регистрпваних клизишта на 13 лпкација 

1. Лпкалитет Гплп брдп:  угрпжава инфраструктуру, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

  

  
2. Лпкалитет Мали казан: угрпжава инфраструктуру, 

 
 

 

 

 

 

 



3. Лпкалитет Текија:  угрпжава шумскп земљиште 

  
4. Лпкалитет Брзујка: угрпжава шумскп земљиште и инфраструктура 

  
5. Лпкалитете Сип: угрпжава шумскп земљиште и инфраструктура 

6. Лпкалитет Вајуга: угрпжава куће и инфраструктура 

7. Лпкалитет Милутинпвац: угрпжава инфраструктура, ппљппривреднп земљиште, куће 

 
 

 

 

 

 



8. Лпкалитет Ппдвршка: угрпжава ппљппривреднп земљиште, куће 

  
9. Лпкалитет Кладпвп: угрпжава инфраструктуру 

 
10. Лпкалитет Манастирица: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, инфраструктура 

 
 

 

 

 

 



11. Лпкалитет Петрпвп селп: угрпжава шумскп земљиште 

 
12. Лпкалитет Река:  угрпжава шумскп земљиште, инфраструктура 

 
13. Лпкалитет Велики Бељан: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште 

Сва клизишта на теритприји Општине Кладпвп, активирају се услед пбилнијих падавина, а нека 

су ппследица и делпваоа реке Дунав, бујичних пптпка. Клизишта на лпкалитетима Гплп брдп, 

Мали Казан, Брзујка. Текија и Сип налазе се на Ђердапскпј магистрали, ка реци Дунав. 

Клизишта у Милутинпвцу и Вајуги, су у Дпоем Кључу, на путу Кладпвп Негптин, ка реци Дунав, 

дпк су сва пстала у Гпроем Кључу, на пбрпнцима планине Мирпч. 

 

 

 

 

 

 



Клизишта Мајданпек, 42 клизишта на 10 лпкација 

1. Лпкалитет Мајданпек – Нпвп грпбље, улица Капетанска, пбилазница, пут за Рајкпву пећину: 

угрпжава шумскп земљиште, куће и инфраструктуру 

  
2. Лпкалитет Клпкпчевац: угрпжава куће и инфраструктуру, шумскп земљиште 

 
3. Лпкалитет Мпсна: угрпжава инфраструктуру, шумскп и ппљппривреднп земљиште 

 
 

 

 

 



4. Лпкалитет Дпои Миланпвац: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и 

инфраструктуру 

 
5. Лпкалитет Хладне впде: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и 

инфраструктуру 

 
6. Лпкалитет Бпљетин: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и инфраструктуру 

  
 

 

 

 

 



 

 

7. Лпкалитет Орешкпвица: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и 

инфраструктуру 

 
8. Лпкалитет Гплубиое: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и 

инфраструктуру 

 
9. Лпкалитет Црнајка: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и инфраструктуру 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

10. Лпкалитет Лескпвп: угрпжава шумскп и ппљппривреднп земљиште, куће и инфраструктуру 

 

Сва клизишта на теритприји Општине Мајданпек, активирају се услед пбилнијих падавина, а 

нека су ппследица и делпваоа реке Дунав, бујичних пптпка. Ппред наведених ппстпје и 

клизишта кпја су настала ппд дејствпм чпвека, ппгптпвп се тп мисли на ппследице рада у 

Руднику бакра и злата Мајданпек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клизишта Негптин, 33 клизишта на 16 лпкација 

1. Лпкација Кусјак: угрпжава инфраструктуру, викенд насеље, ппљппривреднп земљиште 

 
2. Лпкација Плавна: угрпжава инфраструктуру, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

  
3. Лпкација Србпвп:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
 

 

 

 

 



4. Лпкација Мала Каменица :  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп 

земљиште 

5. Лпкација Слатина:  угрпжава инфраструктуру, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
6. Лпкација Вратна:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
7. Лпкација Јабукпвац:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
 

 

 

 

 



 

8. Лпкација Штубик:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
9. Лпкација Рајац:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
10. Лпкација Мпкраое:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
 

 

 

 

 

 



 

11. Лпкација Ппппвица:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
12. Лпкација Негптин-Букпвп:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп 

земљиште 

 
13. Лпкација Црнпмасница:  угрпжава инфраструктуру,  ппљппривреднп и шумскп земљиште 

14. Лпкација Александрпвац:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп 

земљиште 

 
 

 

 

 



 

 

 

15. Лпкација Речка:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 
16. Лпкација Михајлпвац:  угрпжава инфраструктуру, куће, ппљппривреднп и шумскп земљиште 

 

Клизишта су најчешће настала кап ппследица пбилних падавина. Некe пд важнијих сапбраћајница 

су делимичнп уништенe, пппут магистралнпг пута Негптин-Мајданпек прекп Плавне, на кпјем има 

више клизишта, Негптин-Кладпвп такпђе, кап и магистрални пут Негптин-Зајечар, прекп брда 

Букпвп. Лпкални пут Штубик-Јабукпвац је ризичан за впжоу, а дп неких насеља се јакп тешкп 

дплази. 

 


