
Компанија ЗиЈин Копер Бор 

Поштовани, 

обраћам Вам се у име свих грађана Бора, као и потписника петиције против аеро-загађења. Из медија смо 
сазнали да сте имали више разговора са представницима Градске управе, као и Министарства за заштиту 
животне средине, али о детаљима разговора, тј. начину и року санације постојећих аеро-загађења, забринута 
јавност није упозната. 

Како су загађења све учесталија ми забринути родитељи желимо да добијемо јасне и конкретне одговоре, 
јер ми живимо и удишемо овај ваздух, а уједно смо и порески обавезници који имају обавезу да исплате 
кредит за реконструкцију топионице и фабрику Сумпорне киселине, после чије смо изградње 2 године имали 
чист ваздух. 

Након Вашег доласка и преузимања компаније РТБ загађења се поново јављају, па желимо од Вас јасне 
одговоре. 

По члану 55. Закона о заштити ваздуха, Сл. гласник РС 10/2013: „Оператер је дужан да у случају 
прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху предузме техничко технолошке 
мере или обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане 
граничне вредности“. 

Захтеви: 

1. Јавно путем средства јавног информисања обавестити грађанство о начинима и динамици решавања 
проблема аеро-загађења. 

2. Поштовати члан 55. и 58. Закона о заштити ваздуха, Сл. гласник РС 10/2013 
 који говори о обавезама оператера, тачније довести загађења на законску меру. 

Напомињемо да смо свесни значаја компаније за развој како града Бора тако и целе државе, али грађани Бора 
не желе бити таоци неиспуњења неких обавеза из уговора који сте сачинили са државом Србијом. Ово 
говоримо због Ваше изјаве од 18. септембра, где сте рекли да је опрема застарела и да сте такво стање 
затекли, и да је за овакво стање криво претходно руководство. Волели би да те ваше несугласице решите 
законским путем, а да грађани Бора не треба да испаштају због тога. 

Ми не знамо да ли и у којој мери радите на санацији овог проблема, знамо само да загађења прелазе све 
законски дозвољене границе и иду чак и до 20 пута више од дозвољеног. Зато смо били принуђени да 
3.10.2019. блокирамо јеадан од главних улаза у компанију  

Ми Вам не ускраћујемо право на рад, али нам је здравље наше деце и нас на првом месту. 

Данас ће бити одржана још једна блокада упозорења, а Вама дајемо рок од 10 дана да нам одговорите на 
наше захтеве, у супротном бићемо приморани да право на здравље и чист ваздух бранимо својим телима. 

У Бору, 14.10.2019        У име потписника петиције  
против аеро-загађења 

Одборник Саша Станковић 
Ул.  В.Р.Путника 18,  
19210 Бор 
Тел:063/413-330 
Ел.пошта: stankovic_sasa@yahoo.com 


