
  

 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА: 

ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА У ОКВИРУ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА 

ЛОКАЦИЈИ ЧУКАРУ ПЕКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

децембар 2018. године  



  

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА: 

ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА У ОКВИРУ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА 

ЛОКАЦИЈИ ЧУКАРУ ПЕКИ 

 

 
 

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:  „RAKITA EXPLORATION“ ДОО 
Суваја 185a 
19210 Бор 

   

ИЗРАДА ЗАХТЕВА:  „ДВОПЕР“ ДОО 
Дечанска 5 
11000 Београд 

   

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ:  НЕБОЈША ПОКИМИЦА, дипл. хем./ 
спец.токсиколошке хемије 

  Др ТАЊА РАДОВИЋ, дипл.инг.техн. 
лиценца број: 371 М423 13 

  СНЕЖАНА ЛЕКИЋ РАШОВИЋ,  
дипл. инг. техн. 

  НАТАША ЂОКИЋ, дипл. инг. геол. 

  ПАВЛЕ ЦВЕТИЋ, дипл. инг. пејзажне 
архитектуре и хортикултуре 

  БОЈАНА ЛАЛОВИЋ, маст. инж. зашт. жив. сред. 

 

  



  

 

Садржај 

ОПШТЕ СТРАНЕ ............................................................................................................................................................... 1 

Листа скраћеница ....................................................................................................................................................... 13 

Референце ....................................................................................................................................................................... 14 

1. Подаци о носиоцу пројекта .......................................................................................................................... 16 

2. Опис пројекта ...................................................................................................................................................... 16 

a. Опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта ................ 16 

b. Опис главних карактеристика производног поступка ............................................................ 25 

c. Процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су 
резултат редовног рада пројекта .................................................................................................................. 49 

3. Приказ главних алтернатива...................................................................................................................... 62 

a. Методе откопавања руде ......................................................................................................................... 63 

b. Алтернативе одлагања јаловине ......................................................................................................... 63 

c. Локације одлагања јаловине .................................................................................................................. 65 

4. Опис чинилаца животне средине ............................................................................................................. 66 

a. Становништво ................................................................................................................................................ 66 

b. Флора и фауна ................................................................................................................................................ 71 

c. Земљиште ......................................................................................................................................................... 73 

d. Вода ...................................................................................................................................................................... 74 

e. Ваздух.................................................................................................................................................................. 79 

f. Климатски чиниоци .................................................................................................................................... 81 

g. Грађевине ......................................................................................................................................................... 83 

h. Непокретна културна добра и археолошка налазишта .......................................................... 84 

i. Пејзаж .................................................................................................................................................................. 88 

j. Међусобни односи наведених чинилаца ......................................................................................... 88 

5. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину ............................................. 88 

6. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког 
значајног штетног утицаја на животну средину. ...................................................................................... 93 

7. Нетехнички резиме информација .......................................................................................................... 106 

8. Подаци о могућим тешкоћама.................................................................................................................. 112 

Прилози .......................................................................................................................................................................... 130 

 



1 
 

ОПШТЕ СТРАНЕ 



2 
 



3 
 



4 
 



5 
 



6 
 



7 
 

 
  



8 
 

 
  



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 
 

  



12 
 

 

 
  



13 
 

Листа скраћеница 

Ракита ‐ Rakita Exploration д.о.о. Бор 

ПФС ‐ Техничка и економска изводљивост експлоатације лежишта 

ПП‐4 – ПП‐1 – Године припреме производње 

П‐1 – П‐12 ‐ Године производње 

SCS – Soil Conservation Service 

ТМК ‐ Тимочком магматском комплексу 

RM ‐ Reservoar Minerals 

ТСФ ‐ флоатцијско јаловиште 

MCS – Јединица миоценских седименаата Слатине 

UCCM – Јединица горњокредних кластита 

UCMA – Јединица горњокредних лапораца 

UA – Јединица „горњих“ андезита 

LA – Јединица „доњих“ андезита 

LOM – Life of Mine – Радни век рудника 

SLC ‐ Sub level caving ‐ Метода „подетажног“ зарушавања 

MIBC ‐ пенушач метил изобутил карбинол 

БМТ ‐ Базен за мониторинг и третман 

БЗМ – Базен за задржавање и мешање воде 

ППОВ – Постројење за пречишћавање отпадних вода 

ARD – Acid Rock Drainage 

HDPE – High Density Polyethylene 

LDPE – Low Density Polyethylene 

  



14 
 

Референце 

1. РГФ (2018) Студија изводљивости извођења рударских радова и пратећих 
постројења ‐ Чукару Пеки, Универзитет у Београду, Рударско‐геолошки факултет, 
Београд 

2. РГФ (2016) Хидролошка Студија за потребе припреме пројектне документације за 
израду истражног нископа у сливу Брестовачке реке, Универзитет у Београду, 
Рударско‐геолошки факултет, Београд 

3. РГФ (2017) Хидролошка Студија Брестовачке реке, Суве реке, Грчаве и Рукјавице, 
Универзитет у Београду, Рударско‐геолошки факултет, Београд 

4. RGF (2017a) Final report on the hydrodynamic research conducted in the wider area of 
polymetallic copper deposits Cukaru Peki, Serbia, University of Belgrade, Faculty of 
Mining and Geology 

5. RGF (2017b) Hydrogeological PFS Report (Version 1.0 Draft), University of Belgrade, 
Faculty of Mining and Geology 

6. Антонијевић И, Каленић М, Ђорђевић М, Лончаревић Ч, Чичулић М, Шкулетић Т, 
(1976) Основна геолошка карта СФРЈ, лист „Бор“, 1 : 100 000 (са Тумачем). Београд. 

7. Васић Н (2015) Седиментологија кредних и миоценских јединица у басену 
Слатине –Студија. Фондовски материјали компаније „Rakita Exploration d.o.o.“ , 
Бор. 

8. Тољић М (2016) Извештај о проучавањима тектонског склопа подручја Чукару 
Пеки (јужно од Бора). Фондовски материјали компаније „Rakita Exploration d.o.o.“, 
Бор. 

9. ИРМ (2018) Елаборат о резервама бакра, злата и пратећих рудних минерала горње 
зоне лежишта Чукару Пеки – Радна верзија, Институт за рударство и металургију, 
Бор. 

10. RGF (2013) Recommendations for surface water monitoring ‐ Cukaru Peki license area. 
University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology. 

11. Petković N (2015) Report on results of hydraulic measurements in the basin of 
Brestovačka and Bor Rivers in the period July 2014 ‐ July 2015 (In Serbian); HTS hidro 
konsalting 

12. Rakita (2016) Čukaru Peki Project – Scoping Study, Rakita Exploration Ltd 

13. SRK (2017) Cukaru Peki Preliminary Economical Assessment ‐ PEA Report, SRK 
Consulting. 

14. KP (2018a) Waste and Water Management Pre‐feasibility Design Report VA501‐56/6‐1, 
Knight Piésold Ltd. 

15. KP (2018b) Timok Waste and Water Management ‐ Feasibility Design Information, 
VA501‐00056/10‐A.01, Knight Piésold Ltd. 

16. KP (2018c) Cukaru Peki Project – TSF Spillway Updated Pre‐Feasibility Design (Option 
B), VA501‐00056/10‐A.01, Knight Piésold Ltd. 

17. Hatch (2018a) Site Wide Water Balance Assessment, Project memo H356045, Hatch  

18. Hatch (2018b) Water Conditions Report/Permit Information Requirements, Project 
Memo – Draft H356961, Hatch 

19. Hatch (2018c) Effluent Treatment and Potable Water Design Basis Technical Memo, 
Project memo H356045, Hatch. 



15 
 

20. KP (2017) Cukaru Peki Decline Portal Area ‐ Conceptual Water Management Layout and 
Design Basis, VA501‐00056/03‐A.01, Knight Piésold Ltd. 

21. Nevsun (2018) Timok Pre‐Feasibility Study Final Report, Nevsun Resources Ltd. 

22. CDA (2014) Technical Bulletin: Application of Dam Safety Guidelines to Mining Dams, 
Canadian Dam Association, Edmonton, Alberta 

23. Giroud JP & Bonaparte R (1989a) Leakage Through Liners Constructed with 
Geomembranes –Part I – Geomembrane Liners. Geotextiles and Geomembranes, Volume 
8, pp. 27‐67. 

24. Giroud JP & Bonaparte R (1989b) Leakage Through Liners Constructed with 
Geomembranes–Part II – Composite Liners. Geotextiles and Geomembranes, Volume 8, 
pp. 71‐111. 

25. ERM (2018), Screening and scoping report for environmental impact assessment Cukaru 
Peki copper – draft, October 2018 

  



16 
 

1. Подаци о носиоцу пројекта 

 
„RAKITA EXPLORATION“ д.о.о Бор (Ракита) планира да отвори рудник бакра подземне 
експлоатације са свим пратећим објектима за прераду и транспорт руде и одлагање 
јаловине на локалитету Чукару Пеки код Бора у Србији. У овом Захтеву изложене су 
информације уз помоћ којих ће се утврдити обим и садржај Студије процене утицаја на 
животну средину. Захтев садржи информације у вези са природом и опсегом пројекта, 
статусом и потенцијалном осетљивошћу природне и друштвене средине, потенцијалним 
утицајима на животну средину и тренутне техничке и друге недостатке.  
 
 
Пословно име: Предузеће за рударство и геологију „RAKITA 

EXPLORATION“ д.о.о. Бор 
Скраћено пословно име: „RAKITA EXPLORATION“ д.о.о. Бор 
Седиште/адреса: Суваја 185 а, Брестовац, Бор 
Шифра и назив делатности 
предузећа: 

4313 - Испитивање терена бушењем и сондирањем 

Матични број: 20285494 
ПИБ: 105044770 
Заступник/Директор: Jerzy Orzechowski 
Телефон: +38111/2474417 
Факс: +38111/2462893 
Е-маил:  

 
 

2. Опис пројекта 

 
a. Опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта 

 
Макролокација 
 
Пројекат се налази у Тимочкој крајни, у Борском округу, у источној Србији, око 5 km 
јужно од града Бора, регионалног административног и рударског центра, и око 250 km 
југоисточно од Београда (Слика 1). 
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Слика 1. Географски положај подручја извођења планираних рударских радова 

 
Микролокација 
 
Подручје пројекта припада централним деловима источне Србије, у геолошкој пракси 
познатим као тимочка еруптивна област. Обухвата терене у сливу Брестовачке и Борске 
реке. 
 
У непосредној близини налази се град Бор који је административни центар и који 
представља значајан рударски и индустријски центар у Србији, познат по експлоатацији 
и преради руда бакра и злата. 
 
Уже подручје истраживања (локација Чукару Пеки) обухвата терен који се налази на око 
6 km југоисточно од Бора. То је релативно заравњено подручје са надморским висинама 
350‐400 m. Асфалтном саобраћајницом подручје је повезано са Бором. У самом истражном 
подручју налази се и омањи аеродром. 
 
Како се у ширем подручју истраживања налази неколико активних рудника (Бор, Велики 
Кривељ и Мајданпек), то је и производна активност становништва највећим делом 
усмерена на рударство. Део становништва у планинским деловима истражног подручја 
бави се сточарством. 
 
Сва планирана истраживања и планиране рударске операције се налазе у истражном 
простору Брестовац‐Метовница који обухвата површину 86,6 km2. Координате 
преломних тачака истражног поља су приказе у наредној табели ( 
Табела 1). 



18 
 

 
Табела 1. Координате преломних тачака подручја истраживања и планираних рударских радова 

Тачка X Y 
A 7590122.25 4873099.853 
B 7590438.263 4874943.356 
C 7590385.086 4876758.312 
D 7592247.082 4876769.988 
E 7593537.268 4876003.64 
F 7595534.97 4875946.756 
G 7595398.058 4874441.832 
H 7594476.151 4873215.168 
I 7592965.491 4874120.09 
J 7591724.4 4874065.302 
K 7950583.839 4872940.729 
 
Услови коришћења земљишта 
 

Простор предметне локације пројекта се налази на катастарским општинама Брестовац, 
Слатина и Метовница унутар граница са координатама датим у претходној табели ( 

Табела 1). За локацију пројекта од стране општинске управе општине Бор издата је 
Информација о локацији бр. 350-30/2018-III/05 (Прилог 1).  
 
Плански основ за Информацију о локацији су Просторни план општине Бор („Сл. лист 
општина“, број 2/2014 и 3/2014), План детаљне регулације коридора далековода 110 kV 
између ТС „Бор 2“ и ТС „Зајечар“, деоница на територији општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, број 11/15). За предметно подручје је у току израда Просторног плана 
посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена и Просторног плана подручја 
посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету „Чукару Пеки“. 
 
Планови вишег реда који су основ за израду планова посебне намене су: 
• Просторни план Републике Србије („Сл. гласник Републике Србије“, број 88/2010). 
• Регионални просторни план Тимочке крајине („Сл. гласник Републике Србије“, 

број 51/11). 
• Одлука Владе Србије о изради Просторног плана подручја посебне намене 

експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки“ у 
општини Бор („Сл. гласник Републике Србије“, број 76/2017). 

 
Према Просторном плану општине Бор велики део катастарских парцела на 
катастарским општинама Брестовац, Метовница и Слатина (в. Прилог 1 – Информацију о 
локацији) су пољопривредне и шумске површине за коју су издата одобрења за рударско-
геолошка истраживања.  
 
Према одредбама Просторног плана општине Бор катастарске парцеле број 31934, 31935, 
31936/1, 31936/2, 31937, 31938, 31940, 31941/1, 31941/2, 31941/3, 31941/4, 31942, 
31943, 31944, 31946, 31947, 31948, 31949, 31950, 31951, 31952, 31985 и 31986 све КО 
Брестовац, налазе се у намени зоне/објекта за које је потреба сагласност Министарства 
одбране пре провођења новој намени.  
 
У Просторном плану Општине Бор катастарске парцеле број: 5923/1, 5923/2, 5923/3, 
5923/4, 5923/5, 5923/6, 5923/7, 5923/8, 5923/9, 5923/10, 5923/11, 5923/12, 5923/12, 
5923/13, 5923/14, 5923/15, 5923/16, 5923/17, 5923/19, 5923/20, 5923/21, 5923/22, 
5923/23, 5923/24, 5923/25, 5923/26 све КО Слатина налазе се у зони аеродрома.  
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Катастарске парцеле број: 2635, 2636, 2638, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 5384, 5385, 5386, 
5391, 5397, 5448, 5449/1, 5504, 5505, 5506, 5507, 5513, 5514/1, 5514/2, 5514/3, 5515/1, 
5515/2, 5515/3, 5721/1, 5721/2, 5721/5, 5721/7, 5721/13, 5721/14, 5721/15, 5721/17, 
5721/18, 5828/1, 5828/2, 5828/3, 5834, 5835/1, 5835/2, 5835/3, 5835/4, 5836, 5837, 
5838/1, 5839/1, 5839/2, 5839/3, 5840, 5854, 6198/2, 6198/2, 6198/3, 6198/3, 6199, 6222, 
6223, 6224, 6226, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6303/1, 6303/2, 6305, 6307, 6308, 6319, 
6320, 6321, 6585, 6586, 6587, 6589, 6598, 6603, 6604, 6605, 6608, 6609, 7508, 7514, 7515, 
7518, 7519, 7539, 7540, 7548, 7549, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7714/1, 7714/2, 
7714/3, 7714/4, 7714/5, 7734, 7736, 7737, 7743 и 7762 све КО Слатина налазе у границама 
Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС „ Зајечар“, 
деоница на територији општине Бор и то у коридору планираног далековода.   
 
Просторним планом подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на 
локалитету рудника „Чукару Пеки“ у општини Бор је предвиђено да планско подручије 
(Слика 2) обухвата следеће објекте и површине: рудник – јама са улазно-излазним 
тунелима и ходницима, привремене депоније рударског отпада, објекти за прераду руде 
(дробилице, млинови, флотација), флотацијско јаловиште, магацини и складишта, 
административно-управни блок, саобраћајнице, енергетска и друга инфраструктура, 
пољопривредне и шумске површине.  
 
ППППН је у постпуку израде а на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја 
посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару 
Пекиˮ у општини Бор, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 76/17. 
 
Рани јавни увид одржао се у трајању од 15 дана, од 7. септембра 2017. године до 21. 
септембра 2017. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за 
послове просторног планирања и јединице локалне самоуправе у обухвату планског 
документа, односно у згради скупштине општине Бора. 
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Слика 2. Граница ППППН 

 
Геологија 
 
Лежиште Чукару Пеки налази се у источној Србији, на око 155 km ваздушне линије, 
југоисточно од Београда. То је најновије откривено лежиште, од бројних лежишта бакра у 
Тимочком магматском комплексу (ТМК). 
 
ТМК представља издужени рифтовски басен сочивастог облика, приближне дужине око 
100 km и ширине око 20 km, који је превасходно изграђен од горњокредних вулканских, 
интрузивних и седиментних стена. 
 
Планско подручје представља део пространог тимочког магматског комплекса кога 
изграђују углавном горњокредне вулканске, вулканокластичне и седиментне стене и 
мањим делом терцијарни и алувијални седименти. Источније од истражног простора, у 
подручју Великог Крша и Рготског Камена, откривене су старије седиментне стене јуре и 
доње креде, у чијој основи се налазе палеозојске творевине (магматске стене и 
метаморфити). За геолошку интерпретацију околине лежишта бакра „Чукару Пеки“, 
поред Основне геолошке карте (ОГК), лист Бор, 1:100 000 (Антонијевић и сарадници 
1976), коришћени су и подаци добијени истражним бушењем у оквиру предметног 
лежишта, као и подаци презентирани у оквиру наменских седиментолошких и 
тектонских студија (Васић 2015; Тољић 2016). 
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Горња креда (К2) 
 
Творевине горње креде су уједно и најраспрострањеније у подручју лежишта бакра 
„Чукару Пеки“. Представљене су турон‐сенонским и сенонским вулканским и вулкано‐
кластичним и седиментним стенама. Вулканске и вулканокластичне стене у подручју 
лежишта „Чукару Пеки“ леже испод седиментне серије назване „Лапорци горње креде“. 
 
Турон‐Сенон (К22,3) 
 
Турон‐сенонске творевине имају велико распрострањење у делу терена западно од 
масива Крша, који припада теренима тимочке еруптивне области. Поменуте творевине су 
присутне као седиментне или као вулканске. У грађи ове вулканогене формације 
преовлађују вулканити андезитског састава и њихови вулканокластити, а у мањој мери 
садрже сочива седимената претежно лапоровитог састава. Ова јединица је добро 
истражена и у њеним вулканитама је пласирана минерализација. Бројне истражне 
бушотине су испод терцијара и горњокредних седимената набушиле дебелу секвенцу 
вулканита у којима се налазе и субвулкански консолидоване интрузије андезитског, 
дацитског и диоритског састава. Дебљина ове јединице је у централном делу 
истраживаног терена износи више од 2.000 m. 
 
По ауторима ОГК, Лист Бор 1: 100 000, ове творевине су сврстане у тзв. прву вулканску 
фазу, у оквиру које су поред андезита и дацита, издвојени туфови, туфити, агломерати и 
брече. 
 
Вулканске и вулканокластичне стене I фазе 
 
Туфови и туфити андезита и дацита I фазе (υК22,3). Ове стене одговарају различитим 
врстама андезита. Јављају се као прослојци у агломератима и седиментима. Дебљина им 
је ретко већа од 10 m, а слојеви им местимично показују косу ламинацију. У генетском 
погледу преовлађују кристалокластични псамитски и алверолитски туфови и туфити. 
Ређи су литокластични и витрокластични пелитски и лапилни варијетети. Са туфовима 
најнижих и највиших делова вулканогене јединице појављују се туфопешчари, 
туфоалверолити, туфопелити, вулканотеригени пешчари и вулканотеригени 
алверолити. 
 
Агломерати и брече андезита и дацита I фазе (ωК22,3). Ово су најраспрострањенији 
вулканити I фазе. Изграђени су од несортираних одломака, вулканских блокова и бомби. 
Локално су раслојени седиментима и вулканским продуктима. Преовлађују добро 
цементовани туфоагломерати, а ређи су растресити вулкански агломерати и аглутинати. 
Чести продукти хорнбленда‐андезитских ерупција су прашинасти игнимбрити и 
туфолаве (подручје Кривељске реке). 
 
Андезити и дацити I фазе (αhb). Међу овим вулканитима јављају се различити андезити, 
ређе дацити. Њихов типски представник тимоцит (хорнбленда‐биотит андезит са 
крупном хорнблендом) је најраспрострањенија врста. Генерално се разликују два нивоа 
изливања вулканита прве фазе. Пре таложења лапораца и пешчара турон‐сенона 
стварани су хорнбленда пироксен андезити (са биотитом), пироксен‐биотит андезити, 
хорнбленда андезити, хорнбленда дацити и хорнбленда‐биотит андезити (нормално 
порфирски), а после тога тимоцити, хорнбленда андезити (са крупним фенокристалима), 
хорнбленда‐биотит дацити и мандоласти пироксен андезити. 
 
Минерализација бакра и злата лежишта Чукару Пеки је формирана у две зоне (горња и 
доња). Минерализација је депонована у вулканским и вулкано‐кластичним стенама 
горњокредне старости које представљају најстарије стене у околини лежишта. Вулканске 



22 
 

стене су покривене седиментним стенама преко којих су касније наталожени неогени 
седименти миоценског басена Слатине. Изданци вулканских стена су широко присутни 
северно и јужно од лежишта. Кредни седименти су откривени на површини западно од 
лежишта у долини Брестовачке реке. 
 
Доњи андезити (LA) 
 
Доњи андезити су основна стена у којој је формирана минерализација лежишта Чукару 
Пеки. Састоји се од дебелих (≈1,7 km) творевина андезитске порфиритске лаве и брече. 
Доњи андезит садржи фенокристале плагиокласа, хорнбленде и биотита који су донекле 
мањи и више присутни у односу на покривајуће горње андезите. Код доњих андезита 
такође је евидентно смањено присуство релативно великих (4‐8 mm) фенокристала 
хорнбленде који су карактеристични за горње андезите. Доњи андезити се карактеришу 
доминантном масивном текстуром са мањим садржајем бреча. Брече варирају од 
монолитичних, код којих су класти и матрикс андезитског порекла, до мање 
хетеролитичних са локалним сортирањем. Јасни стратиграфски маркери нису издвојени 
у доњим андезитима. 
 
Горњи андезити (UA) 
 
Ова јединица се састоји од епикластичних седимената и фрагментарних андезита, који се 
карактеришу великим фенокристалима хорнбленде и у мањој мери плагиокласима и 
биотитом. Дебљина јединице је у опсегу од неколико метара изнад централног дела 
горње зоне лежишта, до неколико десетина или стотина метара на другим локацијама. 
 
У зони лежишта, горњи андезити су углавном слабо алтерисани и садрже веома слабу 
геохемијску аномалију Cu и Au на подручју Чукару Пеки, али су веома свежи у односу на 
већину алтерисаних делова доњих андезита. На појединим местима где се појављује 
танак слој граувака између две јединице изгледа да су горњи андезити конформно 
депоновани преко доњих. На свим другим местима контакт је тектонски (Moonlight 
ресед) и налази се изнад минерализације горње зоне. Горњи део горњих андезита 
локално има грубозрну текстуру са тамном, црвенкастом или кестењастом карбонатно‐ 
зеолитском испуном између фрагмената брече посебно на врху секвенце и у подини 
лапораца. У неколико бушотина услојени епикласитични андезитски слојеви су 
укрштени са слојевима лапораца што указује на активну ерозију андезитских 
топографских врхова у околини. 
 
На бази одсуства алтерације и постојећих разлика у начину појављивања доњих андезита 
претпоставља се да су горњи андезити створени након стварања минерализације 
лежишта Чукару Пеки. 
 
Сенон (К23) 
 
Сенону тимочке еруптивне области припадају „борски пелити“, „Борски конгломерати“, 
туфови и туфити аугит‐хорнбленда андезита (II фаза), агломерати и брече аугит‐ 
хорнбленда андезита (II фаза), аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезити (II фаза). 
 
Лапорци горње креде (К23) 
 
Серија позната под називом „Борски пелити“ која чини повлату вулканским и вулкано‐
кластичним стенама шире околине Чукари Пекија. Израдом ОГК Лист Бор, 1:100 000 
(Антонијевић и сарадници 1976), сврстана је у сенон (К23). Детаљним седиментолошким 
испитивањима у подручју лежишта „Чукару Пеки“ ова серија пелита издвојена је као 
„Лапорци горње креде“ Литолошки то су сиви ламинирани лапорци са прослојцима и 
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ламинама финозрних кластичних стена. Старост серије лапораца горње креде одређена је 
као сантон‐кампанска (Васић 2015).  
 
Дебљина ове лапоровите серије је променљива по паду и пружању, а могуће је да локално 
и исклињавају. Дебљина тзв. „Борских пелита“ креће се од 40 до 120 m. 
 
„Борски кластити“ (К2

3) 
 
Дебела серија конгломерата и пешчара у околини Бора израдом ОГК лист Бор 1:100 000, 
по старости је сврстана у сенон (К23). У истраживаном подручју јавља се у две изоловане 
зоне. Детаљним седиментолошким испитивањима у подручју лежишта бакра „Чукару 
Пеки“ поменута серија кластита издвојена је под именом „Борски кластити“ (Васић 2015). 
 
„Борски кластити“ леже директно преко „Лапораца горње креде“, а негде директно преко 
вулканских и вулканокластичних стена. У литолошком погледу серија поменутих 
кластита састоји се од конгломерата и грубозрних пешчара који садрже и пакете, слојеве 
и сочива финозрних кластита. На основу седиментолошке анализе извршено је њихово 
раздвајање на доњи и горњи део борских кластита (Васић 2015). 
 
Горњи део борских кластита. У оквиру ове зоне издвојене су секвенце типа конгломерат‐
пешчар и пешчар‐финозрни кластити. Основни литолошки типови у овој зони су 
конгломерати и пешчари. Између њих се налазе прелази као што су песковити 
конгломерати и конгломератични пешчари. Валуци су изграђени од андезитских 
вулканских стена и метаморфита. У мањој мери заступљени су валуци од гранита, гнајс‐
гранита и мезозојских кречњака. 
 
Доњи део борских кластита. Лежи директно преко јединице „Лапорци горње креде“. У 
делу терена источно од лежишта „Чукару Пеки“, преко ове јединице леже миоеценске 
седиментне творевине издвојене као миоценски „Финозрни кластити и лапорци“ (Васић 
2015). Овај део „Борских кластита“ састоји се од секвенци пешчар‐финозрни кластити. У 
петролошком смислу најзаступљеније стене у овој јединици су пешчари, а знатно мање 
конгломерати и финозрни кластити. Валуци воде порекло од старијих вулканских и 
седиментних стена, кристаластих шкриљаца, зелених шкриљаца, габроида и гранитоида. 
 
Привидна дебљина серије „Борски кластити“ је изразито велика и прелази 800 m. 
Међутим, како су грубозрни кластити део стиснутих и преврнутих крупних набора и део 
су навлачно‐наборних пакета, њихова права дебљина објективно не прелази 400 метара 
(Тољић 2016). 
 
Литостратиграфски стуб зоне лежишта Чукару Пеки, на основу новијих 
седиментолошких испитивања приказан је на наредној слици (Слика 3). 
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Слика 3. Стратиграфски стуб заступљених литостратиграфских јединица у зони лежишта 

Чукару Пеки (Васић 2015) 

 
Вулканске и вулканокластичне стене II фазе 
 
Стене друге вулканске фазе имају распрострањење западно од тзв. раседа Брестовачке 
реке, односно западно у односу на лежиште бакра „Чукару Пеки“. Ове стене издвојене као 
пироксенски и хорбленда базалто‐андезити, просторно заузимају цео западни део 
проучаваног простора. Суперпозиционо се налазе изнад јединице Лапорци доње креде, 
дакле на суперпозиционом положају Борских кластита који овде нису развијени. По 
ауторима ОГК лист Бор 1:100 000, у оквиру творевина тзв. друге вулканске фазе, поред 
аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезита, издвојени су и туфови, туфити, агломерати и 
брече аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезита. 
 
Туфови и туфити аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезита (II фаза) (υК23). Туфно‐
туфитски седименти друге фазе изграђују углавном више хоризонте борских пелита. 
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Ретко се налазе као мањи прослојци и сочива у агломератима и бречама. Има их мање 
него туфно‐туфитских седимената I фазе. Преовлађују кристалокластичне псамитске и 
алевритске творевине. 
 
Агломерати и брече аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезита II фазе (ωК23). 
Несортирани су и обично нестратификовани. Настали су од вулканских одломака, 
блокова и бомби цементованих туфним цементом, а ређе стопљеном лавом (аглутинати). 
На салбандама жица и ободима излива сасвим ретко се јављају лавобрече. Обично имају 
агломератну и бречасту текстуру. Игнимбрити и туфолаве са јасним дробљењем 
хорнбленде и плагиокласа (услед загревања), топљењем и течењем, изграђују мање 
пирокластичне токове и танке жице у области северозападно од Кривеља. Везани су са 
хорнбленда‐андезитским ерупцијама. 
 
Аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезити (II фаза) (αah). Главни вулканити ове групе су 
аугит‐хорнбленда и хорнбленда андезити. Мање распрострањење имају аугит андезити. 
 
Миоцен (М) 
 
Повлату мезозојских седимената, вулканских и вулканокластичних стена граде 
миоценски седименти Слатинског неогеног басена (MCS). Израдом седиментолошке 
студије Слатинског басена, Н. Васић (2015) ову јединицу назива „Шљункови и пескови 
Слатине“. По овом аутору то су кластичне стене различите гранулометрије. 
Трансгресивно су депоновани преко старије подине. Њихова дебљина је изразито 
променљива. По периферији басена је мала, а у унутрашњим деловима басена се креће и 
до око 450 m, а могуће и више. 
 
Израдом ОГК лист Бор, 1:100 000 (Антонијевић и сарадници 1976) у оквиру миоцена 
Слатинског басена издвојени су средњи миоцен и сармат. 
 
Средњи миоцен (М22) је у Слатинском басену развијен у маринској фацији са извесним 
ослађивањем. Тортонски седименти леже преко вулканита тимоцитске асоцијације и 
сенонских кластита. Доњи подински део изграђују конгломерати и шљункови. Горњи 
ниво изграђују пескови и пластичне глине у наизменичном смењивању. Литорални и 
трансгресивни чланови изграђени су углавном од материјала са најближих ободних 
терена. У вишим хоризонтима су таложени различити пешчари, шљункови, пескови и 
песковите глине у којима се местимично налази богата фауна. 
 
Сармат (М31). Седименти сармата леже трансгресивно преко горњокредних седимената 
и вулканита, а представљени су песковима, песковитим глинама и ређе шљунковима. 
 
Алувијални седименти (al) 
 
Од најмлађих квартарних творевина у истражном простору значајнију заступљеност 
имају алувијални наноси Брестовачке, Борске и Кривељске реке. Изграђени су од 
шљункова, пескова и супескова дебљине неколико метара. Алувијони поменутих река 
најчешће имају двослојевиту грађу. Доњи део алувијалних наноса изграђују грубозрни 
песковито‐шљунковити седименти, а горњи муљевито‐прашинасти седименти. 
 
 

b. Опис главних карактеристика производног поступка 
 

„Rakita Exploration“ д.о.о. Бор, предузеће спроводи геолошка истраживања за потребе 
утврђивања резерви бакра и злата лежишта „Чукару Пеки“, као и испитивања 
инжењерско‐геолошких и хидрогеолошких карактеристика лежишта и околорудних 
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стена. Истражни геолошки радови се изводе према одобрењу Сектора за геологију и 
рударство Министарства рударства и енергетике број 310‐02‐0221/2012‐14, од 03. марта 
2015. године. Пројекат се тренутно налази у фази испитивања техничке и економске 
изводљивости експлоатације лежишта (ПФС). Као резултат активности, Ракита намерава 
да отвори рудник подземне експлоатације бакра, заједно са пратећим постројењима за 
прераду и концентрацију руде и за депоновање јаловине. 
 
Постојећим планом извођења пројекта предвиђене су активности у укупном трајању од 
16 година, од којих ће се у првих четири године изводити припремни радови (ПП) на 
изради истражног нископа (ПП‐4 и ПП‐3) и разради лежишта, као и радови на 
успостављању површинске инфраструктуре за припрему и концентрацију руде и за 
одлагање јаловине. Истражни рударски радови на изради нископа започети су у мају 
2018. године на локацији будућег уласка у косе рударске просторије. Радови се изводе 
према Рударском пројекту на истраживању чврстих минерланих сировина у 
хидротермалном Cu‐Au систему Чукару Пеки, израђеном од стране Института за 
рударство и металургију из Бора (ИРМ). Завршетком припремних радова створиће се 
услови за почетак експлоатације руде и производње концентрата. Активна производња 
(П) ће се обављати у трајању од 12 година (П‐1 – П‐12). Поред јамских радова, на простору 
извођења пројекта предвиђени су радови на површини терена који ће укључити израду 
објеката око улаза у рудник, изградњу комплекса флотације и изградњу флотацијског 
јаловишта. 
 
Кључне карактеристике пројекта представљају: 
• Два нископа (тунела) за приступ руднику лоцирана у Брестовачкој долини са 

погледом на Брестовачку реку, око 5 km јужно од Бора. На овој локацији налазиће 
се два истоветна портала за приступ нископима, као и објекти који ће 
опслуживати рудник подземне експлоатације. Подземном руднику ће се 
приступати путем проширења комплекса истражног нископа, који ће бити 
израђен у склопу процеса истражних радова. Портали ће приступним путем са 
северне стране бити повезани са постројењем за припрему сировина 
(флотацијом) и транспортном траком која ће транспортовати руду и отпадни 
стенски материјал до објекта за минералну прераду. 

• Рудно тело, северно од локације портала, приступаће се двоструким нископима 
величине 5 m са падом 1:7 и спуштањем у дужини од око 3 km све до врха рудног 
тела. Овим нископима ће се спуштање потом настављати даље, све до крајње 
базне тачке подручја откопавања.  

• Подземно откопавање рудног тела вршиће се техником подетажног зарушавања 
која омогућује зарушавање стене под сопственом тежином, што доводи до 
конусног улегнућа тла на површини од око 1.200 m у пречнику. 

• Постројење за прераду минералних сировина налазиће се на око 2 km северо-
источно од локације портала на платоу обода Суве реке која формира подручје 
између Брестовачке реке на западу и Борске реке на истоку. Ова локација 
обухвата површину од око 350.000 m2 (~700 m x 500 m). Постројење ће примати и 
прерађивати откопану руду и производити јаловину (отпад) која ће се 
транспортовати цевоводима до јаловишта. Цевовод из постројења за прераду 
минералне сировине до одлагалишта јаловине пролази око прочеља долине Суве 
реке. 

• Јаловиште ће се налазити у долини Грчаве, нешто северније притоке Борске реке. 
Ова локација захвата подручје од око 1,7 km у ширини. Јаловиште ће бити 
повезано цевоводима са постројењем за припрему минералних сировина. 

• Приступни путеви, цевоводи, подстаницa и далековод за подршку 
инфраструктуре. Укључен је нови надвожњак на путу 37 како би се олакшао 
саобраћај у и из објекта. 
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Ситуациони план је приказан на наредној слици (Слика 4).  
 

 
Слика 4. Ситуациони план са локацијом рударских радова и пратеће инфраструктуре (Nevsun 2018) 

 
Три кључне фазе имплементације и рада пројекта су: 

 Припремни радови/ фаза изградње - који ће укључивати припремне радове на 
неколико локација на којима ће се изгдрадити потребни објекти, уклањање писте 
и рушење дела објеката борског аеродрома, изградња постројења за прераду руде, 
постављање транспортне траке са подручја портала до постројења, изградња 
јаловишта, изградња вентилационих окна, изградња далековода, надоградња 
приступних путева и надвожњака и уградњу цевовода за јаловину и воду.  

 Рад/ спровођење рударских активности и фаза производње - рад подземне 
експлоатације и рад постројења за прераду руде.  

 Фаза затварања и рекултивације обухвата заптивање рудних портала и вентила са 
бетонским утикачима, уклањање објеката, стабилизацију косина, укључујући 
поновно постављање површинског слоја земље. Преко јаловишта ће бити 
постављена водо-непропусна прекривка.  

 
Нископ и вентилациона окна 
 
Радови на отварању рудника су планирани израдом два паралелна нископа на 
међусобном растојању од приближно 30 метара. Један од нископа имао би двојаку улогу, 
служио би за одвођење истрошене ваздуше струје са чела радилишта и као излаз за 
повлачење радника у случају опасности (излазни нископ). Изградња нископа је урађена у 
складу са Решењем за израду нископа број 310-02-00321/2018-02 од 27.02.2018 са роком 
важења колико и траје одобрење 310‐02‐0221/2012‐14 односно до 19.04.2020.године.  
 
За потребе изградње нископа „Rakita Exploration“ д.о.о. Бор се обратио надлежном органу 
за одлучивање о потреби утицаја на животну средину за пројекат геолошких 
истраживања бакра и злата и пратеће рудне минерализације простора Брестовац-
Метовица на локацији Чукара Пеки у Брестовцу, општина Бор. Министарство 
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пољопривреде и заштите животне средине је донело Решење број 353-02-085/2017-16 од 
31.05.2017. године да није потребна процена утицаја на животну средину.  
 
Нископи ће бити спајани попречним везама на сваких 300 m. Приступни улазни нископ 
служиће за силазни транспорт и довод свеже ветрене струје. Предвиђено је да сваки од 
нископа буде лучног облика ширине између 4,5‐5,1 m и висине 5,7 m (Слика 5 и Слика 6). 
 

 
Слика 5. Попречни пресек и профил планираног нископа (ПФС 2018) 

 

 
Слика 6. Плански приказ истражних нископа (ПФС 2018) 

 
Истражни радови са два паралелна нископа прићи ће рудном телу, које се налази на 
дубини од око 450 m испод површине терена. Касније ће ови нископи бити коришћени за 
отварање и експлоатацију лежишта. Планирана дужина нископа износи око 2.600 m са 
нагибом од 1:7 (14%). Након достизања крајње дужине истражног нископа, планира се 
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израда пет комора које ће се користити као платформe за јамско бушење. У случају 
потребе, за узимање технолошких проба из лежишта, као и за геотехничка испитивања 
радне средине, из централне коморе истражни радови наставиће се израдом система 
истражних ходника кроз лежиште. Током израде подземних просторија, из пречних веза 
планира се бушење (минималним пречником NQ) по правцу напредовања рударских 
просторија у циљу прикупљања геолошких, хидрогеолошких и геотехничких података. 
 
Улаз у подземне истражне радове обезбедиће се поткопом. Након уклањања стена и 
пратеће јаловине извршиће се постављање челичних лучних панела. Челични панели и 
конструкција ће након тога бити попуњени стенама и земљом како би се прилагодили 
стању на површини. Самим тим површински изглед нископа је ограничен на два челично 
оивичена улаза. Челични лучни улаз ће додатно бити ојачан и повезан са основом од 
бетона и додатком бентонита или приближне земљане замене. 
 
Радови на поткопу подразумевају земљане радове на ископавању до основне стене, након 
чега ће се израда наставити применом бушачко‐минерских радова. Према потреби 
анкери и жичане мреже ће пружати подршку у тунелима. На основу геотехничких услова, 
како би се омогућило адекватније структурално учвршћивање биће примењиван 
принцип прсканог бетона рађеног од мешавине цемента, песка, шљунка и адитива. 
 
Квалитет ваздуха у руднику одржаваће се вентилационим окнима који доводе свеж 
ваздух са површине терена. Вентилација подземних просторија биће омогућена уз помоћ 
вентилатора који ће гурати ваздух наниже кроз ова вентилациона окна. Проветравање 
просторија и повратак ваздуха је предвиђен путем једног од тунела који ће бити 
опремљени тако да приликом укрштања тунела не долази до мешања свеже и истрошене 
ваздушне струје. 
 
Одлагање откопаног материјала током истражних радова 
 
Предвиђена су укупно три одлагалишта за одлагање откопаног материјала. Два 
одлагалишта служиће за одлагање рударског отпада из нископа, а једно за одлагање 
незагађене откривке које ће бити уклоњено са радних површина.  
 
При изради нископа произвешће се око 180.000 m3 рударског отпада која ће бити 
одлагана на два места. Одлагалиште земљишног слоја ће имати укупну запремину од 
75.000 m3. Највећи део јаловог материјала припада групи борских кластита и не садржи 
компоненте које могу довести до стварања киселих процедних вода (енгл. ARD – Acid 
Rock Drainage). Извоз јаловог стенског материјала на површину вршиће се камионским 
транспортом до привременог одлагалишта лоцираног непосредно поред поткопа. 
Рударски отпад настао током извођења истражних радова ће бити уклоњен са 
привременог одлагалишта и искоришћен као грађевински материјал за изградњу бране 
на будућем флотацијском јаловишту. 
 
Експлоатација лежишта 
 
За експлоатацију лежишта изабрана је метода „подетажног“ зарушавања (Sub level caving 
‐ SLC). Код ове методе откопавање креће од врха рудног тела. Руда ће се вадити из 
подетажа равномерно распоређених кроз лежиште. Предвиђено је да се фронт 
откопавања развија истовремено на три подетаже, с тим што је фронт више етаже увек 
испред фронта ниже етаже, и то за минимум 20 до 25 метара, како би се обезбедило да 
угао фронта откопавања не буде већи од 45о у односу на хоризонталу. На свакој 
појединачној подетажи, у хоризонталном пресеку, фронт откопавања се води тако да 
линија фронта буде приближно вертикална у односу на осе откопних ходника (Слика 7). 
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Слика 7. Шема вођења фронта откопавања и контрола истакања (ИРМ 2018) 

 
На овај начин се умањује осиромашење руде, а што се тиче искоришћења, контролом 
истакања се постиже да се само део изминиране руде утоварује на нивоу на којем је та 
руда одминирана, што чини такозвано примарно искоришћење. Остатак изминиране 
руде биће утоварен на нижим нивоима, и представља секундарно и терцијарно 
искоришћење. Детаљнији приказ зона примарног и секундарног искоришћења руде у 
откопу дат је на следећој слици (Слика 8). 
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Слика 8. Зоне истакања код методе потезног зарушавања (ИРМ 2018) 

 
Очекује се да се мерама које су описане у овој тачки постигну веома добри резултати на 
плану искоришћења руде од 85% и вредност осиромашења руде од 15% у откопном 
блоку. Међутим, процес зарушавања и истакања је специфичан за свако лежиште и не 
може се унапред, пре почетка експлоатације, предвидети са великом прецизношћу. 
Очекује се да ће дневна експлоатација руде износити око 260 t по дану по откопном 
блоку. Оваква продуктивност одговара капацитету откопавања од 3,2 Mt руде годишње. 
За достизање максималног капацитета биће потребно 4 године од почетка радова у 
лежишту. Такође, у последњим годинама експлоатације, капацитет откопавања ће се 
постепено смањивати услед смањења димензија лежишта и количине руде у најнижим 
деловима лежишта. 
 
Рудник ће захтевати површинске и подземне инфраструктурне објекте. Главни подземни 
инфраструктурни објекти су: 

- објекти за руковање рудом и јаловином, 
- систем за транспорт руде, 
- систем за одводњавање, 
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- систем за снабдевање технолошком водом, 
- противпожарни систем, 
- постројење за одржавање, 
- пратећа инфраструктура и вентилациони систем. 

 
У зони протала на површини су планирани: 

- систем за транспорт руде, 
- резервоари за складиштење воде, 
- цевоводи и систем за вентилацију. 

 
На површини су такође планирани инфраструктурни објекти који нису у директној 
функцији извођења рударских радова. 
 
Подетаже ће бити развијене из главног приступног нископа при чему се планира укупно 
17 нивоа продукције. Сваки ниво ће имати два ходника за транспорт руде и један за 
транспорт јаловине. Из откопних ходника руда ће се утоварно – транспортним машинама 
превозити до рудних окана (сипки), где ће се гравитационо спуштати до дробиличних 
постројења. Планирани номиналним капацитет инсталиране дробилице је 468 t/h. 
Дробилица треба да омогући смањење ископаног материјала са 750 mm на 220 mm. 
Након примарног дробљења, руда ће се системом транспортних трака извозити на 
површину терена, односно до постројења за прераду руде. У руднику се не планира 
изградња посебних просторија за складиштење руде и јаловине. 
 
Систем са транспорт руде и јаловине ће укључити серију покретних трака које треба да 
омогуће транспорт материјала из оба дробилична постројења. Последња у низу подземна 
транспортна трака (ТТ‐02) ће транспортовати материјал дуж нископа до главног 
портала. Транспортни систем је пројектован тако да обезбеђује пројектовани 
максимални капацитет од 3,2 милиона тона ископина годишње. Када је само једно од 
дробиличних постројења активно, транспортни систем покрива 100% капацитета 
дробилице. У случају да су обе дробилице активне, њихов капацитет мора се 
прилагодити тако да не дође до преоптерећења транспортних трака. Предвиђена укупна 
дужина транспорта је око 5.000 m а висинска разлика између најниже и највише тачке 
транспорта ће бити око 700 m (Слика 9). 
 

 
Слика 9. Шема транспорта и извоза (ИРМ 2018) 

 
Главни извори појаве воде у подземним просторијама биће подземне воде, атмосферске 
воде и технолошке воде коришћена у процесу извођења рударских радова. Систем 
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одводњавања мора да обезбедити испумпавање целокупне количине воде из подземним 
просторија на површину терена, односно до објеката за третман воде у оквиру комплекса 
флотације. 
 
Очекивани прилив подземних вода у подземне просторије, просечно за век 
експлоатације, на основу хидрогеолошких података, износи 23 l/s, односно 83 m3/h. Када 
се на ово дода технолошка вода, односно вода настала у процесима бушења и обарања 
прашине, као и атмосферска вода, дефинисано је да систем пумпи за одводњавање 
рудника мора да обезбеди капацитет од 60 l/s, односно 216 m3/h. 
 
Систем одводњавања је дефинисан тако да се пумпна постројења инсталирају у близини 
најниже тачке сваке деонице транспортних нископа. На сваком експлоатационом нивоу 
је предвиђен по један привремени водосабирник у којем ће се скупљати вода са тог 
нивоа. Водосабирници ће бити међусобно повезани дренажним бушотинама и вода ће се 
из водосабирника гравитационо спуштати до најближе пумпне станице. Свака пумпна 
станица ће имати водосабирнике и пумпе димензија и капацитета који одговарају 
вредности очекиваних прилива воде, а у складу са важећим прописима и стандардима у 
овој области. Планирана је изградња пет пумпних станица дуж излазног нископа којим ће 
бити омогућено каскадно препумпавање воде до површине терена. 
 
Технолошка вода за подземне рударске операције биће допремљена до свих постројења. 
Вода ће се примарно користити за потребе бушења, за контролу прашине и за испирање. 
Систем за снабдевање технолошком водом укључује резервоар (постављен на површини 
терена), систем цевовода и станица за регулацију притиска. 
 
Противпожарни систем или апарати за гашење пожара су планирану у читавом руднику. 
Сви системи за рад покретних трака биће обезбеђени противпожарном заштитом на бази 
воде. Остатак рударских просторија ће бити заштићени ручним противпожарним 
апаратима. Просторије за одржавање ће додатно бити заштићене вратима које се 
аутоматски затварају у случају пожара. Поред транспортних трака биће постављен 
посебан цевовод за транспорт противпожарне воде из резервоара са површине терена. 
 
Комплекс флотације 
 
У оквиру комплекса флотације предвиђена је изградња објеката и постројења која се 
могу сврстати у две основне групе: 

 Постројење за припрему и концентрацију руде 
 Пратећи инфраструктурни објекти. 

 
Постројење за припрему и концентрацију руде 
 
На основу свих испитивања и великог броја тестова изведених на руди лежишта Чукару 
Пеки разрађена је технологија флотацијске концентрације. Правиће се један концентрат 
који ће даље ићи на тржиште.  
 
Принципијелна шема флотацијске прераде руде лежишта Чукару Пеки приказана је на 
наредној слици (Слика 10). 
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Слика 10. Принципијелна шема флотацијске прераде руде лежишта Чукару Пеки (измењен ПФС 
2018) 

 
Постројење за припрему и концентрацију руде ће имати следеће инфраструктурне 
објекте (Слика 11): 

 Постројење за дробљење (уситњавање руде); 
 Постројење за флотацијску концентрацију минерала бакра; 
 Згушњавање и филтрирање концентрата бакра; 
 Постројење за пречишћавање отпадних вода; 
 Реагенси и потрошни материјал; 
 Систем снабдевања водом. 
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Слика 11. Локација и изглед постројења за припрему и концентрацију руде лежишта Чукару Пеки 

(Nevsun 2018) 

 
Постројење за дробљење (уситњавање руде). Линија млевења састојаће се од једног 
полуаутогеног млина (САГ), променљивог броја обртаја и једног млина са куглама који 
ради у затвореном циклусу са батеријом хидроциклона. Производ млевења (прелив 
хидроциклона) имаће крупноћу 80% ‐106 μm. Комади руде из САГ млина се преко траке 
за храњење враћају у САГ млин. Трака за храњење САГ млина дозира у млин преко шута 
свежу руду заједно са комадима руде и куглама из излаза из САГ млина. Истовремено се у 
улазни шут млина дозирају вода и кречно млеко. САГ млин је опремљен решетком за 
пражњење да кроз њу могу да изађу самлевена руда и ситнији комади руде и кугли док 
истовремено омогућава да у млину остану кугле и крупнији комади руде који служе за 
млевење. Прелив САГ млина одлази у кош хидроциклонске пумпе (једна радна и једна 
резервна) где се спаја са преливом млина са куглама. Прелив хидроциклона је готов 
производ млевења и гравитацијски одлази преко аутоматског узоркивача узорака за 
анализирање на флотацијску концентрацију. 
 
Постројење за флотацијску концетрацију минерала бакра. Постројење за флотацијску 
концентрација минерала бакра се састоји из вибрирајућег заштитног сита, 
кондиционера, линије флотацијских машина за основно флотирање, система за 
домељавање основног концентрата бакра и линије за пречишћавања концентрата бакра. 
 
Прелив хидроциклона гравитацијски одлази преко заштитног вибрирајућег сита у 
кондиционер. Регулише се pH пулпе на око 10 додавањем кречног млека. Према потреби 
постоји могућност да се кречно млеко дода у било коју од флотацијских комора за 
основно флотирање. У кондиционер и на улаз сваке коморе за основно флотирање 
минерала бакра се додају и пенушач (MIBC) и колектор Аеро 211. Линија за основно 
флотирање састоји се од 5 комора са удувавањем ваздуха. Основни концентрат бакра је 
нискосадржајни концентрат бакра коме је потребно даље ослобађање и пречишћавање 
па ће се пумпом транспортовати на домељавање.  
 
Циклус пречишћавања концентрата минерала бакра састоји се из пречишћавања и 
продуженог флотирања. Постоји и могућност за инсталацију једне флотацијске машине 
која би у будућности омогућила поновни бакар‐арсен третман у циљу добијања 
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комплексног концентрата бакра који би имао висок садржај арсена и чистог концентрата 
бакра са ниским садржајем арсена. У кондиционер испред првог пречишћавања се додаје 
кречно млеко ради регулације pH пулпе на 11. На почетку прве флотацијске коморе 
додају се пенушач MIBC и колектор Аеро 211. Прво пречишћавање концентрата бакра 
одвија се у 4 коморе. У наредним коморама се од реагенаса додају само пенушач и кречно 
млеко. Концентрат првог пречишћавања се пумпом шаље на друго пречишћавање. Оток 
првог пречишћавања се пумпом шаље на продужено флотирање. 
 
On‐stream анализатори служиће за контролу нивоа бакра и арсена у улазној руди, 
главном концентрату и јаловинама и на тај начин ће омогућити оператерима да 
оптимизирају реагенси режим и флотацијске параметре. 
 
Згушњавање и филтрирање концентрата бакра. Концентрат бакра се згушњава и 
филтрира на две линије за згушњавање и филтрирање. Свака линија се састоји од по 
једног згушњивача пречника 15 m и једне филтер пресе. Уколико се укаже потреба да се у 
будућности издваја комплексни концентрат бакра једна линија за згушњавање и 
филтрирање ће послужити за овај концентрат, а друга за чисти концентрат бакра. 
 
Третман отпадних вода. У оквиру комплекса за прераду и концентрацију руде биће 
изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода. Намена постројења биће 
довођење воде до квалитета неопходног за коришћење за технолошке потребе у процесу 
производње концентрата, и за пречишћавање отпадних вода до квалитета неопходног за 
испуштање у Грчаву. У том циљу предвиђен је процес третмана који се састоји од HDS 
процеса и реверсне осмозе. 
 
Реагенси и потрошни материјал. Главни реагенси биће допремани и одлагани на 
локацији постројења, у оквиру ког је планирано постављање опреме за мешање, 
складиштење и дозирање реагенаса. У процесу флотацијске концентрације минерала 
бакра биће коришћени следећи реагенси: 

 Креч се користи да повећа pH пулпе и на тај начин депримира пирит током 
флотирања минерала бакра. Такође се користи у третману отпадних вода. Систем 
за припрему кречног млека састоји се из силоса за складиштење комадног креча, 
хранилица, вертикалног млина и танка за складиштење кречног млека.  

 Колектор за минерале бакра, који се тренутно разматра за примену, је производ 
компаније Cutect Aerofloat 211 који је по саставу алкилдитиофосфат.  

 Као пенушач користи се MIBC да би омогућио стабилну пену у процесу 
концентрације минерала бакра.  

 Флокулант се користи за поспешивање таложења концентрата у згушњивачима. 
Постројење ће бити опремљено системом за припрему и дозирање флокуланта.  

 
Систем снабдевања водом и ваздухом. Предвиђена је изградња два одвојена резервоара за 
свежу воду, први са чистом водом за потребе операције постројења и други за 
противпожарну заштиту. Питка вода ће бити дистрибуирана у постројењу за прераду, у 
купатилима и за потребе противпожаних прскалица. Питка вода ће дотицати из посебног 
резервоара за питку воду. 
 
 
Флотацијско јаловиште 
 
Рудник ће радити са максималним капацитетом постројења за припрему и флотирање 
руде од 8.900 тона по дану, од чега ће 8.300 тона бити флотацијска јаловина (након 
уклањања концентрата). Флотацијско јаловиште је предвиђено за складиштење 
целокупне количине јаловине из постројења, као и за прихват вероватних максималних 
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падавина и одржавање флотацијског језера. Кључни пројектни критеријуми за 
флотацијско јаловиште су дати у наредној табели. 
 

Табела 2. Основни подаци (KP 2018а) 

Опис Вредност 
Капацитет флотацијског постројења 
(12 год радни век рудника) 

8.900 t/дан 

Издвојена јаловина 8.300 t/дан 

Активан век рудника 
10 година (12 за процену капацитета 

јаловишта) 
Укупна количина јаловине 25,2 Mt (26,9 Мt  

Густина јаловине 
1,4 t/m3 (повећава се од 1,3 до 1,6 t/m3 

током рада рудника) 
Запремина јаловишта 18,7 Mm3 
Запремина радног језера (Производња) 0,4 ‐ 1,6 Mm3 

Меродавна велика вода 

 Године ПП‐1 до П‐1: 1,5 Mm³ (1:200 
година 24‐h падавине) 

 Године П2 до затварања: 3,8 Mm3 
(преусмерено источним каналом 
0,8 Mm³) укупне вероватно 
максималне воде VMV = 4,6 Mm³ 

Надвишење 3 m 
 
Класификација бране флотацијског јаловишта је утврђена како би се потврдио 
одговарајући план за одбрану од земљотреса и поплава, заснован на класификационим 
критеријумима који су дати у Смерницама за сигурност канадске асоцијације за бране 
(CDA 2014). 
 
Опис хидролошких критеријума 
 
Прорачун великих вода 
 
Избор прорачуна великих вода је одређен класификацијом бране. Циљеви прорачуна 
великих вода су описани у Водичу за Део 10 Кодекса о здрављу, сигурности и 
рекултивацији рудника у Британској Колумбији (BC MEM 2016). Брана флотацијског 
јаловишта је класификована као екстремна и за меродавне велике воде за пројектовање 
усвојене су вероватно максималне воде (ВМВ). 
 
Вероватно максималне воде за потребе пројекта су израчунате на основу 24‐часовних 
вероватних максималним падавина (VMP) од 447 mm, на које је додата висина воденог 
еквивалента снега од 469 mm проистекла од снежног покривача вероватноће 
превазилажења 1 у 100 година. У зонама где је то могуће предвиђено је преусмеравање 
површинског отицаја изван зоне јаловишта. Вероватно максималне воде за простор 
флотацијског јаловишта процењене су на 4,6 Mm³ (KP 2018а). Источним ободним 
каналом од ове количине биће могуће преусмерити око 0,8 Mm³ (KP 2018а). 
 
Опис флотацијског јаловишта 
 
Главни циљ јаловишта је да обезбеди простор за сигурно и стабилно одлагање рудничког 
отпада и вода, на начин да не угрожавају подземне и површинске воде како у току рада 
тако и након затварања рудника, а нарочито да се обезбеди: 

 Стално, сигурно и потпуно затварање материјала у објекту; 
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 Контрола, сакупљање и уклањање свих отпадних вода из јаловине и њихово 
коришћење као технолошке воде у максималном могућем обиму; 

 Управљање површинским водама; 
 Фазни развој и планско пуњење флотацијског јаловишта; 
 Континуирани мониторинг и процена утицаја; 
 Одговарајуће мере приликом затварања. 

 
На наредној слици (Слика 12) приказана је локација флотацијског јаловишта и пратећих 
објеката. 
 

 
Слика 12. Генерални план флотацијског јаловишта (KP 2018а) 

 
Одлагање рударског отпада 
 
Јаловина ће се стварати у периоду извођења припремних радова (године ПП‐5 до ПП‐1) и 
у току експлоатације (године П1 до П12). Динамика и количине одлагања јаловине 
приказане су у наредној табели (Табела 3). Подручја намењена за одлагање рударског 
отпада (за инертан стенски материјал ‐ NPAG и материјал са високим АРД потенцијалом ‐ 
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PAG јаловину) се налазе западно од флотацијског јаловишта. Јаловина ће се допремати до 
ових одлагалишта рударским камионима транспортним путем од постројења до 
флотацијског јаловишта. 
 

Табела 3. Динамика одлагања јаловине (КП 2018а) 

Годинa 

Флотацијско јаловиште Рудно јаловиште 
t/дан 

t/год 
Инертни 

материјал 
(t/год) 

Потенцијални 
АРД материјал 

(t/год) 
ПП‐5 - - 129.200 - 
ПП‐4 - - 118.100 - 
ПП‐3 - - 107.900 -  
ПП‐2  - - 123.400 123.400 
ПП‐1 - - 193.360 290.040 
П‐1 3.442 1.256.312 16.090 144.810 
П‐2 6.449 2.353.990 - 59.500 
П‐3 6.768 2.470.156 ‐ 61.900 
П‐4 8.193 2.990.530 ‐ 66.300 
П‐5 8.118 2.963.154 57.180 228.720 
П‐6 8.289 3.025.665 ‐ 138.800 
П‐7 7.976 2.911.379 ‐ 57.300 
П‐8 8.111 2.960.374 ‐ 14.600 
П‐9 6.517 2.378.685 ‐ 28.100 
П‐10 5.072 1.851.268 ‐ 15.300 
П‐11 3.279 1.196.839 ‐ 9.500 
П‐12 1.250 456.129 ‐ ‐ 
УКУПНО  26.814.480 745.230 1.238.270 

  1.983.500 

 
Брана на флотацијском јаловишту ће бити изграђена од материјала уклоњеног током 
припреме и обликовања предвиђеног акумулационог простора. 
 
Све фазе биће изграђене са нагибима 3H:1V. Предвиђена је израда етажа ширине 8 m за 
сваку фазу надвишавања. У завршној фази брана ће имати круну минималне ширине 10 
m. За сваку од фаза је укључена 40 метара широка потпора. Укупни нагиб узводне косине 
финалне бране биће приближно 3,3H:1V, а са низводне стране 3,5H:1V. Максимална 
висина бране флотацијског јаловишта биће око 90 метара, мерена од круне до низводне 
ножице бране. 
 
На подручју флотацијског јаловишта биће одстрањено дрвеће и горњи слој земљишта. 
Акумулациони простор ће бити обликован и израђен тако да обезбеди добру основу за 
постављање геомембране и потребан капацитет за складиштење. Материјал ископан из 
простора за одлагање јаловине биће коришћен као грађевински материјал за брану и 
покривни материјал при затварању јаловишта. 
 
Акумулациони простор ће бити припремљен са адекватним нагибом за постављање 
водонепропусне баријере (HDPE геомембране). Припрема простора ће укључити следеће 
активности: 

 Успостављање мера за контролу седимента и ерозије; 
 Уклањање и одлагање површинског слоја земљишта са целе контуре 

флотацијског јаловишта; 
 Уклањање земљишта испод бране флотацијског јаловишта; 
 Скидање, бушење и минирање чврсте стенске масе (уколико је потребно); 
 Земљани радови како би се обезбедила глатка површина за постављање 

геомембране; 
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Потенцијално процуривање из флотацијског јаловишта је процењено за услове пре 
одлагања јаловине (само акумулација воде) и за комплетно испуњено јаловиште са 
формираним флотацијском језером, у финалној фази рада рудника. Процедне воде ће се 
сакупљати у темељном дрену испод флотацијског јаловишта, спроведеном до 
водосабирника, а онда ће се системом пумпи враћати на јаловиште. 
 
Филтрационом анализом симулирано је процуривање услед присуства дефеката 
геомембране. Процуривање је процењено коришћењем емпиријских формула Giroud & 
Bonaparte (1989а, 1989б), као и путем 2D моделирања коришћењем програмског пакета 
SEEP/W. Максимални интензитет процуривања процењен је на 0,5 l/s (KP 2018а). 
 
Акумулациони простор флотацијског јаловишта, укључујући и узводну косину бране, 
биће обложен HDPE мембраном. Геотекстил ће бити постављен испод мембране, на врху 
припремљене подлоге као додатна мера заштите од потенцијалног оштећења фолије. 
 
Детаљи водонепропусне баријере приказани су на наредној слици (Слика 13). 

 
Слика 13. Детаљи водонепропусне баријере (KP 2018а) 

 
Дрен за процедну воду биће формиран у подини јаловишта, испод водонепропусне 
мембране. Дрен ће бити постављен пратећи постојећу морфологију терена у сливу Грчаве 
(Слика 14).  
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Слика 14. Дрен за процедну воду (KP 2018а) 

 
Дрен за флотацијску јаловину биће постављен у доњем делу простора за одлагање 
јаловине (Слика 15.). Дренажа ће бити постављена изнад HDPE геомембране. Системом је 
предвиђено да се издренирана вода препумпава назад на јаловиште. 
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Слика 15. Систем за дренажу јаловине (KP 2018а) 

 
 
Управљање водама 
 
Вода ће се у оквиру комплекса користити као технолошка вода, вода за пиће, санитарне и 
противпожарне потребе. Технолошком водом сматрају се воде које се користе у 
специфичним активностима током израде истражног нископа и током извођења 
прелиминарних радова и рада рудника и флотацијског постројења. 
 
У периоду извођења припремних радова вода за покретање процеса припреме и 
флотацијске концетрације руде биће обезбеђена на бази површинског отицаја са слива 
флотацијског јаловишта и рудничких вода из рударских радова. 
 
Током експлоатације лежишта технолошка вода за процес припреме и концентрације 
руде ће се и даље обезбеђивати на рачун површинског отицаја и на бази прилива 
подземних вода у рударске радове, која ће бити складиштена у базену за задржавање и 
мешање у комплексу флотације. Највећи део технолошке воде за потребе рада 
постројења за концентрацију руде биће обезбеђен из језера формираног на флотацијском 
јаловишту. У циљу смањења потреба за свежом водом предвиђена је рециркулација воде 
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са флотацијског јаловишта. Уколико се укаже потреба предвиђено је захватање 
површинских вода из Брестовачке реке. Водозахват на Брестовачкој реци представља 
резервни извор технолошке воде. 
 
Вода за пиће, санитарне потребе и противпожарну заштиту биће обезбеђена из градског 
водовода. Прикључак на постојећу водоводну мрежу ће бити изграђен уз одговарајућу 
сагласност и поштовање услова прописаних од стране надлежног ЈКП „Водовод“ из Бора. 
 
Током извођења рударских радова на изради истражног нископа, воде ће се у оквиру 
локације користити као технолошке (воде које се користе у току извођења предметних 
рударских радова као и пратећих радних активности), противпожарне, воде за пиће и 
воде за санитарне потребе. 
 
Технолошким водама које су потребне током израде истражног нископа могу се сматрати 
воде коришћене у току извођења следећих радова/активности: 

 Извођење рударских радова‐ обарање прашине, бушење и друге активности; 
 У радионицама за одржавање и просторијама за прање механизације и возила; 

 
Максимална предвиђена количина технолошке воде која би задовољила наведене 
потребе је процењена на 1 l/s (приближно 86 m3/дан). Вода која се буде користила за 
извођење рударских радова ће се рециркулисати, с обзиром да ће бити испумпавана из 
нископа назад на површину до базена за изталожавање и БМТ базена, заједно са 
подземним вода. 
 
За потребе противпожарне заштите биће неопходно 75 m3, чиме ће се обезбедити 
количина воде од 10 l/s у трајању од 2 сата. Вода ће до резервоара бити допремљена из 
базена за мониторинг и третман. Могуће је да ће током израде истражног нископа бити 
постављен резервоар веће запремине, који би био димензионисан да задовољи потребе 
за противпожарну заштиту и у фази разраде и експлоатације лежишта. 
 
Процењена количина воде за санитарне потребе износи око 200 l по особи на дан. С 
обзиром да ће на локацији бити присутно у сваком моменту око 60 људи, за ове потребе 
биће неопходно око 12 m3/дан. Потребне количине воде квалитета за пиће, процењене су 
на основу неопходне дневне количине од 10 l по особи. С обзиром на предвиђени број 
запослених, потребна количина воде квалитета за пиће износи: 
 
12 m3/дан + 0,6 m3/дан = 12,6 m3/дан. 
 
У наредној табели (Табела 4) сумиране су потребне количине воде за извођење радова на 
изради истражног нископа. 
 

Табела 4. Процењене потребе за водом током израде истражног нископа 

Намена воде Количина 
Технолошке потребе 86 m3/дан 
Противпожарна заштита 75 m3 
Санитарне и вода за пиће 12,6 m3/дан 
 
Потенцијални извори водоснабдевања технолошком водом и водом за противпожарну 
заштиту у иницијалној фази и током израде истражног нископа су: 

1. У фази припреме и отпочињања рударских радова на изради нископа 
a. Површински отицај (у зони радова); 
b. Допремање воде цистернама из бунара IEB‐BX1 и IEBCP‐2. 
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Решењем Министарства Рударства и енегетике бр. 310‐02‐01485/2017‐02 од 27.11.2017. 
године, утврђене су и оверене резерве подземних вода “Ц1” категорије из бунара IEBBX1 
и IEBCP‐2 на изворишту „Rakita Exploration“ у укупној количини од 0,5 l/s, са могућношћу 
употребе за техничке потребе. 
 

2. У фази извођења рударских радова на изради нископа 
a. Површински отицај; 
b. Воде формиране на рачун прилива подземних вода у рударске радове. 

 
Просечне количине подземних вода које ће се дренирати у истражне нископе процењене 
су на између 3 l/s (260 m3/дан) у години ПП‐4 и 11 L/s (950 m3/дан) у години ПП‐3. 
Просечне количине воде на годишњем нивоу формиране на бази површинског отицаја са 
сливне површине око портала процењене су на око 46 m3/дан (Hatch 2018a). 
 
С обзиром на процењену величину прилива подземних вода у истражни нископ, као и на 
количине воде формиране на рачун површинског отицаја, минималне расположиве 
количине воде износе: 
 
Qmin (расположиво) = 260 m3/дан + 45 m3/дан ≈ 300 m3/дан 
 
У односу на процењених 86 m3/дан технолошке воде (Табела 4) неопходне за извођење 
радова на изради нископа, за очекивати је да ће процењене расположиве количине бити 
довољне за водоснабдевање технолошком водом и обезбеђење противпожарне заштите.  
 
Вода формирана на рачун површинског отицаја са простора предвиђеног за извођење 
радова ће бити каналима сакупљена и спроведена до базена за исталожавање и БМТ 
базена. Рудничке воде из система за одводњавање рударских радова ће такође бити 
испумпаване у ове базене. Из БМТ базена ће вода по потреби бити коришћена, а 
евентуални вишак биће, након физичког пречишћавања, испуштан у Брестовачку реку. 
Оба базена биће изграђена пре отпочињања било којих других извођачких радова.  
 
Пре отпочињања рударских радова на изради нископа вода за технолошке потребе и 
противпожарну заштиту ће бити обезбеђена на бази атмосферских вода. Уколико у 
иницијалним фазама израде нископа количина воде формирана на рачун површинског 
отицаја не буде довољна, вода ће се на локацију допремати цистернама из изворишта 
подземних вода „Rakita Exploration“ формираног у близини просторија компаније и самог 
лежишта. 
 
Вода за пиће и санитарне потребе ће на локацију бити допремана цистернама из 
постојећих изворишта пијаће воде или ће се за пиће користити флаширана вода. За те 
потребе ће бити ангажован ЈKP „Водовод“ из Бора или друго правно лице које испуњава 
све захтева за дату делатност. 
 
Током активности на експлоатацији лежишта, највеће количине воде ће се користити као 
технолошке у процесу припреме и концентрације руде. Поред ових, вода ће се користити 
за противпожарну заштиту, у току извођења рударских радова на припреми и 
откопавању лежишта, као и за пиће и санитарне потребе. 
 
Током рада рудника, технолошке воде ће се користити у следећим процесима: 

 Припреме и флотацијске концентрације руде (припреми реагенса, у процесу 
флотацијске прераде руде и као вода за испирање и подмазивање) 

 Извођење рударских радова (обарање прашине, бушење, прање механизације, 
припрему прсканог бетона и друге активности). 
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У првој години производње П‐1, за пуштање постројења за прераду руде у рад биће 
потребно око 500.000 m3 воде. Просечне потребе за рад постројења за производњу 
концентрата налазе се између 32 l/s и 222 l/s технолошке воде, у зависности од режима 
производње (Hatch 2018a). Међу овим количинама, просечна количина технолошке воде 
која ће се користити за припрему реагенса и за подмазивање процењена је на 25 l/s. 
Потребе за остале технолошке процесе износе око 140 l/s. За ове потребе користиће се 
повратне воде са флотацијског јаловишта (Hatch 2018a). Укупна процења потребна 
количина воде за рад постројења за пржење концентрата износи 31 t/h (8,6 l/s). 
 
Потребе за технолошком водом током радног века рудника, неопходне за потребе 
извођења рударских радова и пратећих активности, процењене су на 12 l/s (Hatch 2018a).  
 
Укупне потребне количине технолошке воде, укључујући 12 l/s за извођење рударских 
радова и 174 l/s за припрему руде и производњу концентрата, износе 186 l/s. 
 
Потребе за санитарном и пијаћом водом базиране су на потрошњи од 200 l/дан/особа. 
Узевши у обзир да ће број запослених у руднику и пратећим постројењима бити око 335, 
потребне количине пијаће и санитарне воде износе 67 m3 на дан или 0,8 L/s. Процењене 
количине воде неопходне за рад рудника и производњу концентрата, у односу на 
издвојене потребе дате су у наредној табели (Табела 5). 
 

Табела 5. Процењене потребе за водом током радног века рудника 

Потребе за 
водом 

Коришћење 
Количине 

l/s m3/h m3/дан 

Технолошка вода 

процес 
концентрације 

руде 
140 504 12.101 

припрема 
реагенса и 

подмазивање и 
испирање 

24,4 87,8 2.107 

извођење 
рударских 

радова 
12 43,2 1.036 

Пијаћа вода 
санитарне 

потребе и за 
пиће 

0,8 2,8 67 

Противпожарна 
вода 

противпожарну 
заштиту на 
порталу и у 
рударским 

просторијама 

120 m3 

противпожарну 
заштиту у 
комплексу 
флотације 

1 300 m3 

 
Као што је приказано у горњој табели, у даљим анализама користиће се следеће 
количине воде: 

 Технолошке воде 15.244 m3/дан 
 Вода за пиће и санитарне потребе 67 m3/дан 
 Противпожарну заштиту 1420 m3 

 
Вода неопходне за функционисање рудника и рад постројења за припрему и прераду 
руде биће обезбеђене на бази: 
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 Површинског отицаја са сливних површина у оквиру комплекса флотације, 
портала и флотацијског јаловишта 

 Рудничких вода из система одводњавања јамских радова 
 Површинских вода из Брестовачке реке 
 Из водоводног система града Бора 

 
Дотицај воде на флотацијско јаловиште биће базиран на: 

 Директним падавинама на акумулационом простору јаловишта 
 Површинском отицају са дела слива флотацијског јаловишта који није обухваћен 

радовима 
 Влаге у флотацијској јаловини 
 Вишку рудничких вода из јамских радова 
 Рециркулацији процедних вода 
 Санитарним отпадним водама 

 
Просечне процењене количине воде на годишњем нивоу, формиране на рачун падавина у 
непосредној зони флотацијског јаловишта налазе се у опсегу од 127.600 m3/год у 
почетној фази формирања јаловишта, до максималних 1.031.600 m3/год у последњој, 12. 
години рада рудника (Hatch 2018a). Додатне количине воде (366.308 m3/год) биће, према 
потреби, доступне на рачун површинског отицаја формираног на источном делу слива 
флотацијског јаловишта (који неће бити захваћен радовима). Највећа количина воде биће 
допремана заједно са флотацијском јаловином. Просечна количина воде из влажне фазе 
јаловине, током радног века рудника биће око 5.160.000 m3/год (Hatch 2018a). Додатне 
количине воде које учествују у билансу вода флотацијског јаловишта везане су за вишак 
рудничких вода из система за одводњавање јамских радова, рециклираних процедних 
вода сакупљених дренажним системима и санитарних отпадних вода. 
 
Воде настале на рачун површинског отицај са сливне површине у оквиру комплексу 
флотације, у просечној количини од око 107.172 m3/год (Hatch 2018a), ће системом 
канала бити сакупљане у БЗМ базену. 
 
На основу хидрогеолошких истраживања, процењено је да ће средњи годишњи прилив 
подземних вода у рударске радове бити највиши између треће и пете године од почетка 
рударских радова и износиће до 35 l/s. Након пете године извођења рударских радова 
очекује се стабилизација прилива подземних вода на око 25 l/s. 
 
Такође, просечне количине од 13.252 m3/год (Hatch 2018a) условно чисте воде ће са 
сливне површине комплекса флотације биће сакупљане у БНВ базену, одакле ће према 
потреби бити препумпаване у БЗМ базен. 
 
На онову горе наведеног, просечне годишње расположиве количине воде, које се могу 
користити за технолошке потребе, без резервних извора водоснабдевања, износе:  
 
Флот. јаловиште = 5.160.000 m3/год + 821.857 m3/год + 366.308 m3/год = 6.348.165 m3/год 
Базен БЗМ = 107.172 m3/год + 788.400 m3/год + 13.252 m3/год = 908.824 m3/год 
Qрасположиво. = 7.149.817 m3/год ≈ 19.588 m3/дан 
 
У односу на процењене укупне потребе за технолошком водом од 15.988 m3/дан, 
расположиве количине воде би требало да задовоље планиране потребе. Треба 
напомеути да су расположиве количине прцењене на годишњем нивоу и за просечне 
хидролошке услове. Из разлога сигурности, како би се одговорило на унутаргодишње 
осцилације, поред акумуације воде на флотацијском јаловишту, предвиђена је израда 
водозахвата на Брестовачкој реци. 
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Хидролошком анализом којом је обухваћен слив Брестовачке реке од Борског језера до 
локације улаза у будуће рударске радове утврђени су следећи меродавни протицаји 
Брестовачке реке на профилу у зони портала (РГФ 2017): 

 стогодишња велика вода Q1% = 96,6 m3/s 
 педесетогодишња велика вода Q2% = 77,5 m3/s 
 средње воде Qср = 0,848 m3/s 
 минимални тридесетодневни проток обезбеђености 95 % Q min95% = 0,139 m3/s 

 
Захватање воде из Брестовачке реке биће вршено тако да се непосредно низводно од 
водозахвата обезбеди меродавни проток малих вода, који одговара минималном 
тридесетодневном протоку обезбеђености 95 %. 
 
Вода за пиће, противпожарну заштиту и санитарне потребе биће обезбеђена из градског 
водовода. Водоснабдевања града Бора се базира на захватању подземних вода са три 
стално активна изворишта („Злот“, „Сурдуп“ и „Кривељска Бањица“) и изворишта 
Боговина („Мрљеш“) које служи као резервни извор водоснабдевања. Обезбеђене 
количине воде са постојећих изворишта су довољне да одговре евентуалним потребама 
за снабдевање рудника. У том циљу је између Раките и ЈКП „Водовод“ из Бора потписан 
меморандум о разумевању. 
 
У даљим фазама развоја пројекта биће спроведена детаљна анализа биланса, којом ће 
бити прецизније дефинисане расположиве и потребне количине воде за рад рудника и 
пратећих постројења. 
 
Након завршетка истражног нископа, а пре почетка производње, за пуштање у рад 
постројења за прераду руде неопходно је формирати одговарајуће залихе воде.  
 
Технолошка вода за покретање производње као и за даљи рад постројења за прераду 
руде и самог рудника биће обезбеђена из акумулације формиране на флотацијском 
јаловишту. 
 
Потребне количине технолошке воде биће обезбеђене из следећих извора: 

 Захватањем воде из флотацијског јаловишта 
 Захватањем воде из базен за задржавање и мешање (БЗМ) 
 Захватањем површинских вода из Брестовачке реке 

 
Просечни дотицај воде на флотацијко јаловиште, на бази горе наведених извора, 
процењен је на 6.729.000 m3/год, на бази ког ће на флотацијском јаловишту бити 
формирано језеро запремине између 0,4 Мm3 и 1,6 Мm3 воде (Hatch 2018a). 
 
Просечна количина од 4.417.000 m3/год технолошке воде из језера формираном на 
флотацијском јаловишту, ће се системом за рециркулацију воде транспортовати до 
комплекса флотације, где ће бити коришћена у процесу производње концентрата. 
 
Вода из БЗМ базена ће бити транспортована до постројења за пречишћавање отпадних 
вода, у ком ће се доводити до квалитета неопходног за коришћење у припреми реагенаса 
и за подмазивање и испирање, као и за потребе извођења рударских радова. Просечна 
количина воде која ће се за ове потребе захватати из БЗМ базена износи 1.142.472 
m3/год. 
 
Анализа биланса вода указује да ће захват воде из Брестовачке реке бити неопходан само 
у почетној фази формирања залиха за покретање производње. У том циљу планира се 
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изградња водозахвата капацитета 40 l/s, и система за транспорт воде до базена на 
постројењу за прераду и даље до флотацијског јаловишта. Овај водозахват биће изграђен 
на основу одговарајућих сагласности и дозвола, и планирано је да буде активан само у 
периодима виших водостаја. Након обезбеђивања довољних количина воде за покретање 
постројења за прераду руде, систем снабдевања водом из Брестовачке реке служиће као 
помоћни, и биће активан само у случају недостатка воде из других извора.  
 
Вода за пиће и санитарне потребе, као и за потребе заштите од пожара биће обезбеђена 
из градског водовода. За те потребе планира се успостављање прикључка на постојећу 
водоводну мрежу. Повезивање комплекса флотације на постојећи водовод биће изведено 
реконструкцијом водоводне мреже на  250 mm, а од скретања за аеродром 
испројектовати и уградити инсталацију водоводне мреже од  160 mm (ЈКП „Водовод“ 
Бор, Сагласност за измештање деониоце водовода који снабдева аеродром и Суву Реку). 
 
 
Затварање рудника 
 
Сврха планирања затварања је прелазак из индустријске фазе рударских активности у 
фазу након затварања која је прихватљива за власнике земљишта и локалне заједнице на 
дужи рок. За потребе планирања одговарајућих мера, критеријуми за затварање и 
рекултивацију су сврстани у три главне групе: 

 Физичка стабилност: укључује пројектовање и примену мера које су фокусиране 
на геотехничку стабилност објеката и површина подложних ерозији од ветра и 
воде, или површина које би изазвале штетне ефекте уколико би дошло до ерозије 
и транспорта путем ветра (нпр. јаловишта и опасни отпад). Физичка стабилност 
се такође односи на уклањање или преуређивање инфраструктуре преостале 
након затварања рудника (нпр. зграде, путеви, флотацијско јаловиште и брана). 

 Хемијска стабилност: укључује пројектовање и примену мера у циљу 
ограничавања еколошког и ризика по здравље људи, путем дугорочног 
складиштења рударског отпада (флотацијске и рудне јаловине, нуспроизводи из 
концентрације руде, муља) и ограничава истицање отпадних вода у површинске и 
подземне воде. 

 Друштвено прихватљиве мере: подразумевају решавање питања од интереса за 
локалне заједнице (очекивано коришћење земљишта након затварања; дугорочне 
социо‐економске користи ‐ запошљавање, пренос власништва над 
инфраструктуром која може бити од користи за заједницу). 

 
Затварање флотацијског јаловишта биће завршено на начин који ће задовољити физичку 
стабилност, хемијску стабилност и испунити еколошке и социјалне циљеве. Примарни 
циљ затварања и рекултивације биће да се подручје истраживања врати у самоодрживо 
стање, истовремено управљајући површинским водама и штитећи низводно окружење. 
 
Ово ће се постићи током активних и пасивних фаза затварања. Током изградње, за 
потребе пројекта ће се ископати површинско земљиште за примену у рекултивацији 
поремећених подручја након затварања. Након изградње, вршиће се привремена 
рекултивација косина и падина, укључујући постављање површинског слоја и сејања. 
 
Зона рударења и ће бити ограђена током оперативне фазе и након затварања ради јавне 
безбедности. По затварању, рудни портали и вентилациони шахтови ће бити затворени 
бетонским чеповима. Површински објекти ће бити уклоњени или уништени, а отпадни 
материјали одложени у складу са важећим захтевима за управљање отпадом. Повезане 
земљане површине ће бити поново обрађене, прекривене површинским слојем и засејане. 
Флотацијско јаловиште ће остати на истом месту и након затварања. 
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Подземне и површинске воде у околини рудника и флотацијског јаловишта ће бити 
осматране током трајања пројектног циклуса. У оквиру Пројекта се врши моделирање 
подземних вода како би се предвиделе евентуалне промене квалитета током рударења и 
након затварања. Ови резултати ће служити као подлога при планирању и примени 
одговарајућих мера управљања при затварању и након затварања, како би се дугорочно 
очувао квалитет подземних и површинских вода. 
 
Специфичне активност на затварању рудника, у односу на три главне целине у оквиру 
пројекта су следеће: 
 
Рударски радови и портал су први објеки на којима ће почети примена мера за 
затварање, које ће укључити следеће: 

 Постављање ограде и знакова упозорења 
 Демонтажа опреме 
 Демонтажа и рушење објеката и зграда на површини 
 Затварање нископа и портала 
 Сакупљање и одлагање опасних суспстанци 
 Уклањање темељних конструкција. 

 
Комплекс флотације. Очекује се да ће највећи део инфраструктуре и опреме из 
комплекса флотације бити демонтиран и уклоњен у периоду од 2 године након 
затварања. Изузетак ће представљати објекти који ће бити неопходни током активне 
фазе затварања, а везани су за снабдевање горивом и струјом, као и постројење за 
прераду отпадних вода. Базени за прихват вода ће бити испражњени, након чега ће се 
одстранити преостали муљ како би се извршило њихове затрпавање. 
 
Флотацијско јаловиште. Током фазе демонтаже, сви штетни или потенцијално кисели 
материјали из рудника ће бити депоновани на јаловишту. У фази која претходни 
затварању флотацијско јаловиште ће бити издренирано, а вода ће се након третмана 
испуштати у Грчаву. Уколико буде потребно, преостала вода из таложног језера ће 
рециркулисати кроз постројење за прераду отпадних вода како би се убрзало достизање 
квалитета неопходног за испуштање. 
 
Након одводњавања флотацијско јаловиште ће бити покривено LDPE геомембраном и 
земљишним слојем. На овај начин створиће се основа на којој ће бити засађена 
одговарајућа вегетација. Круна бране ће бити уклоњена, и биће направљена морфолошка 
форма која ће омогућити сливање воде ка одводним каналима. 
 
Након фазе затварања, биће успостављен мониторинг којим ће се пратити физичка и 
хемијска стабилност јаловишта. Не очекује се да ће бити неопходно дугорочно 
одржавање након рекултивације. Очекивања су да ће спроведена рекултивација 
омогућити да воде формиране на бази површинског отицаја са јаловишта не буду под 
утицајем јаловине или отпада који је конзервиран у самом јаловишту. 
 
 

c. Процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који 
су резултат редовног рада пројекта 

 
a. Загађивање воде 

 

Отпадне воде на простору извођења пројекта биће формиране у следећим процесима и 
активностима (Hatch 2018c): 
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 Воде коришћене у процесу извођења рударских радова, за прање, обарање 
прашине, подземне воде које долазе у контакт са рударским радовима и рудом и 
јаловином у оквиру јамских радова. 

 Воде коришћене у процесу припреме и концентрације руде, воде у концентрату и 
флотацијској јаловини. 

 Атмосферске падавине на простору постројења за припрему и концетрацију руде 
и у оквиру флотацијског јаловишта. 

 Условно чисте воде помешане са контактним водама ће такође бити третиране 
као отпадне. 

 
Узевши у обзир природне услове извођења и карактеристике планираних рударских 
радова, на простору предвиђеном за реализацију пројекта, отпадне воде је могуће 
сврстати у следеће групе или типове:  

 Рудничке воде 
 Атмосферске воде са манипулативних површина 
 Воде настале у процесу припреме и прераде руде 
 Санитарне отпадне воде и 
 Воде за прање механизације 

 
Рудничке воде ће се састојати од: 

a) Подземних вода које се дренирају у нископ и испумпавају на површину до БЗМ 
базена; 

b) Отпадних вода насталих углавном од бушења, обарања прашине и прања опреме, 
спроведених у водосабирнике у подземним радовима, које ће се испумпавати до 
БЗМ базена заједно са подземним водама; 

c) Процедне воде са јаловишта стенског материјала, флотацијског јаловишта и из 
концентрата 

 
Током прве две године извођења радова на изради истражног нископа очекују се 
просечни приливи подземних вода до 15 l/s. Ове воде биће регулисане прикупљањем у 
водосабирнике и испумпавањем из нископа, након чега ће вода бити спроведена у базен 
за исталожавање. Одавде ће воде гравитационо бити спроведене до БМТ базена, одакле 
ће након физичке обраде бити испуштане у Брестовачку реку. С обзиром да ће радови на 
изради истражног нископа бити изведени кроз горњокредне кластите, не очекује се 
формирање киселих рудничких вода у овој фази извођења радова. Очекује се и даље 
испуштање чисте воде од атмосферских падавина са подручја портала у Брестовачку 
реку.  
 
Даљим напредовањем припремних рударских радова, у трећој години извођења, 
прогнозирано је повећање прилива подземних вода до 30 l/s. У овој, као и у фази 
експлоатације већина рударских радова биће извођена кроз андезите, у оквиру којих је 
могуће формирање киселих рудничких вода. Током експлоатационог века рудника 
очекују се просечни приливи подземних вода од 25 l/s. Од момента ступања рударских 
радова у вулканите и вулканокластите, воде из рударских радова биће транспортоване 
до БЗМ базена у оквиру постројења за прераду руде. Одавде ће бити коришћене у процесу 
прераде, а вишак воде биће транспортован и до флотацијског јаловишта, или након 
третмана испуштан у Грчаву. 
 
Отпадне воде од бушења и обарања прашине ће заједно са подземних водама бити 
испумпаване на површину и транспортоване до БЗМ базена у комплексу флотације. 
 
Планом управљања отпадом предвиђено је формирање одвојених одлагалишта јаловине 
за инертни и за стенски материјал који потенцијално може довести до стварања киселих 
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рудничких вода. Оба одлагалишта биће формирана у сливу флотацијског јаловишта. Воде 
формиране на рачун падавина које ће се процеђивати са јаловишта биће сакупљане 
каналима и спроведене до језера на флотацијском јаловишту. Укупне количине „инертне“ 
јаловине генерисане од прве године припремних радова па до пете године експлоатације 
(ПП‐4 – П‐5) износе 745.230 тона. Почетак форамирања јаловишта са материјалом са 
високим ARD потенцијалом планирано је у четвртој години извођења припремин радова, 
и очекивано је да буде активно до 11 године експлоатације. За период од 13 година биће 
одложено укупно 1.238.270 тона јаловине (KP 2018a). На основу сливне површине 
јаловишта, процењене количине условно чисте воде износе 39.350 m3/год, док се у 
оквиру јаловишта са стенским материјалом који може садржати сулфидне минерале 
процењује формирање око 58.390 m3/год рудничких вода. 
 
Са аспекта управљања водама, флотацијско јаловиште представља објекат од највећег 
значаја. Оно ће бити формирано у сливу потока Грчава, југоисточног од самог лежишта. У 
акумулационом простору јаловишта, од воде која ће бити допремана заједно са 
јаловином, као и на рачун површинског отицаја и рудничких вода из јамских радова биће 
формирано језеро чија ће запремина током рада рудника бити од 400.000 m3 до 
максималних 1.600.000 m3 воде (KP 2018a). Количина рудничких вода која ће се 
процеђивати из флотацијског јаловишта као последица евентуалних оштећења 
водонепропусног екрана процењена је на 16.000 m3/год или 0,5 l/s (KP 2018a). Већина 
ових вода биће сакупљана путем дрена формираног испод јаловишта и спроведена до 
базена за процедну воду, одакле ће бити препумпавана назад у јаловиште. Вишак воде са 
флотацијског јаловишта биће преусмерен до постројења за прераду отпадних вода, 
одакле ће бити испуштан у Грчаву. У последње две године експлоатације биће 
интензивирано пражњење акумулације на флотацсијком јаловишту како би се оно 
припремило за затварање и рекултивацију. У том периоду из фабрике за прераду, након 
одговарајућег третмана, биће испуштено око 1.000.000 m3 воде у Грчаву и даље у Борску 
реку. 
 
Количине пречишћених вода на годишњем нивоу које ће се из фабрике за третман 
отпадних вода испуштати у Грчаву, током радног века рудника осциловаће у опсегу од 34 
130 m3/год (1 l/s) до 805.523 m3/год или 25 l/s (Hatch 2018a). 
 
Воде формиране на рачун атмосферских падавина сакупљаће се у зони портала, на 
простору комплекса флотације, као и у сливу флотацијског јаловишта и одлагалишта 
земљишног слоја. 
 
На простору портала радовима ће бити обухваћена површина од 9,3 хектара. Просечна 
количина воде на годишњем нивоу формирана на рачун атмосферских падавина 
процењена је на 16.764 m3/год (Hatch 2018a). Ова вода ће се каналима сакупљати у базену 
за исталожавање, одакле ће се преливати у БМТ базен, из ког ће бити коришћена по 
потреби или испуштана у Брестовачку реку. Пре испуштања, атмосферске воде са 
површина обухваћених радовима ће проћи кроз пасиван третман који ће укључити 
исталожавање суспендованих материја, као и отклањање уља и масти са површине. Део 
вода сакупљених у делу слива узводно од простора обухваћених радовима ће каналима 
бити спреоведен у Кржанов поток и даље у Брестовачку реку. 
 
Просечне годишње количине условно чисте воде формиране на рачун површинског 
отицаја са простора у зони постројења за прераду руде и пратећих објеката (површине 
9,2 хектара) процењене су на 13.252 m3/год (Hatch 2018a). Ова вода ће се каналима 
спровести до базена за условно чисту воду у оквиру комплекса, одакле ће се користити 
по потреби, а вишак ће бити испуштан у повремени ток у сливу Суве реке.  
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Величина простора у оквиру комплекса флотације, на ком је могуће формирање вода на 
рачун површинског отицаја које могу бити оптерећене загађујућим супстанцама, 
процењена је на 13,7 хектара. Просечна количина отпадних вода које ће се на годишњем 
нивоу формирати на овом простору износи око 107.172 m3/год (Hatch 2018a). Ове воде ће 
системом канала бити спроведене до БЗМ базена, одакле ће се заједно са рудничким 
водама из јамских радова користити у процесу прераде руде, док ће вишак бити одлаган 
на флотацијском јаловишту или након третмана испуштан у Грчаву. 
 
Током извођења радова на изради пратеће инфраструктуре на површини терена, 
земљишни слој ће бити уклоњен и складиштен на одговарајућим одлагалиштима. 
 
Процењује се да ће на рачун падавина у оквиру одлагалишта земљишта бити формирано 
око 295.000 m3/год воде, која ће системом канала бити транспортована до базена за 
исталожавање, одакле ће се након исталожавања вода испуштати у своје природне 
токове у сливу Грчаве. 
 
У сливу флотацијског јаловишта, поред вода које су у директном контакту са рударским 
отпадом, на источном делу слива (на ком није предвиђено извођење радова) формираће 
се условно чисте воде. Оне ће источним ободним каналом бити сакупљане, и према 
потреби усмераване на само флотацијско јаловиште, или ће бити преусмерене низводно 
од бране у свој природни ток, односно Грчаву. Просечна количина воде на годишњем 
нивоу формирана на рачун површинског отицаја са источног дела слива флотацијског 
јаловишта процењена је на 365.000 m3/год или 11,5 l/s (Hatch 2018a). 
 
Постројење за прераду руде је конципирано тако да степен искоришћења воде буде 
максималан, што ће бити постигнуто кроз рециркулацију технолошких вода између 
флотацијског јаловишта и постројења. Постојећим техничким решењем процеса прераде 
није предвиђено испуштање отпадних вода из самог постројења. Наиме, највећи део 
отпадних вода ће заједно са флотацијском јаловином бити путем цевовода 
транспортован до флотацијског јаловишта. Процењује се да ће у зависности од режима 
производње, на годишњем нивоу из постројења за прераду, на флотацијском јаловишту 
бити одлагано између 1.000.000 и 7.000.000 m3/год јаловине (Hatch 2018a). 
 
Мањи део воде ће из постројења за прераду одлазити у форми влаге садржане у 
концентрату. Процедне воде из концентрата биће сакупљане и транспортоване назад до 
БЗМ базена. Процењује се да ће количина отпадне воде из концентрата варирати између 
2.112 m3/год и 68.615 m3/год, у зависности од режима производње (Hatch 2018a). 
 
Током рударских радова на изради истражног нископа као и током активног рада 
рудника, у оквиру система за одвођење санитарних отпадних вода планира се израда 
септичке јаме одговарајућег капацитета (водонепропусна) која ће прихватати све 
употребљене санитарне отпадне воде. Септичка јама ће бити пражњена у одговарајућој 
динамици од стране овлашћеног правног лица да би се спречило преливање садржаја.  
 
Пражњење септичке јаме обављаће се специјализованим возилом, којим ће се отпад 
одвозити до колектора за прихват санитарних отпадних вода лоцираног у комплексу 
флотације. У оквиру комплекса флотације предвиђено је формирање интерне 
канализационе мреже, којом ће се вршити сакупљање санитарних вода и њихово 
спровођење у колектор. Из колектора, санитарно‐фекалне воде ће цевовдом бити 
транспортоване и депоноване на флотацијско јаловиште. Предвиђена количина 
санитарних отпадних вода која ће се одлагати на јаловишту износи око 25.000 m3/год 
(Hatch 2018a). 
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Током израде истражног нископа вода за потребе прања механизације ће бити 
обезбеђена из резервоара за технолошку воду. Након употребе, вода ће се после 
адекватног третмана испуштати у базен за исталожавање. У фази експлоатације прање 
механизације вршиће се и у оквиру комплекса постројења за прераду руде.  
 
Простор за прање ће бит конструисан и изведен према највишим стандардима за ту 
област. Помоћне супстанце које се буду користиле за прање ће бити: биоразградиве; не‐
токсичне; не‐корозивне и које не стварају емулзије. У оквиру простора за прање биће 
успостављена контрола и одвожење наталоженог муља и његово одлагање на адекватну 
депонију. Такође, вршиће се контрола и пражњење сепаратора, а уља и масти ће (уколико 
постоје могућности) бити рециклирани, или одлагани на за то предвиђену локацију. 
Количина воде неопходна за прање ће бити релативно мала, и с обзиром да ће се 
обезбеђивати и враћати (након пречишћавања) у базен за исталожавање и даље у БЗМ 
базен, неће доприносити повећању укупне количине отпадних вода које ће се испуштати 
са локације. 
 
Отпадне (контактне) воде ће се на простору извођења пројекта формирати приликом 
интеракције вода и рударских радова, постројења за прераду руде, експлозива, стенским 
материјалом са потенцијалом за лужење метала и формирање киселих вода, 
флотацијског јаловишта, и приликом мешања условно чисте воде са контактним водама. 
 
Истражни нископ ће бити изведен кроз борске конгломерате и лапорце који у свом 
саставу не садрже рудне (сулфидне) минерале. Из тог разлога очекује се да подземне 
воде које се буду дренирале у нископ неће садржати повишене концетрације метала и 
сулфата. Наменским хидрогеолошким истраживањима дуж трасе нископа и испитивањем 
хемијског састава подземних вода констатовано је да су подземне воде из борских 
кластита неутралне, маломинерализоване (˂ 1000 mg/l) са ниским садржајем сулфата и 
метала. 
 
Резултати прелиминарних геохемијских испитивања узорака језгра из борских 
конгломерата (UCCM) и из лапораца (UCMA) указују да ове стене немају потенцијал за 
стварање киселих рудничких вода (Rakita 2016). 
 
Подземне воде из нископа биће, заједно са технолошком водом коришћеном приликом 
извођења рударских радова, системом за одводњавање транспортоване на површину до 
базена за исталожавање, где ће се сакупљати заједно са водом насталом на бази 
површинског отицаја у зони портала. 
 
Након ступања рударских радова у андезите и вулканокластите, очекује се повећање 
минерализације подземних вода, а тиме и рудничких вода. Додатно, са напредовањем 
рударских радова доћи ће до излагања стена и рудних минерала оксидационим условима, 
што ће највероватније довести до формирања киселих рудничких вода (АМД). У овој фази 
биће пуштена у рад фабрика за третман отпадних вода. 
 
Квалитет рудничких вода зависи од великог броја фактора као што су: активна површина 
и реактивност сулфидних минерала, количина подземних вода, варијација у минералном 
саставу рудног тела и околорудних стена. У минералној парагенези лежишта пирит је 
један од најзаступљенијих минерала, од чега ће највећи део бити депонован у оквиру 
флотацијске јаловине. Поред пирита, минерализација садржи значајне количине арсена, 
који је важан параметар са аспекта процене утицаја на животну средину.  
 
Прелиминарна геохемијскиа испитивања извршена су на узорцима стена из главних 
литолошких чланова у оквиру рудног тела, односно масивних сулфида, полу‐масивних 
сулфида и хидротермалних бреча. На основу резултата испитивања очекује се да ће 
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рудничке воде из зоне рудног тела бити киселе, са високим садржајем сулфата и 
потенцијално повишеним концентрацијама арсена, бакра, гвожђа, никла, мангана и 
цинка (Hatch 2018c). 
 
Прогноза хемијског састава избистрене воде из флотацијског језера указује да ће ова 
вода имати повишену минерализацију и висок садржај сулфата. Резултати испитивања 
узорака флотацијске јаловине указују да процедне воде из флотацијског јаловишта имају 
потенцијал да буду ниских pH вредности и са повишеним концентрацијама сулфата као и 
бакра, гвожђа, никла и цинка (Hatch 2018c). Треба напоменути да квалитет воде може 
бити различит у односу на прогнозирани, у зависности од технологије одлагања 
флотацијске јаловине. С обзиром да анализа биланса указује на суфицит воде, на 
јаловишту ће бити формирана водена површина која ће умањити доток кисеоника и 
оксидацију сулфида, а тиме и формирање киселих рудничких вода. Из разлога 
сигурности резултати геохемијских испитивања искоришћени су за идентификацију 
параметара хемијског састава на бази којих је планирана технологија прераде отпадних 
вода. 
 
Вода формирана на бази површинског отицаја са простора постројења за припрему и 
концентрацију руде, која ће бити у контакту са рудом и јаловином, биће сакупљана у 
базену за задржавање и мешање воде одакле ће бити транспортована на флотацијско 
јаловиште. Пројектом није предвиђено дуже складиштење руде на простору постројења 
за прераду, како би се избегла оксидација и формирање AMD‐а. 
 
Утицај на подземне воде 
 
Одводњавање будућег рудника ће довести до локалног снижавања нивоа подземних 
вода, што може утицати на смањење капацитета бунара и извора у околини, као и 
протицаја површинских токова. Потенцијално угрожено подручје са евидентираним 
бунарима дато је на наредним сликама (Слика 16 и Слика 17), и то на крају рада будућег 
рудника, односно завршетка рударења и додатно, 10 година по затварању рудника. 
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Слика 16. Претпостављено снижење нивоа подземних вода (>5 m) у првој издани са слободним 

нивоом са локацијама евидентираних копаних бунара ‐ по завршетку рударења (SRK 2017) 
 

 
Слика 17. Претпостављено снижење нивоа подземних вода (>5 m) у првој издани са слободним 

нивоом са локацијама евидентираних копаних бунара ‐ 10 година након затварања рудника (SRK 
2017) 
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Многи од ових потенцијално „угрожених“ бунара се налази на земљишту које је већ у 
власништву компаније „Ракита“. Такође, значајан број се налази и на земљишту чија је 
куповина планирана у будућности. У зони могућег утицаја на ниво подземних вода нису 
евидентирана значајнија изворишта подземних вода која се користе за јавно 
водоснабдевање. 
 
На основу хидродинамичког модела предвиђено је да ће се нивои подземних вода у свим 
хидрогеолошким јединицама (моделским слојевима) вратити на почетно стање (пре 
рударења) у распону од 45 до 60 година након затварања рудника (Слика 18). 
 
Низводно од флотацијског јаловишта биће израђени бунари са којима ће пратити 
потенцијално процеђивање. Уколико дође до процеђивање, предметне воде ће се 
пумпати назад на третман са циљем да се спречи њихов штетни утицај на подземне и 
површинске воде. Планираним активностима не очекује се испуштање отпадних вода на 
терен око рудника и постројења. Пратећи објекти ће бити пројектовани у сагласности са 
најбољом постојећом праксом, а на начин да се предупреи неочекивано цурење и 
изливање отпадних вода у природне реципијенте. 
 

 
Слика 18. Нивои подземних вода по завршетку рударења (RGF 2017a) 

 
Током радног века рудника у функцији ће бити ситем за одводњавање јамских радова, 
чиме ће подземне воде бити усмерене ка рударским радовима, па се не очекује значајнији 
утицај на квалитативни статус подземних вода у широј зони лежишта. Након престанка 
експлоатације и планским затварања рудника не очекује се истицање киселих рудничких 
вода на површину терена. Након повратка нивоа подземних вода у стање блиско 
природном стенски материјал који има потенцијал да генерише киселе рудничке воде 
биће потопљен, а у оквиру зоне зарушавања биће формирано језеро. Постојећи подаци 
указују да ће квалитет воде у језеру бити близак квалитету површинских вода, с обзиром 
да ће доток кисеоника у зону испод нивоа подземних вода бити значајно умањен, као и 
на присуство стена које имају висок потенцијал за неутрализацију.  
 
Спречавање значајнијег погоршања квалитета подземних вода у зони флотацијског 
јаловишта током експлотације и након затварања рудника биће обезбеђено постављање 
водонепропусне подлоге и дренаже, као и применом одговарајућих мера за 
рекултивацију јаловишта. 
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Утицај на површинске воде 
 
На наредној слици (Слика 19) приказани је утицај будућих рударских радова на 
протицаје околних површинских токова. Негативне вредности на графику указују на 
дренирање подземних вода у површинске токове, а позитивне вредности на 
инфилтрацију вода површинских токова у подземне. 

 
Слика 19. Претпостављени средње годишњи „губитак“ воде (у %) из површинских токова за период 

рада рудника (RGF 2017a) 

 
Очекивани просечни прилив вода из свих притока у Борску реку, на почетку рударских 
радова (израда нископа), износи 24 l/s. Ова количина пада на 16 l/s у 15. години од 
почетка рударења. Што се тиче Брестовачке реке, очекује се просечни доток од 15 l/s на 
почетку радова, а 13 l/s на завршетку. Резултати моделирања указују да ће просечан 
протицај Борске реке бити умањен за око 8 l/s, а Брестовачке реке за око 2 l/s у 
целокупном периоду рада рудника.. Највеће смањење протицаја се очекује код потока 
Кусак и Калиник. У 5. години од почетка рада рудника, код потока Калиник се очекује 
„обрнути“ протицај, где се више воде „губи“ из потока на рачун прихрањивања издани, 
него што се „добија“ (површинске воде прихрањују издан).  
 
Процењује се да ће се протоци у површинским токовима вратити на почетно (нулто) 
стање 30‐40 година након затварања рудника (Слика 20). 
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Слика 20. Претпостављени средње годишњи „губитак“ воде (у %) из површинских токова за период 

након завршетка рударења (RGF 2017a) 

 
Током реализације пројекта планирано је успостављање водозахвата на Брестовачкој 
реци, који би служио ка резервни извор технолошке воде. Евентуално захватање воде би 
се вршило у периодима висококг водатаја и у свему према издатим условима и законским 
прописима, да не дође до угрожавања минималног протицаја реке. 
 
Планом управљања водама предвиђено је максимално искоришћење вода кроз 
рециркулацију између флотацијског јаловишта и постројења за припрему и прераду руде. 
Испуштање вишка воде ће се вршити искључиво након одговарајућег третмана па се не 
очекује значајније погоршање квалитета површинских вода у зони извођења пројектних 
активности. 
 
 

b. Загађивање ваздуха  

 
У току реализације пројекта вршиће се емисија прашине, ситних честица (ПМ10, ПМ2.5) и 
честица метала кроз: 

 Грађевинске радове на локацији пројекта; 
 Рударске радове као што су бушење, минирање, ископавање и транспортовање 

руде и јаловине; 
 Прераду руде која обухвата управљање, уситњавање, обогаћивање руде на 

локацији рудника; 
 Транспортне активности као што су транспорт руде и на локацији рудника и ван 

ње, друмски саобраћај, и 
 Конзервирање и затварање рудника. 

 
Сагоревање фосилних горива приликом друмског саобраћаја и рада генератора ће 
емитовати азотне оксиде и сумпор диоксид. С обзиром на удаљеност објеката становања 
и на релативно малу количину штетних гасова, очекује се да ће радијус утицаја на 
животну средину бити ограничен на простор који се налази непосредно уз само локацију 
извођења предметних активности. 
 
Сви утицаји су обрађени у посебном поглављу.  
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c. Промена намене земљишта и слегање терена  
 

Реализације пројекта ће довести до промене намене земљишта из доминантно 
пољопривредног у рударско, што ће имати утицаја на: 

 Станиште – око 300 хектара станишта биће измењено. У горњем делу слива 
потока Грчава биће формирано флотацијско јаловиште, док у доњем делу тока 
може доћи до смањења протицаја; 

 Лов, пчеларство – промене у намени земљишта ће утицати на лов, доступност 
дрва за огрев, пчеларство и друге активности на предметном подручју; 

 
Визуелни ефекат – пројекат ће имати визуелни ефекат, односно доћи ће до измене 
пејзажа. Пошумљавање ће се користити као мере за умањење овог утицаја. Флотацијско 
јаловиште и слегања терена у зони рударских радова ће довести до трајних измена 
рељефа. 
 
Важан аспект о којем се мора водити рачуна код подземне експлоатације је утицај 
експлоатације на површину терена. Метода подетажног зарушавања руде и пратећих 
стена функционише тако што се процес зарушавања развија кроз стенски масив у 
кровини лежишта и, зависно од димензија лежишта и дубине откопавања, тај процес 
може да се развије све до површине терена. У том случају долази до деформација на 
површини терена, односно улегања у зони утицаја подземних рударских радова, што 
доводи до мање или веће угрожености грађевинских и инфраструктурних објеката који 
се налазе у зони утицаја, односно могућности њиховог оштећења. 
 
У процесу померања поткопаног терена, у зависности од обима померања, јављају се 
различите зоне са различитим манифестацијама процеса померања на површини терена. 
Типичне зоне које се јављају на површини терена приказане су на наредној слици (Слика 
21). 
 

 
Слика 21. Зоне утицаја на површини поткопаног терена (ИРМ 2018) 

 
Код откопавања лежишта приближно вертикалног залегања, зона зарушавања налази се 
директно изнад лежишта. Након зоне зарушавања, у нешто ширем појасу, налази се зона 



60 
 

пукотина, у оквиру које је померање површине терена таквих размера да узрокује појаву 
видљивих пукотина. Након ове зоне долази зона малих померања, или континуалних 
деформација, у којој су деформације на површини терена такве да нема видљивих 
пукотина. 
 
Ка крајевима ове зоне вредности деформације терена постепено опадају, до тренутка 
када деформације престају, што представља и границу зоне утицаја подземних радова на 
површину терена. У зависности од тога у којој се зони налазе, и степен угрожености 
објеката на површини терена се разликује. 
 
На наредној слици (Слика 22) границе зоне зарушавања и зоне утицаја уцртане су на 
сателитски снимак површине терена, како би били видљиви сви објекти на површини 
терена који се налазе унутар или у близини ових зона. 
 

 
Слика 22. Границе зона слегања терена 

 
Борски аеродром се налази унутар зоне зарушавања и претрпеће значајна оштећења. У 
близини северне границе зоне утицаја налази се део државног пута IB 37 Селиште ‐ Бор – 
Зајечар). Како се пут налази изван зоне, у том делу не би требало очекивати оштећења 
пута. Ипак, с обзиром да је у овој фази могуће извршити само прогнозни прорачун 
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померања поткопаног терена, за утврђивање стварних вредности померања потребно је 
успоставити мониторинг, односно геодетска опажања површине терена пре и у току 
експлоатације лежишта, како би се прецизно пратио овај процес и утврдио узрок 
потенцијалних оштећења на инфраструктурним и грађевинским објектима. 
 

Током спровођења активности на пројекту доћи ће до уклањања писте и рушења објеката 
борског аеродрома. Писта је изграђена 1985. године и иако је предвиђена за 
комерцијалне летове, користи се у спортске и рекреативне сврхе. Пре овога је била 
коришћена у војне сврхе.  
 
Аеродром се налази на локацији пројекта и обухвата површину од око 60 хектара. На овој 
површини се налазе:  

 Две писте: једна асфлатирана дугачка 1080 m у широка 30 m и друга која је 
покривена травом а дугачка је 900 m и широка 40 m; 

 Слетиште за хеликоптере; 
 Администразивна зграда са 600 m2 хангара за летилице; 
 Контролни торањ; 
 Резервоар за гориво запремине 25.000 литара.  

 
Уклањање објеката ће подразумевати рушење и да су сви резервоари обезбеђени и 
уклоњени. Отпад ће морати да се одложи на локацијама које имају одговарајућу дозволу. 
Писте ће се користити за складиштење опреме током фазе изградње и уклониће се у фази 
затварања пројекта.  
 
 

d. Бука, вибрација; 
 
Бука и вибрације ће се на пројекту стварати у току: 

 Грађевинских радова на локацији рудника (постројење и опрема која ће се 
користити за припрему терена, изградња објеката, минирање, рад генератора, 
саобраћај);  

 Рударских активности као што су бушење, минирање и ископавање; 
 У процесу припреме и прераде руде; 
 Конзервирања и затварања рудника. 

 
Ниво буке ће бити интензиван у непосредној близини и у самим подземним 
просторијама у којима ће се вршити ископавање, па ће из тог разлога бити примењена 
одговарајућа заштитна средства и највиши стандарди за заштиту здравља на раду. С 
обзиром да се ниво буке смањује са удаљеношћу од места ископавања или комплекса 
флотације, може се рећи да је очекивани ниво буке ван радне средине релативно мали. 
 
 

e. Светлост, топлота, радијација, итд. 
 
У току отварања и рада рудника биће потребно осветљење на локацији извођења радова 
и инфраструктуре. На локацији пројекта не очекује се стварање јонизујућег или 
нејонизујућег зрачења. 
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3. Приказ главних алтернатива  

 
Током израде Пројекат разматрале су се следеће алтернативе: 

 Метода откопавања руде: Пројекат је узео у разматрање низ различитих метода 
откопавања руде, а одабрана је метода подетажног зарушавања, будући да се та 
метода показала најпогоднијом за предвиђене услове земљишта, као и на основу 
максималног искоришћења ресурса, укупних трошкова, дубине и геолошког 
профила лежишта и стена које леже над њим (в. Методе откопавања руде). 

 Локација портала рудника: разматрана је и северна и јужна локација портала. 
Јужна опција је одабрана због своје удаљености, јер ће на тај начин мање људи 
бити под утицајем активности; такође, на том месту су бољи теренски услови у 
већем делу дуж нископа.  

 Транспортовање руде из подземних просторија: Пројекат је разматрао 
алтернативна решења у вези са утоваривањем и транспортом руде из рудника. 
Разматране опције су биле транспорт камионима или транспортним тракама из 
јаме до постројења за прераду руде. Дубина рудника, трошкови транспорта и 
аспекти животне средине су указали на на транспортне траке као боље решење. 
Коришћење транспортне траке за извоз из јаме до постројења за прераду смањује 
емисије у ваздух и буку. 

 Локација постројења за прераду минералних сировина: Одабрана је локација која је 
раван јужно од аеродрома. Тиме се смањује обим употребе земљишта и утицаји на 
животну средину, а дужина транспортне траке из правца подземних просторија 
смањује се на минимум. На одабраној локацији, а ни у њеној близини, нема 
стамбених објеката, а писта ће морати да се измести пошто захвата подручје 
потенцијалног конусног слегања тла рудника подземне експоатације. 

 Технологија одлагања јаловине: Разматране су три опције (в. Алтернативе 
одлагања јаловине). 

 Локација јаловишта: Четири опције (са више под-опција) су разматране и 
вредноване на основу критеријума укључујући техничку изводљивост и питања 
заштите животне средине и друштвених односа (в. Локације одлагања јаловине). 

 Водоснабдевање: Разматрано је низ алтернативних решења за снабдевање водом. 
Одабрано је комбиновано решење, са водоснабдевањем углавном из подземног 
рудника и слива јаловишта, захватањем воде из Брестовачке реке само током 
периода максималног тока, и са могућношћу снабдевања из општинског водовода 
путем новог цевовода из Бора, који пролази дуж постојећег пута. 

 Испуштање воде: Разматрана су алтернативна решења за испуштање воде током 
рударских активности у Брестовачку реку и Борску реку. Одабрана је опција 
рециркулације вишка воде у смислу поновног искоришћења за операције прераде, 
при чему ће се вишак воде отпуштати у јаловиште и даље у слив Борске реке. 

 Снабдевање електричном енергијом: С обзиром на лако доступно снабдевање 
електричном енергијом и близину главних далековода, најповољнија опција је 
снабдевање енергијом из електричне мреже. Нови далековод ће бити изграђен од 
постојећих далековода дуж постојећих путева који ће водити до нове трафо 
станице која ће бити у оквиру постројења за прераду руде. 

 
Тренутно се разматрају следећа друга алтернативна решења: 

 Опције за суво складиштење јаловине 
 Опције за вентилационе отворе; 
 Методе транспорта железницом и камионионима; и 
 Промоција концентрата и коначно одредиште. 
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a. Методе откопавања руде  
 
Након почетне процене налазишта разматрана су три сценарија за експлоатацију. 
• Метода подетажног зарушавања (SLC-Sub-level caving): Рударење почиње на врху 

налазишта руде и наставља се надоле. Руда се рудари из подземних нивоа који су 
одвојени једнаким вертикалним интервалима кроз цело налазиште. 

• Метода зарушавања под нагибом (IC - Inclined Cave Method): Варијација 
традиционалног плана хоризонталног зарушавања блоковима у којој се рударска 
конфигурација састоји од редова испусних отвора који се налазе дуж косе равни. 

• Хибридна метода: Комбинација претходне две методе. SLC за фокусирање на 
материјал високог квалитета близу врха налазишта, уз пребацивање на IC за 
потпуно извлачење руде. 

 
Детаљном економском анализом је утврђено да је за наставак развоја пројекта најбоља 
опција подетажног зарушавања. Мања зарушавања су показала мање вредности за широк 
опсег претпоставки.  
 
 

b. Алтернативе одлагања јаловине  
 
Јаловина из рудника ће се производити из пројектних активности у облику муља – смеша 
чврстих материја и воде. За управљање овом јаловином разматране су три технологије: 

1. Конвенционална јаловина у облику муља (садржи 35% чврсте материје): 
мешавина јаловине и воде која је згуснута, или делимично згуснута пре 
испуштања у јаловиште путем цевовода. 

2. Јаловина у облику пасте (садржи 70% чврсте материје): јаловина се згушњава 
да би се произвела паста високог вискозитета која се преноси у одлагалиште 
јаловине путем цевовода. 

3.  Филтрирана јаловина (садржи 12-15% влаге): јаловина се обрађује 
коришћењем филтера притисног вода или вакуумских филтера за добијање 
производа налик "колачу"; он се даље транспортује транспортном траком или 
камионима у јаловиште. 

 
Алтернативе одлагалишта јаловине су процењене на основу четири групе критеријума: 
• Технички - изградња и рад и управљање; 
• Економски - капитални и оперативни трошкови; 
• Еколошки - подручје под утицајем, утицај на квалитет воде, утицај на квалитет 

ваздуха, рекултивација; и 
• Социјално-економски - интегритет/сигурност објеката, могућности напредка 

кроз процес издавања дозвола. 
 
Наредна табела (Табела 6) резимира главна разматрања са аспекта заштите животне 
средине који су узети у обзир при разматрању опције одлагања јаловине.  
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Табела 6. Аспекти заштите животне средине при одлагању јаловине 
 Конвенционална Паста Филтрирана 

Област 
захваћеног 
подручја  

Шире подручје потребно 
за јаловину и 
складиштење воде. 

Релативно шире 
подручје потребно за 
одлагање јаловине и 
управљање водом. Два 
захваћена подручја: 
јаловиште и базен за 
процесну воду 

Релативно мало подручје 
потребно за одлагање 
јаловине и управљање 
водом. Два захваћена 
подручја: јаловиште и 
базен за процесну воду 

Вода са 
локације и 
квалитет 
ваздуха  

Повећани ризик за 
квалитет воде изван 
локације због велике 
запремине воде која се 
складишти у јаловишту. 
Прашина са површине 
јаловишта ношена 
ветром може 
представљати ризик за 
квалитет ваздуха ван 
подручја локације.  
Одлагање јаловине у 
танком слоју ће 
минимизовати утицај 
настајања киселих вода 
и емитовања прашине.  
 

Умерено велике 
количине воде у 
јаловишту и језеро за 
управљање водом 
повећавају ризик за 
квалитет воде ван 
подручја локације. 
Прашина ношена 
ветром може 
представљати ризик за 
квалитет ваздуха ван 
подручја локације. 
Таложење јаловине на 
самој површини земље 
смањује ризик од 
стварања киселих 
рудничких вода и 
прашине. Може се наићи 
на потешкоће при 
одржавању воденог 
нивоа на јаловишту.  

Прашина ношена ветром 
може представљати ризик 
за квалитет ваздуха ван 
подручја локације. 
Одлагалиште флотацијске 
јаловине: Ограничене 
количине воде којима је 
потребно управљати у 
самом јаловишту.  
 

Рекултива-
ција 

Простране површине 
јаловишта и језера 
захтевају санацију.  
Све воде морају да се 
прераде и да се постави 
водо-непропусна 
прекривка.  

Простране плаже и 
језера средње величине 
захтевају санацију. 
Одржавање воденог 
слоја потребног за 
смањење стварања 
киселина током 
затварања. Све воде 
морају да се прераде и 
да се постави водо-
непропусна прекривка. 

Подручје таложења (мање 
подручје) захтева 
рекултивацију. Ниједно 
језеро одлагалишта 
јаловине не захтева 
санацију нити 
одводњавање. Складиште 
воде и језера ће захтевати 
испуштање (дренажу) и 
санацију. Одржавање 
непропусног слоја који 
ограничава настајење 
киселих вода после 
затварања.  

Извор: Knight Piésold (2017) „Процена алтернативних решења одлагања јаловине“ (Tailings Storage 
Alternatives Assessment), VA501-56/3-3. Део из Табеле 4.1 Скала квалитативних вредности 
флотацијске и пиритне јаловине (Bulk and Pyritic Tailings Qualitative Value Scale) 

 
Као тренутно решење одабрана је конвенционална стратегија за управљање јаловином 
на основу представљених критеријума. Основни разлози за одабир овог начина је што 
ова врста јаловине захтева најмањи степен прераде и лако се може транспортовати 
цевоводима и центрифугалним пумпама укидајући потребу за пумапа за помицање, 
тракастим транспортерима и камионима за транспорт до јаловишта.  
 
У даљем развоју пројектне документације ће се утврдити могућности „сувог 
складиштења“ јаловине – dry stacking. Ово подразумева да се процес прераде јаловине 
допуњује и да су укључени следећи кораци: 
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 Јаловина из постројења прераде се пумпама одводи до згушњивача (HCT - high 
compression thickener) 

 Јаловина са садржајем око 60% чврсте материје се одатле пумпапа преводи у 
резервоар јаловине са мешањем 

 Из резервоара, јаловина се одводи до филтер пресе где би се повећао садржај 
чврсте материје на око 80% 

 Даље би се филтер погача одвозила тракастим транспортерима до места 
одлагања.  

 
Потребни су још додатни геотехнички и геохемијски подаци да би се израдило идејно 
решења одлагања јаловине на овај начин. Коначан избор технологије одлагања јаловине 
ће бити предмет Студије процене утицаја. 
 
 

c. Локације одлагања јаловине 
 
Потенцијалне локације за одлагање јаловине идентификоване су на основу претходно 
израђене студије о локацијама коју је спровела компанија Freeport McMoran (2016)1, као и 
на основу прегледа других потенцијалних локација у зависности од максималне 
удаљености од лежишта (радијус од 25 km), потенцијалних сигурносних ризика од 
слегања тла и локација које се налазе у правним границама истражног подручја Раките. 
Идентификоване су четири алтернативне локације (локације 1-4) за даљу процену. 
Технички, економски, еколошки и социјални критеријуми су потом разматрани у 
процени предности и ограничења датих локација, узимајући у обзир Канадске Смернице 
о квалитету животне средине2. Локација 3 је процењена као пожељна на основу 
економских критеријума, али је добила најмању социјалну и еколошку оцену. Локација 1 
је изабрана као пожељна опција за одлагање јаловине, јер је добила највишу укупну 
оцену у свим главним категоријама процене а што се тиче аспеката животне средине 
имала је врло сличне оцене као и друге предложене локације. Установљено је да је 
Локација 1 технички најизводљивија опција. 
 

  
Слика 23. Приказразматраних локација одлагања јаловине 

 
  

                                                             
1 Freeport-McMoran. 2016. Nevsun Overview Timok - Cukaru Peki Tailings Storage Facility Siting Study. 
Powerpoint. 
2 Environment Canada (EC), 2013. Guidelines for the Assessment of Alternatives for Mine Waste Disposal, 
http://ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=En&n=125349F7-1 
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4. Опис чинилаца животне средине  

 
a. Становништво 

 
Пројекат се налази између града Бора и села Слатина, Брестовац, Метовница, Оштрељ и 
Шарбановац (Слика 24). У оквиру Пројекта израђене су студије у циљу бољег разумевања 
становништва и насеља на локалном подручју. Ту спадају анкетирање домаћинстава, 
интервјуи са појединцима који су изразили посебно интересовање за област 
истраживања или знања из те области, попут председника месних заједница, стручњака 
за здравствену заштиту и владиних званичника, као и дискусије фокус група са 
мушкарцима, женама, пољопривредницима, рибарима и пчеларима. Налази ових студија 
приказани су у наставку. 
 
 
Рударска индустрија 
 
Рударство представља посебно важан економски покретач у локалној и окружној 
економији Бора већ скоро читав један век, уз присуство рударско-топионичарске 
компаније РТБ Бор. Рудник РТБ у Бору, где је производња бакра започета 1904. године, 
једини је преостали рудник бакра и племенитих метала у Србији. Закључно са 2011. 
годином ископано је више од 750 милиона тона бакра, што је омогућило производњу од 
око 3,4 милиона тона бакра, 155.500 kg злата и 971.000 kg сребра. Рударство је у 2013. 
години учествовало са 2% националног бруто домаћег производа (БДП) Србије. Важност 
индустрије за српску економију све је већа. Од јануара 2015. до јануара 2016. године, 
сектор екплоатације руда и камена порастао је за 8,3%. 
 
Због историје рударства у овој области, људи који живе у граду Бору и околним насељима 
углавном су отворени за унутрашњи прилив радника из других крајева, различитих 
националности, етничких група и култура. Та чињеница је потврђена током дискусија 
фокус група у насељима, где су учесници доследно изјавили да се не противе приливу 
радника изван региона. Тај прилив је у протеклим годинама застао, као последица 
реструктурирања РТБ-а и губитка могућности запошљавања, а између 1981. и 2002. 
године забележен је нето одлив становника из општине Бор из истог разлога 
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Слика 24. Насеља на подручју Пројекта (ERM, 2018) 

 
Демографија 
 
На пројектном подручју становништво је од 1991. године у сталном опадању (Табела 7) и 
иако се очекује да ће број становника града Бора бити до 2022. године већи од броја из 
1991. године, очекује се да ће број становника у општинским и локалним насељима 
наставити да опада. Испитаници су у интервјуима и дискусијама фокус група потврдили 
да су млађе генерације, посебно оне са добрим квалификацијама, напустиле подручје у 
потрази за запошљавањем у Београду или у суседним земљама и Немачкој, остављајући 
старију генерацију са собом. 
 

Табела 7. Промене у броју становника 

 Становништво 

1981. 1991. 2002. 2012. 2022. 

Општина Бор 56.486 59.900 55.817 54.500 57.570 

Град Бор 35.591 40.668 39.387 40.500 45.250 

Насеља      

Брестовац 2.121 3.140 2.950 2.800 3.080 

Слатина 1.253 1.116 921 780 640 
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 Становништво 

Метовница 1.794 1.569 1.331 1.120 960 

Оштрељ 887 798 654 550 450 

Шарбановац 2.437 2.161 1.836 1.570 1.330 

Извор: Републички завод за статистику Србије (Попис становништва, 2011.) 

 
Људи који живе у пројектном подручју старији су од националног просека, при чему је 
око 49% чланова домаћинстава у Шарбанавцу, Слатини, Брестовцу и Метовници старије 
од 49 година, према резултатима анкете домаћинстава (Слика 25). Повратне 
информације добијене на дискусијама фокус група показују да млади који остану у тој 
области више нису вољни да се баве пољопривредним активностима и како је прилив 
становника у подручју у стагнацији, проналажење сезонске испомоћи на фармама 
постало је теже, а старијој генерацији је остављено да носе све већи терет пољопривреде. 

 

Слика 25. Старосни профил 2017. године (по насељима и години рођења)3 

 
У насељима у околини Бора у великој мери доминира влашко становништво. Власи су 
етничка мањина у Србији, углавном настањена у околини Бора и Зајечара. Са културног и 
језичког аспекта, имају везе са Румунима и говоре једним од "романских" језика. Иако су 
доминантна етничка група на овом истражном простору, Власи су само једна мала 
национална мањина у Србији у целини. Ромског становништва, иако у знатно мањој мери 
од влашког, има више на овом истражном простору од националног просека. 
 
У Србији се остварује напредак на пољу равноправности полова, посебно у погледу 
побољшања правног оквира у областима равноправног учешћа мушкараца и жена у 
политичком животу, радној снази и запошљавању и повећања видљивости насиља над 
женама. Економски статус жена је и даље неповољан, а насиље над женама и даље 
распрострањено4. Разлика у примањима између полова била је једно од главних питања 
које су учесници покренули током дискусија фокус група жена.   

                                                             
3 Извор: Подаци из анкете домаћинстава (фебруар и април 2017. године) 
4 Србија је ратификовала Конвенцију о запошљавању жена на подземним радовима у рудницима 
свих категорија (1935), као и Kонвенцију о ноћном раду жена запослених у индустрији (1948). 
Према Конвенцији из 1935., ниједна особа женског пола, без обзира на године старости, не може 
бити запослена на подземним радовима у рудницима, осим особа које заузимају руководеће 
положаје и које не обављају физички рад. 
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Више од 50% мушкараца и преко 40% жена у овом подручју има средње образовање. 
Подаци из анкета домаћинстава потврђују налазе пописа из 2011. године. Од 124 
анкетираних домаћинстава (500 појединаца), 44% чланова домаћинства завршило је 
средњу школу, а 13% има стручну или вишу школу (Слика 26). На подручју Пројекта има 
и појединаца са завршеном обуком из области рударства. 
 

 
Слика 26. Подаци из анкете домаћинстава о образовању3 

 
Лекари запослени у општој болници у Бору известили су да су главни здравствени 
проблеми у Бору дијабетес, рак дебелог црева, депресија и кардиоваскуларне болести.  
Становници Слатине и Оштреља верују да је на њихов квалитет живота утицало загађење 
ваздуха, земљишта и загађење воде из рудника РТБ Бор. Из размене информација са 
заинтересованим странама може се закључити да иако рударска индустрија представља 
стуб ослонац локалне економије, она има еколошке, здравствене и последице на 
квалитет живота локалног становништва, које страхује од сличних еколошких и 
здравствених проблема који су у вези са предложеним новим рударским пројектима. 
 
Економија, запошљавање и услови рада 
 
Локално становништво у Бору и на подручју истраживања је високо квалификовано и са 
искуством у рударској индустрији, при чему је много ових високо квалификованих особа 
тренутно незапослено. Из Одељења за запошљавање Општине Бор изјавили су да је у 
2015. години регистровано 5.823 незапослених особа, од чега су 57% жене. Око 25% 
регистрованих незапослених су млађе особе, а 22% чине старији од 50 година. РТБ Бор је 
највећи послодавац на овом подручју. Нова топионица сада поседује савременију 
механизацију и захтева мање радне снаге, што је проузроковало недавно смањење 
радних места.  
 
Од пројекта се очекује да обезбеди директно запошљавање као и индиректно 
запошљавање кроз набавку локалних добара и услуга. Док се рударски сектор стриктно 
придржава националних стандарда запошљавања и рада, то је мање видиљиво у другим 
секторима, укључујући и неформалну економију5.  Доступни су ограничени подаци о 
улози неформалне економије у Бору и њеном значају за овај регион, али је познато да 

                                                             
5 Интервју са представницима Одељења за запошљавање општине Бор (Фебруар 2017.) 
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неопорезована, неформална економија кошта Србију око 30% БДП-а6.  Жене могу бити 
нарочито изложене лошијим условима рада, јер је вероватније да ће бити запослене у 
ланцу снабдевања и/или у неформалном сектору (активности које нису обухваћене 
формалним уговорима).  Могућности запошљавања жена почеле су да опадају након 
2000. године, када је затворено неколико фабрика у Бору. Роми чешће спадају у групу 
незапослених у односу на друге етничке групе у Бору и они се више од осталих ослањају 
на социјалну помоћ. Такође, Роми које извођачи запосле су у ризику због недостатка 
личне документације и њиховог неформалног статуса у Србији.   
 
Иако пољопривреда не представља главни извор прихода, она игра важну улогу у 
допуњавању залиха хране домаћинства, а у неким случајевима и новчаним приходима. У 
најосетљивије групе спадају они који могу изгубити земљу која се користи за 
пољопривредну производњу. Већина земљишта које је предмет откупа за потребе 
пројекта не користи се за обрађивање, те ће процес откупа вероватно имати утицај на 
врло мало домаћинстава. Међутим, за она домаћинства која се баве обрађивањем 
земљишта као својим примарним активностима, сваки утицај на изворе прихода може 
бити значајан, с обзиром на релативно мале површине парцела на овом подручју. Ово ће 
посебно бити разматрано у Плану обнове животних средстава. 
 
Риболов је као активност на истражном подручју претежно рекреативног типа, и не 
представља извор прихода, премда се улов рибе користи и за потрошњу у домаћинству. 
Људи су се риболовом рекреативно бавили генерацијама уназад. Рибари наводе да 
најзначајнија рибарска подручја обухватају Брестовачку реку дуж њеног тока све до реке 
Црни Тимок, делове Борске реке, Дунава, реку Бели Тимок, Грделичко и Бованско језеро. 
Рибари у Брестовцу тврде да је Брестовачка река најзагађенија од свих рибарских 
локација, а верују и да загађење доспева у реку кроз испуштање материја из дома 
здравља у Бору, као и од посетилаца викендица који свој кућни отпад бацају у реку. 
Такође, уверени су да су у Брестовачку реку доспели и пестициди. Међутим, испитивање 
квалитета воде Брестовачке реке у периоду од 2014. до 2017. године на шест локација је 
утврдило да вода одговара класама од одличног до доброг еколошког статуса са 
повременим лошим статусима7 услед повећаног БПК и укупног фосфора указујући на 
благо загађење органским материјама у тим временима.  
 
Попут рибарења, и пчеларство представља важан хоби / рекреативну активност на 
подручју истраживања. Пчелари производе багремов и липов мед, а неки свој мед продају 
локално, пријатељима и комшијама, као и велепродајним предузећима, укључујући 
Медино, ДИС и Тимомед. 
 
Остале услуге укључују и лов, који спада у хобије и посебно је важан у Метовници, а не 
изостају ни активности сакупљања лековитих биљака, печурки и шумских плодова. У 
ловину спадају јелен, дивља свиња, фазан и куна. Шуме су такође од значаја на локалном 
нивоу. До 90% приватних шума на локалном подручју користи се за снабдевање дрвима 
које служи за огрев током зиме. Из осталих 10% обезбеђује се дрвна грађа за локално 
тржиште за потребе грађевинарства и занатства. 
 
Готово сва домаћинства у насељима у подручју истраживања поседује извесно земљиште. 
Учесници дискусија фокус групе пољопривредника објаснили су да поједина 
домаћинства поседују земљиште и у другим селима. Већина домаћинстава долази у посед 
земљишта кроз наследство; куповина и продаја земљишта на локалном нивоу је ретка, а 

                                                             
6 Извештај, Balkan Insight: http://www.balkaninsight.com/en/article/grey-economy-costs-dear-serbia-
s-gdp  
7 Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр. 50/12) 

http://www.balkaninsight.com/en/article/grey-economy-costs-dear-serbia-s-gdp
http://www.balkaninsight.com/en/article/grey-economy-costs-dear-serbia-s-gdp
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понуда земљишта је углавном већа од потражње, како су изјавили представници 
Министарства пољопривреде. То се види и у подацима добијених из анкете 
домаћинстава, где је истраживање показало да је 90% анкетираних домаћинстава своју 
земљу наследило. Због унутрашњих породичних подела након добијања наследства, 
величина парцела је углавном ограничена, те је стога и економски значај за домаћинства 
углавном ограничен у погледу додатног снабдевања храном. 
 
Услуге 
 
Главни здравствени центар у Бору опслужује 12 општинских насеља: Злот, Оштрељ, 
Кривељ, Шарбановац, Горњане, Брестовац, Лука, Бучје, Доња бела река, Метовница, 
Слатина, Танда; примарни здравствени центар опслужује укупно 49.000 људи. Примарну 
здравствену заштиту у истражном подручју обезбеђују сеоске здравствене станице које 
су отворене углавном два дана у недељи, изузев у Брестовцу, где је станица отворена 
свакодневно. 
 
Већина домаћинстава у пројектној области повезана је на градско водоснабдевање. 
Домаћинства у селима као што су Шарбановац и Метовница користе воду из локалних 
бунара и природних извора као пијаћу воду, која се сматра безбедном и квалитетном. Око 
трећине домаћинстава користи воду из бунара за наводњавање у пољопривреди, а око 
10% се узима из извора. У Брестовцу се сва домаћинства ослањају на бунаре као изворе 
водоснабдевања. 
 
Најугроженије групе повезане са локалним развојем и услугама су оне које се ослањају на 
подземне воде, изворе и реке за потрошњу воде у домаћинству. Домаћинства у 
Метовници ће нарочито бити под утицајем испуштене отпадне воде током прве две 
године развоја рудника, када ће се отпадна вода испуштати у Брестовачку реку. Других 
специфичних утицаја у вези са локалним развојем и услугама нема. 
 
Саобраћај и транспорт 
 
Густина саобраћаја, заснована на ограниченом броју пребројених возила, на путевима 
близу локације пројекта (Аеродромски пут и Саве Ковачевића) је углавном веома ниска и 
остала је константна током испитивања. На две посматране раскрснице пребројано је 100 
до 200 возила у току једног сата у свим правцима, у просеку око 2 до 3 возила по минути. 
Густина саобраћаја је нешто већа у близини Бора, у просеку око 350 до 450 возила на сат 
(6 до 7 возила у минути) на раскрсници ул. Наде Димић. Густина саобраћаја је на 
раскрсници ул. Наде Димић нешто увећана од јутра до поподнева. Уопштено говорећи, 
оваква густина саобрћаја представља ниску активност возила и услове у саобраћају без 
гужви. Приликом сакупљања података о саобраћају нису утврђене посебне сигурносне 
опасности (као што су дотрајалост путева или мостова, небезбедно понашање у 
саобраћају, несреће или други инциденти). Током дискусија у фокус групама, учесници су 
објаснили да нису забринути због густине саобраћаја, која је ниска према основним 
подацима.  Међутим, нагласили су забринутост због брзине тешких возила на путу. 
Становништво које је под највећим утицајем густине саобраћаја су старија лица, млади и 
деца који иду у школу и враћају се из ње. 
 

b. Флора и фауна 
 
Копнена фауна и флора 
 
На локацији Пројекта нема подручја означених као заштићена у смислу флоре и фауне. 
Најближа заштићена подручја налазе се на око 20 km западно од Пројекта: Лазарев 
кањон, Злотска пећина и национални парк Бељаница-Кучај. Главне карактеристике ових 
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заштићених подручја су крашка геоморфологија (пећине и други морфолошки облици) и 
крашка флора и фауна.   
 
Објављени извори и основна истраживања обављена у јесен 2015. године, у зиму 2016. 
године и на пролеће/лето 2017. године искоришћени су за дефинисање основа копненог 
биодиверзитета. То је подразумевало истраживања у вези са стаништима, врстама птица, 
слепим мишевима, сисарима, водоземцима, гмизавцима и бескичмењацима.  
 
Табела 8 приказује главне типове станишта у подручју Пројекта. У зонама око портала и 
рудника доминирају обрадиве равничарске ливаде, од којих су многе под грмљем и 
шипражјем. На овом подручју налазе се и нетакнуте храстово-грабове шуме, на стрмим 
бочним долинама, сезонске притоке и равничарска подручја удаљена од долина.   
 
У околини постројења за прераду минералних сировина и аеродромске писте у Бору, 
доминира мозаик травњака и слабо обрадивог земљишта, које је у великој мери било под 
грмљем и шипражјем као последица запуштености. Отприлике једна петина локације за 
прераду минералних сировина је прекривена лишћарском шумом, укључујући храстово-
грабову шуму, на којој се виде докази оштећења од жетве и инвазије багрема. Присутно је 
инвазивно грмље багрема (Robinia pseudoacacia). 
 
Храстово-грабова шума која се простире на стрмим долинама са сезонским притокама 
доминира на предложеној локацији јаловишта. На овој локацији су присутне и обрадиве 
равничарске ливаде за сено, од којих су многе под грмљем и шипражјем. Присутно је 
инвазивно багремово растиње различитих величина, које често израста по ободима 
шума.   
 

Табела 8. Врсте станишта 

Тип станишта 
Подручје 
портала и 
рудника 

Јаловиште 

Постројење за 
прераду 
минералних 
сировина 

Српско станиште Г1.А1 Мезијске храстово-грабове шуме x x x 

Српско станиште Е2.22 Субатлантске равничарске ливаде за 
сено 

x x  

Српско станиште Ф3.24 Субконтиненталне и континенталне 
листопадне шуме 

x x  

Српско станиште ФА.4 живице сиромашне аутохтоним врстама x x  

Српско станиште Г1.Ц Плантаже багрема  x x 

Српско станиште Г1.76811 Мезијско-Данубикумске шуме 
сладуна и цера (Quercus frainetto-Q. cerris) 

 x  

Српско станиште Г5.81 Скорије крчене површине, бившег 
широколисног дрвећа 

  x 

Српско станиште И1.13 Мале интезивне монокултуре (<1ха)   x 

Српско станиште Ј2.31 Сеоске комерцијалне јединице x   

ЕУНИС станиште Ц1.3 Стални еутрофни рибњак  x  

X10 Бокаж x   

ЕУ Анекс I станиште 6510 Равничарске ливаде за сено x x  

ЕУ Анекс 1 приоритетно станиште 91Г0 Панонске шуме храста 
китњака и обичног граба (Quercus Petrea and Carpinus betulus) 

x x x 
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Напомена: 
(1) Национални системи класификације вегетације Србије (Хорват Главач и Елленберг, 1974; 
Којић, Поповић и Караџић, 1997; Лакушић и сар., 2005) 
(2) Директива ЕУ о стаништима Анекса I о стаништима, на основу Приручника за тумачење 
станишта Европске уније (ЕЦ, 2013).  

 
Водена фауна и флора 
 
У близини компонената Пројекта није идентификована ни једна заштићена локација 
специфична за акватичну екологију. Најближе заштићено подручје воденог 
биодиверзитета је међународно подручје од значаја за заједницу „Тимок“ које се налази 
50 км низводно од Пројекта. Врсте од значаја идентификоване у области Пројекта 
резимиране су у Прилогу ХХ.  Основне информације о воденом биодиверзитету 
прикупљене су из званично објављених извора и истраживања воденог биодиверзитета 
извршених у јесен 2015. године, јесен/зиму 2016. године и на пролеће 2017. године. Ова 
истраживања су укључивала полуквантитативни електрориболов, испитивање ракова, 
узорковање макроинвертебрата и силикатних алги и циљана испитивања крзнокрилаца 
Helicopsiche bacescui. 
 

c. Земљиште 
 

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије је 2012. године8, у складу са 
препоруком Европске комисије, започела процес увођења метода за анализу 
квалитета земљишта. Узимање узорака вршено је и на подручју Бора у близини села 
Слатина, Кривељ и Горњане, али су само укупни резултати на регионалном нивоу 
јавно доступни. Резултати са појединачних локација нису доступни. У извештају се 
наводи да су граничне вредности у Бору премашене у следећим случајевима: арсен 
(40-55 mg/kg), бакар (150-710 mg/kg) и никл (35-50 mg/kg) (Табела 9).  
 

Табела 9. Вредности добијене испитивањем земљишта у Бору 

  
Гранична вредност 

(mg/kg) 

Вредност након ремедијације 

(mg/kg) 

Бор  

(mg/kg) 

Арсен 29 55 40-55 
Бакар 36 190 150-710 
Никл 35 210 35-50 

Извор: Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, 2012. 
 

Током 2002. године узорковање и анализа земљишта спроведени су у оквиру 
истраживања за студију „Процена капацитета мониторинга животне средине Бора“ 
(УНЕП, 2002). Узорковање је извршено на пет различитих локација - Брестовац, 
Вражогрнац, Кривељ, Слатина и Оштрељ. Резултати су показали да је концентрација 
бакра премашила дозвољене граничне вредности у складу са одговарајуц́им 
прописима, док су остали параметри били испод прописаних граничних вредности. 
 
У складу са Законом о заштити земљишта (Службени Гласник РС, бр. 112/2015), 2015. 
и 2017. године узети су узорци плитког земљишта у области пројектног подручја, из 
појаса између 5 км и 20 км југоисточно од града Бора. Узорци су сакупљани на ширем 
подручју и из земљишта са различитом употребом, како би се добро разумео укупни 
квалитета земљишта у смислу вредности ресурса за еколошке рецепторе и људску 
употребу.  
 
Прикупљање основних података укључивало је: карактеристике локалног земљишта 
и геологије, квалитет земљишта у смислу пољопривредних параметара и квалитет 

                                                             
8 http://www.sepa.gov.rs/download/Zemljiste_2012.pdf  

http://www.sepa.gov.rs/download/Zemljiste_2012.pdf
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земљишта у погледу загађујуц́их материја које би могле бити присутне на локацији 
као последица пољопривредних, комерцијалних, индустријских, војних активности, 
као и последица регионалне дифузне контаминације проузроковане рударским и 
топионичким активностима великих размера. 
 
За већину узорака није утврђено да су контаминирани антропогеним органским 
материјама. Присуство нитрата (испод прописаних граничних вредности) у узорцима 
потенцијално је везано за пољопривредне активности. Забележена је ниска 
концентрација метала на већини узоркованих локација, са изузетком баријума, бакра, 
кобалта и ванадијума. Униформност концентрација ових елемената је пре одраз 
природних концентрација у земљишту у вези са геологијом магматских стена (нпр. 
Горњокредни хорнбленда-биотит андезитски агломератски туф и бреча) у том 
подручју, пре него да указују на широко распрострањену контаминацију.  
 
Утврђено је да концентрације арсена, бакра и олова прелазе граничневредности на 
одређеним узоркованим локацијама (на пример, на локацијама најближим Бору). 
Томе је највероватније узрок прашина из ваздуха настала услед рударских 
активности у Бору. Земљиште узорковано 2015. године северно од тренутне локације 
указује на примерке обликованог тла или јаловине, и као такво, може захтевати даље 
испитивање и/или процену ризика како би се утврдило да ли ц́е пре изградње бити 
потребна санација. Концентрације забележене при узорковању које је спроведено за 
потребе одређивања почетног (нултог) стањаза 2015. и 2017. годину, у корелацији су 
са онима које су претходно забележене за потребе неких других студија на подручју 
Бора. 
 
 

d. Вода 
 
Пројекат се налази у сливовима Брестовачке реке, Борске реке и Суве реке.  
 
У близини компонената Пројекта није идентификована ни једна заштићена локација 
специфична за акватичну екологију. Најближе заштићено подручје у смислу воденог 
биодиверзитета повезано са локалитетом је подручје „Тимок“, које се налази на више од 
50 km низводно од пројектног подручја, на месту где река Тимок формира границу 
између Србије и Бугарске. Ову међународно означену локацију је Бугарска одредила за 
локацију од друштвеног значаја у смислу заштите приобалних станишта, а у складу са 
Директивом о стаништима 92/43/EEC. Термичке воде нису идентификоване у 
пројектном подручју. 
 
ЈКП „Водовод“ Бор снабдева општину Бор узимањем воде са следећих локација: Злот, 
Сурдуп, Кривељ и Мрљиш. Најближи водозахват пијаће воде пројектном подручију је 
Злот који је удаљен око 13 km. 
 
Површинске воде 
 
Пројекат ће утицати на површинске воде сливова Брестовачке реке и Борске реке (Слика 
27). То укључује и горњи ток неких од притока Брестовачке реке, које извиру у близини 
рудног тела и главног тока Брестовачке реке, око 4,5 km низводно до ушћа притоке 
Џанов поток. У сливу Борске реке, пројекат може утицати на притоку Рукјавицу која 
извире на у самом Бору (испод насеља Петар Кочић).  
 
Проток и квалитет површинских вода у пројектном подручју прате компанија Ракита и 
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, смер хидрологије, још од 2014. 
године.  
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Брестовачка река је класификована према систему класификације Србије (Српски индекс 
квалитета вода) као река са високим/добрим индексом квалитета воде (класа I/II). 
Максимални протоци се јављају у прва три месеца у години, због киша и топљење снега, 
док се од јула до септембра бележи ниски проток. Брестовачка река представља 
разнолико станиште, а њене притоке (Крзанов, Срећко, Бугарин, Луваселан) дом су 
значајним врстама, нарочито заштићеној врсти туларашима (кедиси) (Међународна 
унија за заштиту природе и природних ресурса - ИУЦН, осетљива на националном нивоу), 
а представља и важно место за риболов. Риболов се одвија дуж реке, све до реке Црни 
Тимок. 
 
У периоду од марта 2014. године до данас на мерном месту на Брестовачкој реци урађено 
је 19 узоркавања и анализа површинских вода. Према физичко‐хемијским 
карактеристикама површинске воде Брестовачке реке су маломинерализоване, са 
вредностима сувог остатка испод 500 mg/l. Према pH вредности спадају у групу 
неутралних до алкалних вода, са опсегом индекса pH од 7,4 до 9,09. 
 
Од макрокомпоненти, у катјонском саставу доминирају јони калцијума са 
концентрацијом у интервалу 45,9 – 99,5 mg/l и садржајем од 66 %екв. Од анјона, 
најзаступљенији су јони хидрокарбоната и карбоната (HCO3-+ CO3-), са концентрацијама 
од 64,7 до 215,9 mg/l и просечним заступљеношћу од 48% екв. Такође, у значајним 
концентрацијама се јављају и сулфатни јони (75,1‐119,5 mg/l), са просечном 
заступљеношћу од 44 % екв. Просечан садржај гвожђа износи 0,34 mg/l, бакра 0,01 mg/l, а 
садржај арсена је у већини анализа био испод прага детекције. 
 
На основу спроведених испитивања, забележене су повишене концентрације амонијака у 
површинским водама, као и присуство бактерија фекалног порекла, што указује на 
негативан утицај насеља на квалитет Брестовачке реке. 
 
Квалитет воде у Борској реци под снажним је утицајем историјских и текућих испуштања 
отпадних вода из три рудника, металуршког комплекса за прераду у Бору и испуштања 
санитарних отпадних вода. Река је класификована у Србији као водоток веома лошег 
статуса односно веома загађена вода класе IV, што указује на ниски еколошки статус. Ток 
Борске реке је под снажним утицајем индустријских и комуналних отпадних вода.  
 
Узорковање и анализа квалитета Борске реке вршена је на мерном месту после насеља 
Слатина, а пре спајања са Грчавом. Овим мерним местом је дефинисан квалитет Борске 
реке пре контакта са пречишћеним отпадним водама које ће бити испуштене у зони 
флотацијског јаловишта. У периоду од марта 2014. године до данас на овом мерном месту 
урађено је 19 узорковања и анализа површинских вода.  
 
Према физичко‐хемијским карактеристикама површинске воде Борске реке су 
високомиреализоване, са вредностима сувог остатка преко 1000 mg/l. Максимална 
забележена вредност сувог остатка износи 6805 mg/l (јул 2017. године). Према pH 
вредности спадају у групу неутралних до киселих вода, са опсегом индекса pH од 2,0 до 
7,17. 
 
Од макрокомпоненти, у катјонском саставу доминирају јони калцијума са 
концентрацијом у интервалу 160 – 364 mg/l и садржајем од 60 % екв. Од анјона, 
најзаступљенији су јони сулфата са изузетно високим концентрацијама од 675 до 3905 
mg/l и просечним заступљеношћу од 97 % екв. Просечан садржај гвожђа износи 289,5 
mg/l, бакра 38,3 mg/l и арсена 0,81 mg/l што потврђује изузетну контаминираност воде 
ове реке. 
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Мерно место на реци Грчава налази се непосредно по спајању са потоком Кусак, а пре 
уливања у Борску реку. Слив реке Грчава је изабран за изградњу флотацијског јаловишта 
и мерно место се налази непосредно низводно од планиране акумулације и места 
испуштања пречишћених отпадних вода. У периоду од марта 2014. до данас на мерном 
месту на Грчави урађено је 18 узорковања и анализа површинских вода. Према физичко‐
хемијским карактеристикама површинске воде реке Грчава су маломинерализоване, са 
вредностима сувог остатка испод 1000 mg/l. Према pH вредности спадају у групу 
неутралних до алкалних вода, са опсегом индекса pH од 7,06 до 8,5. 
 
Притоке Борске реке (Грчава, Калиник, Рукјавица) доброг су квалитета и дом су бројним 
примерцима заштићене врсте речног рака. 
 
Сува река не представља станиште разноликих врста биљака и животиња, али има улогу 
у регулисању земљишта и хидролошког окружења.   
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Границе Пројекта и инфраструктура 

Главни водоток 

Мали водоток 

Слив Борске реке 

Слив Брестовачке реке 

Слив Суве реке 

Слика 27. Сливови река на локацији Чукару Пеки (ERM, 2018) 
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Подземне воде 
 
Геолошки састав у пројектном подручју, од најмлађих до најстаријих творевина чине:  

- Плитки алувијон и измењена основна стена под утицајем атмосферских прилика;  
- Миоценске кластичне седиментне стене;  
- Седиментне јединице Горње креде (јединице борског конгломерата и лапорца);   
- Андезитске и сродне вулканокластичне/седиментне стене Горње креде. 

 
Према структурном типу порозности литолошких јединица и хидродинамичким 
условима, на подручју Пројекта издвоејни су следећи типови издани: збијена издан 
формирана у алувијалним седиментима и у зони физичко‐хемијског распадања, издани у 
неогеном комплексу, пукотинске издани у вулканским и вулканокластичним стенама, 
пукотинске издани у „борским кластитима“, пукотинска издан формирана у магматским 
стенама (диорити и дацити), карстна издан формирана у мезозојским седиментима, 
терени сиромашни подземним водама.  
 
Испитивање квалитета подземних и површинских вода вршено је на локацијама око 
будућег рудника горње зоне, како би се проценило нулто стање квалитета пре 
започињања рударских активности. Узорковање и лабораторијске анализе вршене су од 
стране Градског завода за јавно здравље Београд (ГЗЗЈЗ), који поседује важећу 
акредитацију за ову врсту радова, у складу са домаћим и међународним стандардима. 
Хемијске анализе обухватиле су испитивања физичких и хемијских параметра подземних 
вода, метала, пестицида, полицикличних ароматичних угљоводоника (PAHs), као и 
микробиолошког састава. 
 
Са испитивањем квалитета вода се започело марта 2014. године. На почетку, узорковање 
је вршено месечно (12 месеци током 2014/2015), а касније квартално (2016/2017). 
Подаци о квалитету подземних вода постоје за 45 хидрогеолошких објеката, од чега су 30 
осматрачки бунари, 14 плитки копани бунари и један експлоатациони бунар. Поред тога, 
у мониторингу квалитета су укључена и 3 извора. Тренутно се у склопу текућег програма 
монитроинга квалитета подземних вода, на кварталном нивоу врши узорковање на 20 
хидрогеолошких објеката. Квалитет подземних вода у оквиру одговарајућих 
хидрогеолошких јединица приказан је на наредној слици (Слика 28). 

Слика 28. Хемијске карактеристике подземних вода у оквиру одговарајућих хидрогеолошких 
јединица 
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UA – Јединица „горњих“ андезита; LA – Јединица „доњих“ андезита; UCCM – Јединица горњокредних 
кластита; MCS – Јединица миоценских седименаата Слатине 

 
Посматрајући вредности медијане одабраних параметара (pH, Eh, суви остатак, сулфати и 
концентрације метала), могу се издвојити два типа воде. Релативно сличан хемијски 
састав карактерише подземне воде из MCS и UCCM хидрогеолошких јединица, тј. 
миоценских седимената и борских кластита. Ове воде имају средње вредности сувог 
остатка од око 500 mg/l, средње концентрације сулфата <100 mg/l, и углавном ниске 
концентрације метала, често испод граница детекције мерних уређаја. С друге стране, 
подземне воде из андезита (UA и LA јединице) карактеришу се вишим вредностима TDS 
(преко 1000 mg/l у неким од узорака) и повећаним концентрацијама сулфата и метала, 
посебно алуминијума (максимално 15,4 mg/l) и гвожђа (максимално 12,5 mg/l). 
 
Генерално гледано, све анализиране подземне воде имају неутралну pH вредност (веће 
вредности pH у неким узорцима су резултат разраде бунара која је и даље у току) и 
углавном ниске вредности медијане за концентрације сулфата, што указује на одсуство 
оксидације сулфидних минерала у андезитима у природним условима. Ипак, очекује се 
формирање киселих рудничких вода у току рада рудника и након затварања, на основу 
искуства из рудника у саставу РТБ‐а. 
 
 

e. Ваздух 
 

Компанија Ракита је у пројектној области вршила мониторинг квалитета ваздуха у 
2015, 2016, 2017. и 2018. години. На наредној слици (Слика 29) приказане су локације 
за праћење квалитета ваздуха. Почетно (нулто) стање концентрације кључних 
загађујућих материја упоређено је са релевантним стандардима квалитета ваздуха, 
прописаних националном9 и/или регулативом Европске Уније10.  
 
Утврђено је да је ниво азот-диоксида (NO2) у оквиру прописаних граничних 
вредности. Исто тако, утврђено је да је ниво сумпор-диоксида (SO2), такође у оквиру 
прописаних граничних вредности, осим за локацију која се налази у Бору, где је ниво 
SO2 у значајном опадању од маја/јуна 2016. године, што се може приписати замени 
старе топионице у Бору новим постројењем. 
 
Укупне таложне материје углавном су биле у оквиру прописаних граничних 
вредности. У августу 2015. године дошло је до прекорачења граничних вредности на 
три локације, у јуну 2017. године на једној локацији и у новембру 2017. године на 
једној локацији. Ниво суспендованих честица (PM2.5 и PM10) је углавном био у 
оквиру прописаних граничних вредности, изузев вредности на локацији 13 око 1 km 
југоисточно од Бора и на локацији 5, између Бора и локације Пројекта, где су 
установљена извесна прекорачења просечних дневних и месечних вредности. 
 
Утврђено је да су концентрације арсена, кадмијума и никла везаних за честице изнад 
прописаних граничних вредности на неколико локација: 

- Просечне концентрације арсена премашиле су годишње прописане граничне 
вредности на локацијама 4, 6, 9, 10, 11, 12 и 13 у 2016. години, а у 2017. години 
је то био случај на свим локацијама; 

- Просечне концентрације никла премашиле су годишње прописане граничне 
вредности на локацији 12 у 2016. години; 

                                                             
9 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
11/2010, 75/2010, 63/2013) 
10 Директива ЕУ 2008/50/ЕЗ о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу 
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- Просечне концентрације кадмијума премашиле су годишње прописане 
граничне вредности на локацијама 4, 5, 9, 10, 11 и 12 у 2016. години, а у 2017. 
години је то био случај на локацијама 10, 11, 12 и 13. 

 
С обзиром на распрострањеност локација кроз испитано подручје резултати указују 
на то да се ове вредности могу повезати са присуством природних метала у геолошкој 
грађи терена.  
 
Како је почетни (нулти) ниво појединих метала (арсен и кадмијум) већ изнад 
прописаних граничних вредности у пројектној области, биће можда потребно да 
Пројекат размотри додатну технологију за смањење и контролу емисија ових метала. 
За већину загађујућих материја, почетни (нулти) подаци указују на то да за потребе 
Пројекта није потребна имплементација додатне технологије за смањење и контролу 
емисија, осим испуњавања националних стандарда квалитета ваздуха и 
примењивања добрих међународних пракси.  
 

 
Слика 29. Локације за праћење квалитетета ваздуха и насељена подручја 

Напомена: AQ 01 – 15 Мерне станице 

 
Ниво буке 
 
Одређивања почетног (нултог) стања буке обављено је 2015. и 2017. године на 
локацијама у близини локације пројекта, у циљу идентификовања природе, карактера и 
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доминантних извора буке у пројектној области. Постојећи ниво буке је углавном био 
низак током дана и ноћи и у складу са типовима сеоских имања на које утичу локални 
извори буке, као што су пољопривредне активности, локални саобраћај, пој птица и 
природни извори буке. Позадински ниво буке (измерен вредношћу LА90) био је 30 dB 
или нижи, док је ниво буке у околини (измерен вредношћу LАеq) био 40-50 dB у току 
дана и 37-47 dB у току ноћи. Виши ниво буке је идентификован на локацијама близу 
путева, где је ниво буке у околини износио око 58-65 dB у току дана и 49-57 dB током 
ноћи. 
 
 

f. Климатски чиниоци 
 
2014. и 2016. године на локацији Чукару Пеки су постављене три метеоролошке станице 
(Слика 30). Прва станица (Rex, на локацији „Ракита“‐е) је постављена током маја 2014. 
године, док су на друге две станице (Брестовац и Слатина) мерења отпочела током јуна 
2016. године. На станици “Rex” врши се мерење падавина, ваздушног притиска и 
температуре ваздуха, правца и брзине ветра, влажност, испаравање, сунчева и УВ 
радијација. Станице „Брестовац“ и „Слатина“ опремљене су уређајима за мерење 
падавина, ваздушног притиска, температуре и влажности ваздуха и правца и брзине 
ветра. Прикупљање података врши се у интервалу од 5 минута. 
 

 
Слика 30. Локације метеоролошких станица постављених на локацији Чукару Пеки 

Извор: Студија изводљивости извођења рударских радова и пратећих постројења на локацији 
Чукару Пеки (општина Бор), РГФ јун 2018. 
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Поред наведених кишомерних станица анализирани су и подаци регистровани на 
метеоролошкој станици Црни Врх, као јединој присутној метеоролошкој станици у широј 
околини истражног простора. Осматрања на овој станици отпочела су 1981. године и 
трају без прекида до данашњег дана. Резултати су описани у Студији изводљивости 
извођења рударских радова и пратећих постројења на локацији Чукару Пеки (општина 
Бор), припремљеној од стране РГФ у јуну 2018. 
 
Падавине 
 
Просечна вишегодишња вредност годишње суме падавина креће у интервалу од 640,9 
(кишомерна станица Метовница) до 799,2 mm (метеоролошка станица Црни врх), док се 
за кратак период рада станица у зони „Чукару Пеки“ годишње суме падавина крећу од 
622,4 mm до 647,0 mm, што је сагласно са просечним падавинама измереним на 
станицама Брестовачка бања и Метовница. Максималне средње месечне суме падавина 
јављају се у периоду април-јуни (од 38,8% до 42,7% укупних годишњих сума падавина у 
зависности од мерног места), а минималне месечних сума падавина су углавном 
почетком године (јануар–март), али је изражен и сушни период почетком друге половине 
године (август–октобар). Средње месечне суме падавина за сушни период јануар–март 
крећу се од 18,3% (мет. ст. Црни врх) до 21,6% (киш. ст. Метовница) укупних годишњих 
сума падавина, а у периоду август – октобар од 21,0% (киш. ст. Метовница) до 23,8% (мет. 
ст. Црни врх). Снега током зимских месеци често има, са највећим снежним падавинама у 
месецу јануару. 
 
Температура ваздуха 
 
Према подацима најближе метеоролошке станице Црни врх, највише средње месечне 
температуре се јављују у јулу и августу, у просеку износе 17,2ОС, а најхладнији месеци су 
јануар и фебруар, са средњом месечном температуром ваздуха –3,3ОС и –3,1ОС. 
Најхладнији месец је био фебруар 2012. године са средње месечном температуром 
ваздуха од –9,3ОС, а најтоплији месец август 1992. године, са максималном средњом 
месечном температуром ваздуха од 21,4ОС.  
 
У посматраном периоду (1981-2017), апсолутна минимална температура је износила –
23,2ОС (24. јануар 2006), а апсолутно максимална 36,5ОС (24. јул 2007). На метеоролошкој 
станици Rex, у зони „Чукару Пеки“, средња годишња температура ваздуха варира између 
11,6ОС и 12,1ОС, што су нешто више вредности у односу на метеоролошку станицу Црни 
врх (6,8ОС) у овом кратком периоду.  
 
Средње месечна температура ваздуха се креће између –5,0ОС (јануар 2017) и 24,6ОС (јул 
2015). Минимална дневна температура је износила –13,0ОС (04. јануар 2016), а 
максимална дневна температура 28,3ОС (20. јул 2015). 
 
На наредној слици (Слика 31) приказане су средње месечне и годишње температуре 
ваздуха (ОС) и њихова дистрибуција за период осматрања од 2014. – 2017. године на 
метеоролошкој станици Рех. 
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Слика 31. Средње месечне и годишње температуре ваздуха (ºС) и њихова дистрибуција за период 

2014. – 2017. (метеоролошка станица Рех) 

 
Влажност ваздуха 
 
На основу података са метеоролошке станице Црни врх, просечна вишегодишња 
вредност средње годишње влажности ваздуха износи 78,4%, са коефицијентима 
варијације у износу од 0,0 и 0,1, што указује на малу варијабилност промене влажности 
ваздуха из године у годину. У току године највећа влажност је регистрована у периоду 
октобар-фебруар (од 82,3% до 85,8%), а најмања у периоду април-август (од 69,5% до 
75,2%), са такође малим варијацијама (0,1 и 0,2). Слични подаци су добијени на 
метеоролошкој станици Rex (мерени 2014. и 2015. године). 
 
Ветар 
 
Према подацима са метеоролошке станице Црни врх, доминантни су ветрови из западног 
и северозападног правца, уз знатно учешће источног ветра и високим учешћем тишине, 
док ветар из југозападног правца има најмању честину. На метеоролошкој станици Rex, 
за период од 2014-2016. године, забележено је да ветрови долазе из правца истока или 
запада. Просечна брзина ветра је износила од 1,0 до 2,9 m/s. 
 
 

g. Грађевине 
 
У области у околини Пројекта има око 15.000 домаћинстава, укључујући град Бор и 
околна насеља (Брестовац, Слатина, Метовница, Шарбановац и Оштрељ). У оквиру ширег 
подручја истраживања, најближа насеља су Брестовац (5,3 km од локације постројења за 



84 
 

прераду минералних сировина и 5,5 km од локације портала), Слатина (3,4 km од 
локације постројења за прераду минералних сировина и 5,5 km од локације портала) и 
Метовница (5,8 km од локације постројења за прераду минералних сировина и 4,7 km од 
локације портала), са 1.605 домаћинстава. Пројекат обухвата земљиште које је у 
власништву домаћинстава ова три насеља. Процењује се да ће четири домаћинства у 
иницијалним зонама развоја (1 – 3) морати да буду измештена. Обухват физичког 
измештања у преосталим зонама још није познат.  
 
Подручје такође обухвата и борски аеродром, пет здравствених станица (по једна у 
насељима у подручју Пројекта), једну предшколску установу и шест основних школа 
 
 

h. Непокретна културна добра и археолошка налазишта 
 
У оквиру подручја Пројекта нема заштићених културних добара или подручја. На око 10 
km јужно од пројектног подручја налази се локалитет са УНЕСКО листе светске културне 
баштине, Гамзиград-Ромулиана, Галеријева царска палата. 
 
Завод за заштиту споменика културе Ниш донео је Решење о утврђивању услова за 
предузимање мера техничке заштите бр. 348/2 од 19.03.2018. године, у којем се 
наводи да је на подручју извођења рударских радова на локацији Чукару Пеки 
извршена само делимична проспекција терена (непокретних културних добара и 
археолошких локалитета). Према подацима надлежног Завода за заштиту споменика 
културе и Музеја рударства у Бору, на предметном подручју налазе се следећа добра 
која уживају претходну заштиту по основу Закона о културним добрима ("Сл. гласник 
РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон): 

d. Бор, археолошки локалитет „Кучајна“, праисторијско насеље; 
e. Брестовац, локалитет Дубрава, праисторијско насеље; 
f. Античко насеље 

 
Пројектна област није на листи објеката геолошког наслеђа Србије.   
 
Према Решењу Завода за заштиту споменика Србије бр. 020-724/3 од 30.04.2018. 
године, простор на којем је планирана експлоатација не налази се нити обухвата 
делове заштићених природних добара или добара за које је покренут поступак 
заштите, као ни еколошку и емералд мрежу. 
 
Локација пројекта има комплексну историју насеобина и коришћења земљишта. У 
складу са међународном добром праксом, Пројекат је израдио додатне студије у 2015, 
2016. и 2017. години како би идентификовао потенцијалне карактеристике 
вредности наслеђа. Ово укључује и тумачење ЛИДАР података даљинске детекције 
прикупљених за потребе пројекта11. 
 
На наредним сликама (Слика 32 и Слика 33) дат је преглед локација културног наслеђа 
које ће бити изложене утицају Пројекта, укључујући карактеристике идентификоване 
ЛИДАР методом које могу представљати наслеђе од интереса. На локацији портала има 
индикација за постојање посмртних остатака (непознатих) на једној локацији (ЦП4) 
одлагалишта јаловине, већина локација културног наслеђа идентификованих у близини 
предложене бране јаловине су историјске фарме и пољопривредни објекти видљиви из 
ваздуха на сликама и картама из 1959. године, као и различите карактеристике 

                                                             
11 ЛИДАР је активна метода даљинског мерења помоћу ваздушног ласерског скенера. Прегледом 
прикупљених података о топографији и добијених слика омогућена је идентификација 
карактеристика потенцијалног наслеђа од интереса које иначе нису видљиве. 
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идентификоване из ЛИДАР података (нпр. земљане хумке и архитектонски трагови 
испод површине). Ниједно од идентификованих газдинстава на том подручју није данас 
трајно настањено, а у многим случајевима објекти су срушени или потпуно демолирани. 
Озбиљан пад пољопривредне активности у овом подручју огледа се и у распрострањеном 
ширењу шума и шипражја на подручја која су претходно била култивисана. 
Идентификована је локација са могућим гробним местима (ЦП12), која одражава локалну 
влашку традицију у којој су чланови породице често сахрањивани у близини куће. Три 
обележја кружног облика на МГИ ваздушним снимцима из 1959. године (ЦП26 и ЦП39) 
могла би указивати на присуство праисторијских гробница.   
 
Око 4 км северно, на јужном ободу Бора откривено је више праисторијских локација, 
укључујући Кучајну (ЦП45), Рукјавицу (ЦП46) и Кмпије (ЦП47). На овим локацијама 
пронађени су важни докази везани за насеља Неолита, Енеолита/Халколита и Бронзаног 
доба и обраду метала. Њихова расподела одражава присуство металичног андезита у овој 
области. Потенцијално постоје и друге локације под земљом из овог периода у подручју 
одмах јужно од данашњег Бора. Конкретно, постоји област поремећеног тла, која би 
могла представљати подручје некадашњих рударских активности (ЦП60).  Тренутни пут 
Бор-Зајечар пролази близу аеродромске писте (ЦП10) и пруге Брестовац-Зајечар (ЦП65), 
а близу њих су и бројна историјска сеоска газдинства (ЦП48-50). У чеоном делу 
Калиничке долине, 1,5 км северно од борског аеродрома, налази се закривљење у 
поравнању модерног пута (и некадашње железнице) који задире у стрмији терен према 
северу. МГИ мапирање из 1959. године указује на могуће присуство утврђења. 
Претпоставка је да ова потенцијална утврђења датирају још од немачке окупације Бора 
која је трајала од 1941. до 1944. године. Ове карактеристике више нису видљиве на 
ваздушним снимцима, мада остаци под земљом могу бити присутни. 
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CP11, CP13, CP16, CP20, 
CP22-23, CP28-29, CP36-38 
CP05, CP32, CP33, CP35, 
CP49, CP59, CP64, CP33 

Историјска сеоска газдинства 
(постојећи објекат) 

CP14-15, CP17-19, CP21, 
CP24-25, CP27, CP30, CP66 
CP08, CP34, CP37, CP38, 
CP48, CP49, CP50, CP53, 
CP54, CP58 

Локација историјског сеоског 
газдинства 

CP12   Потенцијални гроб 

CP26, CP39  Потенцијална гробница 

CP51-52, CP55-57, CP61-63 Некадашњи објекти из II 
Светског рата 

CP60 Зона могућег некадашњег 
минирања 

CP01, CP03, CP04, CP39 Потенцијални сахрањени 
остаци 

 

Историјска фарма CP07  

 

Историјска фарма CP02 

 

Напуштено сеоско газдинство 
CP12 

Слика 32. Преглед локација културног наслеђа – 1 (ЕRM, 2018) 
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Слика 33. Преглед локација културног наслеђа – 2 (ERM, 2018) 
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i. Пејзаж 
 
Пројекат се налази на територији источне Србије, на бочним странама Карпатско-
балканских веначних планина, у источном делу планине Кучај и Бељанице и између реке 
Дунав и венаца Старе Планине. Област северозападно од Бора позната је по крашким 
пределима сачињених од кањона, клисура, пећина и вртача. Предели ширег подручја се 
све више сматрају туристичком дестинацијом у смислу посете Кучајских планина, 
Брестовачке бање, планинарења, спелеотуризма, пењања на стене, бициклизма, 
параглајдинга, скијања на Црном Врху, лова и риболова.  
 
Сам пројект се налази око 5 km јужно од Бора. Пределом пројектног подручја доминира 
гребен Кржан, који гледа на Брестовачку реку, гребен Суве реке који обликује водоток 
између Брестовачке реке на западу и Борске реке на истоку, и долине Грчаве, притоке 
Борске реке даље према северу. Пејзажом доминирају брежуљци, а заступљене су 
пољопривредне површине, воћњаци и шуме, као и разуђена насеља и засеоци. 
 
 

j. Међусобни односи наведених чинилаца 
 
Главна односи које треба узети у обзир приликом израде Студије о процени утицаја на 
животну средину Пројекта су, између осталог, утицај правца и брзине ветра, и 
потенцијално разношење загађивача ваздуха, укључујући суспендоване честице, у свим 
фазама Пројекта. 
 
 

5. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину  

 
Идентификација потенцијалних утицаја је прелиминарна, заснована на тренутно 
доступном сазнањима и информацијама и фокусирана је на обим утицаја које би требало 
даље оценити за потребе студије процене утицаја на животну средину. Метода која је 
коришћена за процену утицаја је модификована Леополд матрица за идентификацију 
интеракција између делова пројекта и аспеката друштва и животне средине. 
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Табела 10. Леополд матрица за индентификацију утицаја 

 
 
 
Претходна табела (Табела 10) наводи потенцијалне утицаје које пројекат може изазвати, 
укључујући процену осетљивости животне средине као примаоца утицаја (нпр. квалитет 
ваздуха, квалитет воде) и потенцијалне јачине сваког од утицаја, узимајуцћи у обзир 
факторе као што су степен, трајање, размере и учесталост промене које је проузроковао 
пројекат. Процена осетљивости и јачине користи се за дефинисање значаја утицаја, који 
се креће од занемарљивог до великог, уз помоћ наредне табеле (Табела 11). 
 

Табела 11. Дефинисање значаја утицаја  

  Осетљивост 
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  Ниска Средња  Висока 

Занемарљива Занемарљив Занемарљив Занемарљив 

Ниска Занемарљив Мали Умерен 

Средња Мали Умерен Велики 

Висока Умерен Велики Велики 
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Промена намене земљишта

у сврху рударских

активности

      

Изградња, рад, затварање           

Минирање 

Инфраструктура портала  

Јаловиште     

Постројење за прераду

минералних сировина
  

Зона слегања тла   

Изградња путева   

Водоснабдевање     

Одводњавање   

Испуштање   

Складиштење

хемикалија/горива
   

Демонтажа     

Транспорт       

Управљање водом         

Запошљавање, набавка  

Заједница  

Миграција  

Случајно изливање     

Велике несреће         

Аспект Рецепијент 
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Табела 12. Могући утицаји пројекта 
Р.бр. Потенцијални 

утицај 
Опис Осетљивост Јачина Утицај 

Постојање пројекта 
1. Промена намене земљишта 
1.1 Губитак станишта Око 300 хектара станишта ће нестати. 

Наступиће локализоване промене у 
дистрибуцији заштићених врста и/или 
оних наведених у Анексу I Директиве о 
птицама и Анексима II и IV Директиве о 
стаништима. Овај губитак не би требало да 
угрози дугорочну одрживост /функцију 
ресурса регионалних станишта. Водно 
(акватично) станиште у току реке Грчаве 
ће се изгубити испод и низводно од 
јаловишта. 

Ниска-
средња 

Средња Умерен 

1.2 Утицај на лов, 
пчеларство и дрво за 
огрев 

Губитак шума може утицати на лов и 
доступност огревног дрвета, а губитак 
земљишта може утицати на пчеларство у 
локалном подручју. 

Средња Средња Умерен 

1.3 Утицај на пејзаж и 
визуелни изглед 

Пројекат, посебно јаловишта и зона 
слегања тла извршиће утицај на визуелни 
изглед земљишта и пејзаж.  

Средња Средња Велики 

1.4 Откуп земљишта Земљиште и куће биће откупљене за 
потребе пројекта. Плаћање ће се вршити 
према тржишним ценама и понудиће се 
компензација.  

- Позитиван Позитиван 

1.5 Културно наслеђе Изградња ће резултирати уклањањем 
неких сеоских газдинстава и 
потенцијалних закопаних остатака који су 
од историјског значаја. 

Ниска Висока Умерен 

2. Копнени биодиверзитет 
2.1 Губитак копнених 

биљака 
Грађевинске активности и рударске 
операције ће проузроковати губитак 
појединачних примерака биљака. Већина 
њих спада у групу ниске до средње 
осетљивости, а високо осетљива подврста 
Paeonia officinalis, присутна у малом броју, 
биће изгубљена. 

Мала-
Висока 

Мала Умерен 

2.2 Губитак / утицај на 
копнене животиње 

Грађевинске активности и рударске 
операције ће проузроковати губитак малог 
броја животиња. Чак и строго заштићене 
врсте у подручју су типичне и генерално 
распрострањене у региону, те се губитком 
појединачних примерака не би значајно 
променила популација тих врста. Не 
очекује се да изградња и рударске 
активности изазову значајне утицаје или 
промене у локалној популацији. 

Мала-
Висока 

Мала Умерен 

3. Ефекти на друштво 
3.1 Запошљавање и 

набавка 
Током изградње цће бити генерисано око 
700 - 1.200 привремених радних места. 
За рад рудника ће бити потребно око 450 
запослених. Очекује се да ће већина ових 
радника бити из општине Бор. 
Позитивни утицај на локалну и 
националну економију током изградње и 
рада. 
Затварање рудника ће резултирати 
смањењем радне снаге. 
Не очекује се значајна миграција у 
подручје. 

-  Позитиван Позитиван 
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Р.бр. Потенцијални 
утицај 

Опис Осетљивост Јачина Утицај 

3.2 Очекивања 
заједнице 

Чланови заједнице могу имати велика 
очекивања у вези са бројем послова који су 
на располагању током изградње и у 
оперативној фази, а која можда неће бити 
испуњена. То се нарочито односи на даљу 
употребу борског аеродрома у спортске и 
рекреативне сврхе.  

Средња Средња Умерен 

3.3 Безбедност 
заједнице 

Чланови заједнице могу бити под утицајем 
саобраћаја, као последице загушења у 
саобраћају или повећања обима 
саобраћајних ризика. На заједницу могу 
утицати интеракције са уговореним 
приватним особљем обезбеђења.  

Средња Средња Умерен 

Коришћења природних ресурса 
4. Коришћење воде 
4.1 Захватање воде и 

водоснабдевање 
Захватање воде из Брестовачке реке у 
циљу допунског водоснабдевања може 
деградирати квалитет воде у реци и 
потенцијално даље, низводно. Ово може 
деградирати станишта у реци и 
резултирати морталитетом водених 
организама у реци.   

Средња Средња Умерен 

4.2 Одвођење 
подземних вода 

Одвођење подземних вода у току трајања 
рударских активности проузроковаће 
смањење изливања подземних вода у 
површинске водотокове укључујући 
Борску и Брестовачку реку. Промене у 
поточним и речним стаништима услед 
одводњавања могу довести до смртности 
водених организама и општег смањења 
квалитета воде. Обнављање тока 
подземних вода након затварања утицаће 
на изворе и водотокове. Обнављање тока 
подземних вода проузроковаће формирање 
језера у подручју слегања тла.  

Ниска-
Висока 

Средња 
Умерен-
Велики 

Емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада 
5. Квалитет ваздуха и емисија гасова са ефектом стаклене баште 
5.1 Емисија прашина и 

метали (As и Cd) 
везани за честице 

Доћи ће до појаве прашине и 
суспендованих честица (PM10 i PM2,5), 
метала који се налазе у честицама и 
емисија из возила. Емисије у ваздух имају 
потенцијал да утичу на здравље, могу ући у 
ланац исхране и водене токове и могу 
утицати на флору.  

Средња Средња Велики 

5.2 Емисија гасова са 
ефектом стаклене 
баште 

Гасови са ефектом стаклене баште ће се 
емитовати током фазе изградње, рада и 
демонтаже, као последице употребе 
агрегата, електричне енергије и возила.  

Средња Средња Велики 

5.3 Емисија азотових 
оксида (NOX) 

До емисије азотових оксида (NOX) ће доћи 
током рада рудника као последица 
сагоревања фосилних горива, укључујући 
мобилне јединице испод и изнад 
површине, транспортних средстава и 
саобраћаја.  

Средња Висока Велики 

6. Бука и вибрације 
6.1 Бука и вибрације Бука и вибрације ће настати као последица 

употребе возила и опреме (камиони, 
багери, утоваривачи, саобраћај), преноса 
руде транспортним тракама и изградње, 
рудрадских операција и демонтаже, како 
током дана тако и током ноћи- Ово је пре 
свега везано за активност демонтаже 
борског аеродрома.  

- 
Занемарљив- 

висока 
Мали - 
Велики 
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Р.бр. Потенцијални 
утицај 

Опис Осетљивост Јачина Утицај 

6.2 Вибрације од 
минирања 

Минирање ће изазвати над-притисак 
ваздуха и вибрације на земљи.  

- Занемарљив Занемарљив 

7. Квалитет воде и акватични биодиверзитет 
7.1 Испуштање воде Испуштање воде може бити значајан 

утицај.  
Испуштање вишка воде у Брестовачку реку 
током извођења радова може утицати на 
квалитет воде.  
Испуштање воде која је у ствари отицај са 
одлагалишта рударског отпада (NAG и PAG 
и потенцијално сувок складиштења 
јаловине – dry stacking) и киселих 
рудничких вода и отпадних вода које могу 
да садрже камење које утиче на повећање 
киселости.  
Ово ће утицати на Грчаву и Борску реку. У 
Грчави је тренутно станиште важних врста 
али Борска река тренутно има ниску pH 
вредност тако да неће доћи до неког 
значајног утицаја. Ефекат таложења 
метала у зони мешања  током испуштања 
великих количина чистије воде где је pH 
скоро неутралан у Борску реку није 
моделован.  

Средња Средња Умерен 

7.2 Испуштање из 
јаловишта/таложног 
базена 

На станишта у подземној и површинској 
води притоке Грчаве може утицати 
неконтролисано испуштање из јаловишта 
током рада и након затварања нарочито 
током олујног времена. 

Средња Висока Велики 

7.3 Подземне воде и 
земљиште 

Цурење хемикалија и горива може утицати 
на квалитет подземних вода и земљишта. 
Током рушења и демонтаже складишта 
горива борског аеродрома може доћи до 
загађења земљишта и подземних вода. 

Средња-
Висока 

Средња 
Умерен-
Велики 

7.4 Седиментација Земљани радови, изградња рудника, 
изградња јаловишта и отицање воде са 
локације и простора за складиштење 
отпадног стенског материјала може 
довести до седиментације површинских 
вода, што би могло довести до деградације 
станишта у неким притокама. 

Средња Висока Велики 

7.5 Продор или цурење 
из јаловишта 

Уколико би се догодио продор или цурење 
из јаловишта, то би значајано утицало на 
површинске воде (реку Грчава) и подземне 
воде (али само јаловине са повећаним 
садржајем влаге), као и кориснике ових 
извора, како у смислу људи тако и у 
еколошком смислу. 
Напомена: утицај низводно од јаловишта у 
случају када би хипотетички дошло до 
продора бране сувог јаловишта би свкако 
био мањи од продора бране влажног 
јаловишта јер би дошлои до испуштања 
флуидизоване јаловине. Испуштање у 
подземне воде из јаловишта, канала за 
отицај или базена за зчушњавање.   

Висока Средња Велики 

8. Ефекти на друштво 



93 
 

Р.бр. Потенцијални 
утицај 

Опис Осетљивост Јачина Утицај 

8.1 Здравље, безбедност 
и услови рада 

Грађевински радници и рудари биће 
изложени ризицима и опасностима 
карактеристичним за рударске 
грађевинске објекте. Током рада 
запослених и извођача радова морају бити 
спроведене мере заштите на раду. 

Средња-
Висока 

Висока 
Умерен-
Велики 

 
 

6. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког 
значајног штетног утицаја на животну средину. 

 
У доле наведеној табели (Табела 13) су представљене мера спречавања, смањења или 
отклањања утицаја које треба применити. Приказане су мере за све утицаје чији су 
утицаји процењени да су умерени и велики. Студија процене утицаја утврдиће 
специфичне утицаје на животну средину, а Ракита ће развити посебне мере заштите 
животне средине за сваки од утицаја, узимајући у обзир обим утицаја, сложеност, 
трајање, учесталост и вероватноћу поновног настанка. Утврђене мере заштите животне 
средине ће узети у обзир принципе превенције и предострожности и пратити хијерархију 
смањења утицаја. Мере ће укључивати: 

1. Припрему техничке документације у складу са прописима, званичним 
мишљењима и условима надлежних органа;  

2. Спровођење радова у складу са добром професионалном праксом, техничком 
документацијом и Законом о рударству и геолошким истраживањима;  

3. Управљање рударским активностима у складу са међународним рударским 
стандардима и Законом о рударству и геолошким истраживањима;  

4. Управљање другим отпадом у складу са Законом о управљању отпадом; 
5. Управљање отпадом од рударских активности у складу са Уредбом о условима и 

поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, 
карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду  

6. Управљање и заштиту воде у складу са Законом о водама и мишљењем ЈП 
„Србијаводе".  

7. Заштиту квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха;  
8. Заштиту од утицаја буке у животној средини у складу са Законом о заштити од 

буке у животној средини; 
9. Управљање хемикалијама у складу са Законом о хемикалијама; 
10. Заштиту земљишта у складу са Законом о заштити земљишта; 
11. Заштиту природних добара у складу са Законом о заштити животне средине и 

Условима заштите природе издатих од стране Завода за заштиту природе Србије; 
12. Заштиту културне баштине у складу са Законом о културним добрима и условима 

које издаје Завод за заштиту споменика културе; 
13. Обезбеђивање система за смањење прашине (мере ублажавања, укључујући 

распршиваче воде итд.); 
14. Спровођење мера за смањење нивоа дневне и ноћне буке код извора буке; и 
15. Спровођење планова за ванредне ситуације и мера за управљање потенцијалним 

загађењем у случају несреће. 
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Табела 13. Мере смањења утицаја 
Р.бр. Потенцијални утицај Мере по фазама пројекта 

Пројектовање Изградња Рад Затварање 
1.1 Губитак станишта Размотрити алтернативе за избор 

локације, у складу са одредбама 
просторног планирања (стратешке 
процене утицајаи просторног плана 
подручја посебне намене,). 
 
Имплементирати услове Завода за 
заштиту природе Србије. 
 
Тражити и имплементирати услове за 
заштиту шума добијених од ЈП 
„Србијашуме“.  
 
Изградња потребне рударске 
инфраструктуре треба да буде таква 
да се избегде или смањи ризик од 
губитка станишта а посебно у смислу 
шума и жбуња. 
 
Планирати потребне мере да се 
ублажи губитак станишта. 

Уколико се мора вршити одлагање материјала које може 
послужити као склoниште за гмизавце, максимално скратити 
време одлагања.  

Вршити пресађивање 
коришћењем локалних 
биљних врста.  

Избегавати угрожена станишта 
за привремено складиштење 
ископане земље и стене или 
грађевинског материјала. 
 
Ограничити активности изван 
обележеног подручја како би се 
смањио губитак станишта. 
 
Преселити врсте, нарочито 
гмизавце, водоземце и водене 
врсте, пре рашчишћавања 
терена или изградње. 
 
Побољшати станишта која 
окружују подручје пројека пре 
рашчишћавања терена, како би 
се обезбедили заштићени 
простори. 

Побољшати/ унапредити 
станишта побољшати повезаност 
дрвећа дуж објеката линерне 
инфраструктуре. 
 
Ограничити активности изван 
обележеног подручја како би се 
смањио губитак станишта. 
 
Побољшати станишта око 
пројекта, уклонити врсте које 
нису матичне, обликовати 
одлике станишта (баре, земљане 
насипе, грмље итд.). 
 
Спровести план управљања 
стаништем како би се обновила и 
побољшала мозаична станишта 
изгубљена током изградње и 
рударских активности. 

1.2 Утицај на лов, 
пчеларство и дрво за 
огрев 

Изградња потребне рударске 
инфраструктуре треба да буде таква 
да се избегде или смањи ризик од 
губитка станишта а посебно у смислу 
шума и жбуња.  
 
Планирати потребне мере да се 
ублажи губитак станишта.. 

Ограничити активности изван обележеног подручја како би се 
смањио утицај на станишта.  
 
Унапредити постојећа станишта око пројектног подручја. 
 

Вршити пресађивање 
коришћењем локалних 
биљних врста. 

Увести праксу упознавања 
подуговарача о најбољој 
пракси у области изграње и 
опсште свести о заштити 
животне средине. 

 

1.3 Утицај на пејзаж и 
визуелни изглед 

Пројектовати објекте тако да се што више умање визуелни утицаји, 
испланирати садњу вегетације. Одржавати уређење земљишта и вегетацију. 
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Р.бр. Потенцијални утицај Мере по фазама пројекта 
Пројектовање Изградња Рад Затварање 

1.5 Културно наслеђе Размотрити алтернативе за избор 
локације, у складу са одредбама 
просторног планирања (статешке 
процене утицаја и просторног плана 
подручја посебне намене). 
 
Имплементирати услове Завода за 
заштиту споменика културе. 
 
Смањити утицај саобраћаја  
 
Истражити подручја закопаних 
остатака (укључујући гробне 
локације). 
 
Збринути остатке пре изградње. 

Придржавати се услова Завода за заштиту споменика културе. 
 
Направити план премештања ако се наиђе на гробове.  
 
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошке у историјске археолошке предмете, 
односно предмете из прошлости, морају да се прекину радови, да се обавести надлежан орган и 
да се предузму мере да се налаз не уништи и да се сачуна на мести и у положају у коме је 
откривен.  
 
У случају да извођење рударских радова врши на површини на којој се налази археолошки или 
историјски локалитет чије постојање до сада није регистровано, морају да се обезбеде средства 
за даља археолошка истраживања, заштиту, чување, публиковање и презентацију истог.  
 

2.1 Губитак копнених 
биљака 

Имплементирати услове Завода за 
заштиту природе Србије. 
 
Планирати потребне мере да се 
ублажи губитак станишта 

Проверити терен пре 
рашчишћавања користећи 
најбољу праксу за поједине 
врсте.  
 
Преселити врсте које су у 
Србији строго заштићене врсте 
и које се налазе на IUCN листи 
угрожених врста из подручја 
под утицајем пројекта.  
 
Вршити мониторинг 
измештених врста 

Вршити мониторинг измештених 
врста.  

Вршити пресађивање 
коришћењем локалних 
биљних врста. 

Придржавати се услова прописаних условима Завода за заштиту природе Србије и у Законау 
заштите животне средине.  
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Р.бр. Потенцијални утицај Мере по фазама пројекта 
Пројектовање Изградња Рад Затварање 

2.2 Губитак / утицај на 
копнене животиње 

Имплементирати услове Завода за 
заштиту природе Србије. 
 
Оптимизовати локацију рударске 
инфраструктуре како би се избегао и / 
или умањио губитак станишта, а тиме 
и расељавање врста. 

Извршити манипулацију 
станишта пре почетка 
рашчишћавања подручја, 
подстичући врсте да се иселе 
из подручја под утицајем 
пројекта. 
 
Унапредити станишта у 
подручјима која нису под 
утицајем. 
 
Рашчистити подручје (од 
вегетације) када није сезона 
парења птица. 
 
Извршити пресељење  
гмизаваца и водоземаца пре 
рашчишћавања тла. 
 
Направити распоред радова 
како би се смањили утицаји 
 
Придржавати се услова Завода 
за заштиту природе Србије. 
 

  

Успоставити и спроводити систем вођења евиденције како би се 
возачима омогућило евидентирање уочених врста или судара са 
примерцима фауне, и помогло у идентификацији додатних мера 
за смањење утицаја. 
 

 

Придржавати се ограничења брзине возила на локацији. 
 
Означити подручје рада и ограничити активности изван означеног подручја како би се смањило 
ремећење подручја. 
 
Обезбедити обуку возача о упознавању потенцијалних врста које могу довести до судара. 
 
Користити директно осветљење, а употребу светла ноћу смањити на минимум тамо где је то 
практично могуће. 
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3.2 Очекивања заједнице Спроводити План укључивања заинтересованих страна и одржавање редовних контаката са члановима заједнице. 
 
Направити систем за жалбе.  
 
Успоставити и редовно ажурирати програм развоја заједнице. 
 
Информисати локалне становнике о могућностима за запошљавање и одржати транспарентност у погледу броја позиција доступних 
локалним кандидатима. 
 
Укључити се у заједницу у погледу промене употребе борског аеродрома  
 

3.3 Безбедност заједнице Спровести план управљања саобраћајем (који обухвата, на пример, одређивање путних праваца, распоређивање кретања како би се 
избегло осетљиво доба дана, нпр. почетак и крај школског дана, ограничење брзине у близини осетљивих локација, нпр. одређених 
кућа) 
 
Захтевати да возачи пројекта буду лиценцирани и обучени и да задовоље стандарде како би били спремни за обављање дужности 
 
Спроводити редовну инспекцију одржавања возила 
 
Направити пешачке прелазе тамо где је то потребно 
 
Укључити се у јавност у вези са временским распоредом и трајањем промена саобраћајних токова и пратећих ризика. Дозволити 
становницима да дају своје предлоге у погледу мера управљања тако да буду локално прихватљиви. 
 
Изабрати, пажљиво испитати и обучити особље обезбеђења у складу са планом управљања безбедношћу. 
 

4.1 Захватање воде и 
водоснабдевање 

Испунити услове које одређује 
Републичка Дирекција за воде. 
 
Спровести хидролошку процену како 
би се одредила прихватљива 
запремина захватања воде 

Придржавати се законских одредаба о управљању водама. 
 
Развити и имплементирати план управљања водама. 
 
Спровести мониторинг станишта осетљивих на токове низводно од места захватања воде, 
предузети потребне мере уколико се установе негативни ефекти. 
 
Ставити мрежу на црева за захватање воде како би се спречио улазак риба. 
Придржавати се услова 
Дирекције за воде за време 
изградње. 

Придржавати се захтева водне дозволе током рада и затварања. 
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4.2 Одвођење подземних 
вода 

Имплементирати водне услове 
Републичке Дирекције за воде. 
 
Предузети геохемијска испитивања 
како би се утврдило да ли ће квалитет 
језерске воде у подручју слегања тла 
бити опасан по људско здравље и 
животну средину. 

Придржавати се законских одредаба о управљању водама. 
 
Придржавати се плана управљања водама. 
 
Спроводити контролу тока и квалитета воде, проверавати 
усклађеност са параметрима квалитета воде. 
 
Преусмерити не-контактну воду, која се састоји од површинског 
отицања са незахваћеног тла. 
 
Вишак воде током рударских активности отпуштати у Борску 
реку. 
 
Вршити мониторинг површинских вода како би се утврдио 
проток и квалитет Борске и Брестовачке реке и припадајућих 
притока. 

Придржавати се плана 
управљања водама за језеро 
које ће се формирати у зони 
слегања тла. 
 
Оценити квалитет воде у 
језеру у подручју слегања тла 
током фазе затварања. 

Придржавати се услова 
Републичке Дирекције за воде 
за време изградње. 

Придржавати се захтева водне дозволе током рада и затварања. 
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5.1 Емисија прашина и 
метали (As и Cd) везани 
за честице 

Пројектовати процесе и постројења 
тако да се минимизује настајање 
прашине.  
 
Руда ће бити влажна при изласку из 
рудника. 
 
Процес прераде/ концентрације руде 
је влажан процес.  
 
Отпад из прераде ће бити као муљ 
(влажна јаловина). 
 
Обрада руде ће бити у затвореном 
објекту.  
 
Транспортер за руду ће бити 
покривен. 
 
Ако се примени влажни јаловиште, 
онда ће се јалвона одлагати у форми 
муља.  

Ускладити рад са одредбама закона која дефинишу квалитет ваздуха.  
 
Обезбедити систем сакупљања прашине и поновног коришћења на местима фугитивне емисије 
прашине у оквиру рудника и постројења за прераду.  
 
Поставити заштитне баријере око активности у којима настаје доста прашине. 
 
Предузети мере да се смањи емисија прашине током изградње. 
 
Прекрити, затворити (тј. помоћу везива) или рекултивисати депоновано површинско 
земљиште и одлагалишта отпадног стенског материјала чим постане изводљиво. 
 
Спроводити ограничења брзине на подручјима изградње или отвореном.  
 
Практиковати поливање путева како би се смањило расипање прашине. 
 
Опрати и очистити точкове возила и обезбедити решетку за чишћење точкова возила на 
изласку са локације. 
 
Примењивати мере редовног одржавања простора како би се смањило расипање и загађивање 
тла. 
 
Висину депонованог материјала смањити на минимум. 
 
Водом очистити јавне аутопутеве око приступних тачака локације. 
 
Уколико је могуће, транспортовање земљишта свести на минимум и избегавати скидање 
слојева земљишта у сувим и ветровитим условима. 
 
Следеће мере смањења утицаја треба размотрити за специфичне емисије Cd и As, као што је на 
то указала прелиминарна процена: 

 Поплочавање пута од локације постројења до места истовара на јаловишту, или 
заменом локално доступног материјала увозним који садржи занемарљиве трагове 
метала.  

 Покривање отвореног складишта руде или увести мере смањења прашине 
коришћењем површинских заптивача, паравана и дефинисања праксе утовара и 
истовара.  

 
Смањити прашину са одлагалишта отпадног стенског материјала и складишта површинског 
слоја земљишта и јаловишта (у случају сувог јаловишта) садњом вегетације, покривањем, 
коришћењем заптивача или фиксних или мобилних уређаја за распршивање воде при истовару 
материјала.  
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Пратити таложне материје, суспендоване честица PM10 и PM2,5 у 
амбијенталном ваздуху и квалитет земљишта, у погледу 
таложења метала везаних за честице. 

Пре уклањања постројења 
уклоните остатке материјала 
како би се избегло стварање 
прашине. 
 
Покрити јаловиште како би се 
спречила емисија прашине 

5.2 Емисија гасова са 
ефектом стаклене баште 

Предвидети мере у фази 
пројектовања како би се смањили 
утицаји. 

Спровести мере енергетске ефикасности (као што је смањење потрошње горива и електричне 
енергије). 
 
Изршити сађење биљака који би користили гасове са ефектом стаклене баште у својим 
природним процесима. 

5.3 Емисија азотових оксида 
(NOX) 

Лако се може достигнути жељена 
висина за поставку RAR вентила као и 
сужавање вентила да би се повећала 
излазна брзина. У пракси је пожељна 
комбинација ове две технике.  

Подаци који су на располагању 
указују да је емисија NOX 

занемарљива током изградње 
(стационарна и мобилна 
постројења за сагоревање). 

Размотрити употребу возила са 
мањом емисијом  

Подаци који су на 
располагању указују да је 
емисија NOX занемарљива 
током демонтаже 
(стационарна и мобилна 
постројења за сагоревање). 
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6.1 Бука и вибрације и 
вибрације од минирања 

Предузимање мера за смањење 
емисије буке током пројектовања 
(баријере, избор опреме која 
производи мало буке) 

Придржавати се законских одредаба заштите од буке у животној средини.  
 
Имплементирати процедуре за оперативно управљање буком. 
 
Поставити опрему која ствара буку далеко од стамбених објеката  
 
Користити хидрауличну или електричну опрему пре него опрему са дизел/бензинским 
мотором или пнеуматску опрему. 
 
Поставити стационарну опрему иза баријера за заштиту од буке или у акустична кућишта. 
 
Одржавати опрему у добром оперативном стању. 
 
Инсталирати баријере за заштиту од буке, преграде и мобилне параване где је то изводљиво. 
 
Смањити подешавања регулатора гаса и искључити опрему и возила када се не користе.  
 
Придржавати се ограничења брзине возила. 
 
Одржавати површине путева у добром стању. 
 
По потреби изместити домаћинства под утицајем 
 
Саставити и имплементирати план минирања о методама минирања, како би се покрили 
утицаји буке и вибрација. 
 
Ограничити тежину пуњења за експлозив, извршити тестирање  пробним минирањем на 
локацији. 
 
Користити поклопац за портал.   
Заказати минирање у мање осетљивим часовима. 
 
Пратити над-притиска и вибрације земљишта током изградње. 
 
Успоставити програм комуникације и компензације тамо где постоји потенцијал за појаву 
дуготрајних периода потреса или наношење мањих штета на зградама 
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7.1 Испуштање воде Имплементирати водне услове 
Републичке Дирекције за воде. 
 
Моделовати мешање вода при 
испуштању у Борску реку и утврдити 
могућност таложења метала у зони 
мешања. Пројектовати мере смањења 
утицаја да не би дошло до таложења.  
 
Предвидети постављање заштитних 
фолија за сва складишта материјала 
са високим АРД потенцијалом.  

Придржавати се законских одредаба о управљању водама. 
 
Захватати воду из подземних подручја и третирати је како би се уклонила седимент и 
загађујуће материје. 
 
Рециклирати / поново користити испумпану воду за испирање и друге активности.  
 
Спроводити контролу тока и квалитета воде, проверавати усклађеност са параметрима 
квалитета воде. 
 
Инсталирати систем за секундарно прихватање отпадних вода око подручја за испирање како 
би се спречило неконтролисано отицање. 
 
Развити и имплементирати план управљања водама. 
 
Тамо где је то практично, измешати воду која отиче са површине и подземну воду како би се 
постигло постепено повећање концентрације у ефлуенату и избећи нагле промене у 
Брестовачкој реци. 
 
Горива и хемикалије складиштити у складу са планом управљања опасним материјама, 
обезбедити усаглашене системе за септичке и фекалне воде, испунити захтеве за складиштење 
отпада. 
 
Складиште опасних материја поставити на растојању 50 метара од воденог станишта. 
 
Укључити заједницу, посебно оне који се баве риболовом у притокама, у вези са планираним 
радовима и мерама заштите квалитета воде 
 
 
Придржавати се услова 
Републичке Дирекције за воде 
за време изградње. 

Придржавати се захтева водне дозволе током рада и затварања. 
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7.2 Испуштање из 
јаловишта/таложног 
базена 

Пројектовати каптажу како би се укључило управљање отицањем 
површинске воде током олујног времена. 
 
Предвидети одговарајуће заштитне фолије током пројектовања и 
изградње флотацијског јаловишта.  
 
Ако се користи одлагање суве јаовине предвидети максималана 
капацитет таложног базена. 
 
Ако се користи суво јаловиште предвидети прогресивно покривање 
косине прекивкама да не би долазило до ерозије.  
 
Предвидети мере за преусмеравање отицаја да би се минимизовала 
ерозија у случају да се користи суво складиштење јаловине.  

Укључити мере за задржавање и 
сакупљање процедних вода у 
јаловишту. 
 
Надгледати водосабирника и 
канала за преусмеравање 
неконтактне атмосферске воде. 
 
Третирати и отпуштати отпадне 
воде према стандардима за 
отпадне воде (ефлуенте). 
 
Спровести мониторинг 
низводних водотокова. 
 
Створити алтернативна 
станишта за пресељење 
племенитих врста ракова (нпр. 
низводна језера) 
 
Поново населити канале за 
преусмеравање воде туларашима 
(кедисима) 

Уградити композитну 
земљану прекривку да отицај 
не би дошао у контакт са 
флотацијским јаловиштем.  
 

7.3 Подземне воде и 
земљиште 

Имплементирати водне услове 
Републичке Дирекције за воде. 

Придржавати се законских одредаба о земљишту и управљању водама. 
 
Горива и хемикалије складиштити у складу са планом за управљање опасним материјама 
(коришћење система танквана, бетонских подова итд.). 
 
Поставити складишта опасних материја што даље од воденог станишта. 
 
Инсталирати септичке системе за третирање фекалне воде и канализације и усаглашени систем 
за управљање отпадом. 
 
Инсталирати бунаре за мониторинг подземних вода. 
 
Извршити декомисију складишта горива борског аеродрома у складу са законодавством у 
области управљања водама и земљишта  
 
Спроводити мониторинг тока подземних вода и квалитета воде, проверавати усклађеност са 
параметрима квалитета воде. 
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Р.бр. Потенцијални утицај Мере по фазама пројекта 
Пројектовање Изградња Рад Затварање 

Придржавати се услова 
Републичке Дирекције за воде 
за време изградње. 

Придржавати се захтева водне дозволе током рада и затварања. 

7.4 Седиментација Пројектовати и инсталирати систем 
дренаже за преусмеравање отицања у 
ретенционе базене, ограђивање или 
применити друге мере за контролу 
седиментације. 
 
Развити и спровести план контроле 
ерозије и седиментације  
 
Депоновани материјал складиштити 
на далеко од линија плављења. 
 
Пројектовати складишта земљишта 
тако да се висина и нагиб косине 
сведу на минимум, прекривати 
депоноване слојеве, посебно током 
јаких ветрова и обилних падавина. 

Придржавати се плана управљања водама. 
 
Спроводити контролу тока и квалитета воде, проверавати 
усклађеност са параметрима квалитета воде. 
 
Управљати одложеним отпадним материјама како би се 
ограничило стварање киселих дренажних вода 
 
Складиштити руду допремљену до површине на транспортну 
линију пре пребацивања у постројење за прераду минералних 
сировина. 
 
Користити усклађене процедуре управљања отпадом. 
 
Пресрести контактну воду и третирати је како би се уклониле 
налатожене и загађујуће материје. 
 
Уклањање вегетације свести на минимум и ограничити на 
најнужније области и само ако је то неизбежно. 
 
Одржавати тампон зону од 50 m између отпадних стена и 
грађевинских активности и водених станишта. 
 
Конструисати одводе за преусмеравање и пресретање око 
откривке и испод нивоа депонованих земљаних/стенских гомила 
како би се смањило отицање воде преко депонованих материјала. 
 
Направити распоред активности са високим ерозионим 
потенцијалом како би се избегли периоди великих падавина. 
 
 

Спроводити пројекте 
ремедијације чим је то могуће.  
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Р.бр. Потенцијални утицај Мере по фазама пројекта 
Пројектовање Изградња Рад Затварање 

7.5 Продор или цурење из 
јаловишта 

Применити најбоље доступне технике 
приликом пројектовања јаловишта 
 
Извршити геохемијска, геотехничка и 
хидрогеолошка испитивања за 
потребе пројектовања сувог 
јаловишта. 

Обложити касету како би се 
ограничила цурења.  
 
Инсталирати бунаре за 
мониторинг низводно од 
јаловишта како би се обезбедио 
мониторинг процедних вода. 

 
Испумпавати процедне воде и враћати их назад у јаловиште 
како би се спречио утицај на површинске и подземне воде.  
 
Приликом затварања, предвидети каптажу у циљу управљања 
отицањем површинских вода током олујног времена. 

8.1 Здравље, безбедност и 
услови рада 

Ускладити се са националним и 
међународним смерницама и погледу 
безбедносних стандарда у 
грађевинарству.  

Придржавати се законодавства у области безбедности и здравља на раду (БЗР). 
 
Придржавати се одредаба закона којим се уређује коришћење, транспорт и складиштење 
експлозива. 
 
Даље развијати, имплементирати и надгледати Ракитине БЗР системе и планове управљања за 
запослене и извођаче радова, како би се спречиле несреће, повреде, болести и обољења. 
 
Предузети квалитативне процене ризика и идентификацију опасности. 
 
Спровести обуку из области безбедности и здравља за сво особље. 
 
Спровести жалбени механизам за све раднике, укључујући директне запослене и извођаче 
радова, како би се успоставио систем за изражавање примедби/питања од важности за радно 
место.  
 
Развити систем управљања извођачима радова укључујући политике и правила за ангажовање 
подизвођача који изводе радове у име Раките. 
 
Спровести План управљања и реаговања у ванредним ситуацијама и обезбедити усклађеност 
извођача радова са истим. 
 
Придржавати се Плана управљања људским ресурсима Раките. 
 
Нагласити посвећеност недискриминацији радника и њихових права. 
 
Спровести мере за праћење питања родне равноправности и осигурати да не долази до 
дискриминације. 
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7. Нетехнички резиме информација  

У складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 
(„Сл. гласнику РС", бр. 69/2005) је урађен Захтев за одређивање обима и садржаја студије 
о процени утицаја на животну средину пројекта: извођења рударских радова у оквиру 
експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки. На овој локацији 
„Rakita Exploration“ д.о.о. Бор планира изградњу рудника бакра.  
 
У складу са наведеним Правилником, нетехнички резиме садржи информације о: 
• Пројекту; 
• Локалном окружењу; 
• Потенцијалним утицајима пројекта на животну средину; и 
• Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког 

значајног штетног утицаја на животну средину. 

Пројекат 

Носилац пројекта је Rakita Exploration д.о.о Бор. Rakita је српска компанија која се 
тренутно бави истраживањем минералних ресурса и развојем у Тимочкој крајни, у 
близини града Бора. Ракита је у власништву Nevsun Resources Ltd. Rakita је искључиво 
одговорна за развој рудног тела горње зоне Чукару Пеки. Rakita послује и као део 
заједничког улагања са компанијом Freeport-McMoran Exploration Corporation. 
 
Карактеристике пројекта 
 
Пројекат се налази у Тимочкој крајни у источној Србији, око 5 km јужно од града Бора, 
регионалног административног и рударског центра, и око 250 km југоисточно од 
Београда. Планирана је производња од три до четири милиона тона руде годишње путем 
јамске екплоатације, са просечним садржајем бакра од 2,9% и 1,7 грама злата по тони 
руде. Ова руда ће се допремати до постројења за прераду минералних сировина где ће се 
из ње издвајати концентрат бакра за даљу продају. 
 
Главне карактеристике пројекта су: 
• Два нископа (тунела) за приступ руднику који се налази у Брестовачкој долини са 

погледом на Брестовачку реку, око 5 km јужно од Бора.   
• Рудно тело, североисточно од локације портала. 
• Подземно ископавање рудног тела. 
• Постројење за прераду минералних сировина до којег се ископана руда допрема и 

у којем се врши прерада руде ради добијања концентрата бакра који садржи 
трагове злата. Јаловина из постројења за прераду минералних сировина се потом 
транспортује цевоводима до јаловишта.  

• Јаловиште које се налази у долини потока Грчава где се отпад (јаловина) од 
рударских активности складишти. 

• Приступни путеви, цевоводи, трафостанице и далеководи као пратећи елементи 
инфраструктуре. 

 
Припремни радови и фаза изградње пројекта трајаће око две године. Рушење и 
уклањање објеката борског аеродрома биће саставни део ових радова, али ће 
потенцијално заћи и у оперативну фазу пројекта.   
 
У оперативној фази, експлоатација лежишта Чукару Пеки вршиће се техником 
подетажног откопавања са зарушавањем. Тунели ће бити изведени до рудног тела. 
Примениће се употреба бушаћих гарнитура унутар тунела како би се омогућило 
минирање циљне руде. Руда се потом извлачи из минираних подручја уз помоћ 



107 
 

специјализованих возила са места утовара, а отпадни материјал изнад руде се под 
сопственом тежином урушава, гурајући преосталу руду према тачкама утовара. Руда коју 
возила уклоне се дроби испод земље и припрема за транспорт на површину путем 
транспортних трака. На површини се руда преноси до постројења за прераду минералних 
сировина путем површинске транспортне траке. Процес флотације се користи за 
добијање бакра који садржи трагове злата из руде у циљу добијања „концентрата”. 
Концентрат се потом транспортује друмским саобраћајем и на крају бродом, и продаје се 
крајњим корисницима. Отпад (јаловина) из постројења за прераду одводи се цевоводима 
до обложеног јаловишта. Због тога што се стена изнад руде обрушава на руду (урушава), 
техника подетажног зарушавања проузроковаће кружно улегнуће тла на површини. 
 
По завршетку откопавања и извлачења економске руде, површински рударски објекти и 
објекти за прераду биће уклоњени, а портали и вентилациони отвори биће заптивени. 
Јаловиште и зона слегања тла остаће на локацији. Извршиће се потребна ремедијација на 
локација портала, постројењу за прераду и јаловишта употребом претходно уклоњеног 
површинског слоја земљишта и биће засађена вегетација. 
 
Очекује се да ће 700 - 1.200 људи бити упошљено током фазе изградње и око 450 људи у 
оперативној фази пројекта. Очекује се да ће већина радне снаге бити грађани Србије. 
Пројекат ће се ослањати на постојећу рударску експертизу у борском подручју. 

Употреба ресурса  

У фази изградње електрична енергија биће доступна путем дизел агрегата, док ће се у 
оперативној фази снабдевање вршити прикључењем на национални електро-енергетски 
систем преко постојећих далековода и нове трафостанице. Снабдевање водом за потребе 
пројекта ће се првенствено вршити путем подземних вода на које се наиђе током 
рударских активности, а допуњаваће се кишницом која падне на подручје јаловишта, и 
водом захваћеном из Брестовачке реке само током периода максималног протока. 
Постојаће и прикључак на општински водоводни систем али не за коришћење у 
производном процесу већ углавном за санитарне сврхе. Вода ће се сакупљати и 
рециклирати у највећој могућој мери. За пројекат ће бити потребни други ресурси и 
материјали, као што су бетонске и челичне компоненте, реагенси и потрошни материјал. 

Емисије и генерисање отпада  

Вода ће се рециклирати током пројектних активности. Вишак воде који треба истпустити 
биће спроведен путем цеви до базена како би се уклониле чврсте материје, уље и масноће 
пре испуштања у Брестовачку реку у првим фазама изградње пројекта. Касније и током 
производње, вишак воде ће бити испуштен у Грчаву. Спроводиће се континуирана 
ограничена испуштања површинске воде од подручја портала до Брестовачке реке, путем 
таложника у фази производње. 
 
Ствараће се прашина, суспендоване честице, метали везани за честице и доћи ће до 
емисија услед употребе горива за возила и агрегате. Примниће се одговарајуће мере како 
би се смањили утицаји на квалитет ваздуха. Буку и вибрације ће производити возила, 
опрема и минирање коришћењем експлозива. Већина чврстог отпада насталог услед 
пројектних активности ће се поново користити или ускладиштити на локацији. Отпадни 
стенски материјал биће поново употребљен за изградњу јаловишта, површински слој 
земљишта биће уклоњен са локације и депоноваће се за поновно кориштење након 
затварања рудника, отпад (јаловина) из прераде руде биће трајно депонован на 
јаловишту. Остали отпад, као што су комунални отпад или мале количине опасних 
материја, одвозиће се са локације за даље управљање у одговарајућим објектима у 
Србији. Мониторинг процедних вода из јаловишта ће се вршити преко бунара и 
препумпаваће се у јаловиште. Случајним цурењем и изливањем хемикалија и горива 
управљаће се добром праксом. За пројекат ће бити потребно осветљење. На локацији 
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неће бити извора јонизујућег или нејонизујућег зрачења, са изузетком мерача густине 
муља унутар постројења за прераду. 

Разматране алтернативе  

Rakita је разматрала различите приступе пројектовању и функционисању пројекта, 
укључујући различите могуцћности за локацију рудничког портала, постројења за 
прераду минералних сировина и јаловишта; различите могућности за примену технике 
откопавања и алтернативне приступе за складиштење јаловине; различите могућности 
за снабдевање водом, Испуштање воде и снабдевање електричном енергијом, као и 
методе за уклањање руде из подземних просторија, било преко окна, тракастих 
транспортера или камиона. 

Опис чинилаца животне средине 

Пројекат се налази на територији источне Србије на бочним странама Карпатско-
балканских веначних планина, у источном делу планине Кучај и Бељанице, и између реке 
Дунав и планине Стара Планина. Пејзажом доминирају брежуљци, а заступљене су 
пољопривредне површине, воћњаци и шуме, као и разуђена насеља и засеоци. 

Вода 

Пројекат се налази у сливовима Брестовачке, Борске и Суве реке. Квалитет воде у Борској 
реци је јако лош. Она је под значајним утицајем историјских и тренутних испуштања из 
три активна рудника, постројења за прераду метала и топионице у Бору, као и 
комуналних отпадних вода, те није погодна за људску или пољопривредну употребу. 
Насупрот томе, квалитет Брестовачке реке је класификован као висок/добар. Она 
представља станиште различитим врстама и користи се за локални риболов. И притоке 
Брестовачке реке (Кржанов поток, Срећко, Бугарин, Луваселан) и притоке Борске реке 
(Грчава, Калиник, Рукјавица) су станишта појединих заштићених врста. Сува река не 
представља станиште различитих врста биљака и животиња, али има улогу у регулисању 
земљишта и хидролошког окружења. Подземне воде играју важну улогу у локалном 
смислу. Већина домаћинстава у пројектном подручју повезана је на градски систем 
водоснабдевања, а нека домаћинства у селима као што су Шарбановац и Метовница 
користе воду из локалних бунара и природних извора за пијаћу воду, која се сматра 
безбедном и квалитетном. У неким домаћинствима се користе бунари за наводњавање у 
пољопривреди, а нека користе изворе. У Брестовцу се сва домаћинства ослањају на 
бунаре као изворе водоснабдевања. 
 
Земљиште  
 
Узорковањем земљишта 2015. и 2017. године није утврђена контаминираност 
супстанцама које су антропогеног карактера. Присуство нитрата је вероватно одраз 
пољопривредних пракси, а за метале пронађене у ниским концентрацијама сматра се да 
су вероватно одраз природних позадинских концентрација у земљишту које се односе на 
геологију основних магматских стена на том подручју. Концентрације арсена, бакра и 
олова које су пронађене у вредностима изнад граничних вредности на одређеним 
узоркованим местима (нпр. оним најближим Бору) су вероватно производ прашине 
ношене ваздухом из рударских активности у Бору. Земљиште узорковано 2015. године 
северно од тренутне локације указује на примерке обликованог тла или јаловине, и као 
такво, може захтевати даље испитивање и/или процену ризика како би се утврдило да ли 
ће пре изградње бити потребна санација. 
 
Ваздух 
 
Истраживање квалитета ваздуха за потребе пројекта актуелно је од маја 2016. године, 
при чему су иницијална истраживања завршена између јула и децембра 2015. године. 
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Резултати до сада показују да је већина параметара у оквиру српских и међународних 
стандарда квалитета ваздуха. Утврђено је да је ниво сумпор-диоксида у узорцима узетих 
у Бору у 2015. години превазилазио граничне вредности. Од тада је ниво сумпор-
диоксида знатно опао, што се може приписати стављању нове топионице у погон у РТБ 
Бор. Резултати нивоа сумпор-диоксида и таложних материја углавном испуњавају српске 
и међународне стандарде квалитета ваздуха. Резултати за присуство суспендованих 
честица PM10, PM2,5 и метала везаних за честице на неким локацијама били су изнад 
стандарда квалитета ваздуха. 
 
Климатске карактеристике 
 
Киша је у пројектном подручју углавном најобилнија у јулу. Температуре варирају од 
испод нуле током зиме, до преко 20 степени Целзијуса у летњим месецима - јулу и 
августу. Брзина ветра је у просеку испод 3 m/s, а ветрови претежно дувају из правца 
севера, истока и запада. 
 
Бука 
 
Основна мерења буке за потребе пројекта показала су да је постојећи ниво буке углавном 
низак и током дана и ноћи, и у складу са руралним окружењем. 
 
Биодиверзитет 
 
Најближа означена подручја заштићеног биодиверзитета налазе се на око 20 km западно 
од пројекта. Објављени извори као и истраживања почетног (нултог) стања искоришћени 
су за дефинисање почетног стања копненог и воденог биодиверзитета. Пројекат се 
налази на благо валовитом терену који се углавном састоји од мозаичких станишта на 
обрадивом земљишту слабог интензитета, са природним листопадним шумама и малим 
потоцима. Обрадиво земљиште се не употребљава интензивно, а нека обрадива поља 
показују знаке напуштености. У области утицаја пројекта потврђено је присуство 
различитих врста биљака, птица, слепих мишева и других сисара, водоземаца, гмизаваца, 
риба и водених бескичмењака, укључујући и неке српске и међународно заштићене 
врсте. 
 
Социјално и културно окружење  
 
Пројекат се налази између града Бора и села Слатина, Брестовац, Метовница, Оштрељ и 
Шарбановац. У окружењу пројекта налази се око 15.000 домаћинстава, укључујући град 
Бор. У оквиру овог ширег подручја истраживања, најближа насеља Брестовац, Слатина и 
Метовница имају комбиновано становништво од 1.605 домаћинстава. Пројекат пролази 
кроз земљиште у власништву домаћинстава у ова три насеља. Пројекат је израдио 
студије како би боље разумео становништво и насеља на локалном подручју. Заједнице се 
за изворе прихода углавном ослањају на комбинацију рада у локалним градовима, 
укључујући рударску индустрију и пољопривреду. 
 
Нема заштићених подручја у смислу културног наслеђа у оквиру пројекта. Историјска 
газдинства, пољопривредне зграде, могуће гробне хумке, гробови и трагови бившег 
рударства идентификовани су из историјских снимака из ваздуха направљених 1959. 
године, карти и кроз тумачење ЛИДАР података у пројектном подручју.   

Потенцијални утицаји на животну средину 

Захтев за одређивање обима и садржаја идентификовао је потенцијално значајне утицаје 
на животну средину проузроковане пројектом, и они су резимирани у наставку. 
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Измене у коришћењу земљишта 
 
Пројекат ће изменити коришћење земљишта у датој области и прећи са претежно 
пољопривредних на рударске активности; потенцијални утицаји су следећи: 
• Станишта - Око 300 хектара станишта биће изгубљено. Изгубљена станишта 

укључују делове храстово-грабове шуме, запуштена обрадива поља ниског 
интензитета укључујући ливаде за сено, грмље, шипражје и живице, као и 
подручја под храстово-грабовом шумом у подручју јаловишта. Ово ће утицати на 
дистрибуцију одређених врста флоре и фауне, укључујући заштићене врсте. То не 
би требало да угрози дугорочну одрживост регионалног станишта. Део потока 
Грчава биће изгубљен под утицајем јаловишта, а у доњим деловима потока може 
доћи до смањеног протока воде. Можда ће бити потребно развити мере које ће 
надокнадити изгубљено (области са обновљеним шумама или стаништима). 

• Лов, пчеларство и дрва за огрев - измене у коришћењу земљишта могу утицати на 
лов, доступност огревног дрвета, пчеларство и друге активности у подручју. 

• Утицај на визуелни изглед - пројекат ће извршити утицај на визуелни изглед и 
изменити изглед предела. За свођење овог ефекта на минимум користиће се 
ограде и саднице. Јаловиште и кружно улегнуће (зона слегања тла) ће постати 
трајна карактеристика предела након завршетка пројекта. 

• Откуп земљишта - земљиште и известан број кућа биће откупљено како би се 
обезбедило подручје за потребе пројекта. Исплате и надокнаде биче обезбеђене 
тамо где је потребно измештање. Приступиће се уклањању борског аеродрома. 

• Културно наслеђе - на пројектном подручју нема заштићених локација културног 
наслеђа, али ће нека историјска газдинства, закопани посмртни остаци, гробне 
хумке и могући трагови бивших рударских остатака или закопаних посмртних 
остатака којих има на подручју бити под утицајем пројекта. Вибрације од 
саобраћаја могу утицати на карактеристике културног наслеђа. 

 
Квалитет ваздуха и гасови са ефектом стаклене баште 
 
Пројекат ће проузроковати емисије у ваздух и стварање гасова са ефектом стаклене 
баште, како је наведено у наставку: 
• Емисије у ваздух - пројекат ће потенцијално проузроковати стварање прашине, 

суспендованих честица, метала везаних за честице, емисије из возила и опреме, 
што би могло имати утицај на здравље људи. Уз добро управљање, могуће је 
контролисати ове емисије. 

• Емисије гасова са ефектом стаклене баште - употреба возила, опреме на дизел 
погон и електрична енергија проузроковаће емисије гасова са ефектом стаклене 
баште. 

 
Бука и вибрације 
 
Пројекат ће генерисати буку: 
• Бука и вибрације - буку и вибрације ће проузроковати возила, опрема, уклањању 

борског аеродрома и минирање коришћењем експлозива. Пројекат ће морати да 
буде тако осмишљен и руковођен да ови утицаји буду сведени на минимум. 

Копнени биодиверзитет 
 
Пројекат ће утицати на копнени биодиверзитет: 
• Биљке и животиње - неке врсте биљака и животиња ће бити изгубљене или 

захваћене током процеса изградње, у оперативној фази и при затварању рудника 
кроз, нпр, уклањање земљишта или сударе животиња са возилима. Биће захваћене 
и неке биљне и животињске врсте које су заштићене по српском и међународном 
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праву. Уз добро управљање, мало је вероватно да ће ови губици негативно 
утицати на популацију врста. 

 
Квалитет воде и водени биодиверзитет 
 
За пројекат ће бити потребна вода, док ће се испуштања извршити на следећи начин: 
• Захватање воде – може доћи до захватања воде из Брестовачке реке током 

периода високог протока, како би се допунило снабдевање водом. То би могло да 
утиче на ток и квалитет воде у реци. 

• Испуштања - вишак воде ће се иницијално испуштати у Брестовачку реку, а 
касније и у Грчаву. Ово може потенцијално утицати на квалитет воде. Рудничка 
вода и отпадне воде могу садржати остатке експлозива, или стене које поседују 
потенцијал за стварање киселих рудничких вода, могу бити ниских температура и 
са ниским садржајем кисеоника. Испуштањима ће се управљати употребом 
таложника и базена за прераду воде, преко складиштења на јаловишту и 
накнадног третирања пре испуштања. Испуштања ће бити предмет мониторинга 
како би се избегли штетни утицаји на квалитет река.   

• Подземне воде и земљиште - цурење хемикалија и горива може утицати на 
квалитет подземних вода и земљишта. Уклањање погона за складиштење горива 
на борском аеродрому захтева планирање како би се загађење свело на минимум. 

• Одводњавање – подземна вода на коју се наиђе при операцијама откопавања мора 
се испумпати. Ово ће потенцијално утицати на отицање подземних вода у 
површинске токове као што су Борска река, Брестовачка река и њене притоке. 
Подземне воде ће повратити свој почетни ниво након затварања рудника, и то би 
требало да поново активира изворе; међутим, може се десити да не дође до 
враћања на првобитни ниво. 

• Седиментација - грађевинска активност, откопавање и одлагање земљишта, 
подземних слојева земљишта и отпадних стена могу довести до отицања 
седимената у реке и потоке и подземне воде.  То потом може проузроковати 
утицај на станишта заштићених врста, као што су, рецимо, крзнокрилци 
Helicopsyche bacescui (присутни у Кржановом потоку) и речни ракови. 

• Продор или цурење из јаловишта - процедне воде из јаловишта или продор или 
цурења из бране током изградње, оперативне фазе или након затварања, могу 
утицати на ток потока Грчава. Овај поток је станиште заштићене врсте 
Helicopsyche bacescui и речних ракова и многих других врста. 

 
Запошљавање, очекивања заједнице у вези са набавкама 
 
Пројекат ће омогућити запошљавање и отварање радних места: 
• Запошљавање и набавка - пројекат ће омогућити отварање око 700 - 1.200 радних 

места током изградње, и око 450 у фази рада. Не очекује се значајна миграција 
радника на предметно подручје. Пројекат ће вршити набавку робе, укључујући 
робу и услуге на локалу. Могуће је да ће очекивања позитивних користи бити већа 
него што пројекат то може да омогући.  

• Аеродром Бор – у склопу пројекта приступиће се декомисији борског аеродрома. 
Чланови заједнице могу имати очекивања око даље употребе борског аеродрома у 
спортске и рекреативне сврхе. 

Здравље, безбедност и услови рада 
 
Биће здравствених и сигурносних ризика и проблема у вези са условима рада, као и код 
сличних пројеката ове врсте: 
• Здравље, безбедност, услови рада - постоје ризици по здравље и безбедност у вези 

са грађевинским и рударским радовима. Биће важно да пројекат штити здравље и 
безбедност радника и извођача и обезбеди добре услове рада.  Пројекат ће радити 
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у складу са међународно прихватљивим здравственим и безбедносним 
стандардима, а исто тако, оградиће локацију и запошљавати и обучавати раднике 
обезбеђења у циљу заштите локалне заједнице. 

Мере које треба предузети како би се отклонили, спречили или ублажили утицаји 

Пројекат ће развити мере превенције, ублажавања и управљања како би се поступило са 
идентификованим утицајима у складу са српским законодавством и смерницама у вези са 
извођењем радова, отпадом, водом, квалитетом ваздуха, буком, хемикалијама, 
земљиштем, природним добрима и културним наслеђем. Процес ублажавања и 
управљања ће се надгледати путем Ракитиног система управљања животном средином. 

8. Подаци о могућим тешкоћама  

Није се наишло на значајније потешкоће приликом припреме захтева за одређивање 
обима и садржаја студије процене утицаја.  
 
Пројекат је тренутно у фази израде студије предизводљивости, а израда пројекта се 
финализира. Не очекују се значајне промене у вези са потенцијалним утицајима или 
локацијама утицаја као резултат даље израде пројекта. Извесно прикупљање података у 
тренутку подношења овог захтева о квалитету ваздуха и квалитету воде је у току (Табела 
14). 
 

Табела 14. Прикупљање почетних података о животној средини и друштвеним аспектима 

Тема Потребни подаци Статус 

Квалитет 
ваздуха 

Подаци о квалитету амбијенталног ваздуха за 
период од 12 месеци. 

Завршено 

Земљиште Узорковање земљишта за потребе почетног 
стања и лабораторијска испитивања на подручју 
јаловишта и на подручју прераде. 

Завршено 

Вода Додатна просторна покривеност узорцима 
квалитета воде и очитавања протока како би се 
покрила подручја јаловишта и прераде 
минералних сировина. 

У току  

Бука Две кампање мониторинга амбијенталне буке Завршено 
Биодиверзитет Испитивање станишта, флоре, слепих мишева, 

птица гнездарица, сисара, водоземца, гмизавца и 
копнених бескичмењака, воденог 
биодиверзитета (макро-бескичмењаци, ракови, 
рибе, силикатне алге) 

Завршено 

Културно 
наслеђе 

Преглед података и информација, обилазак 
локације 

Завршено 

Друштвени 
аспект 

Анкетирања домаћинстава како би се допунили 
постојећи подаци о домаћинствима, дискусије 
фокус група, интервјуи са кључним 
представницима заинтересованих страна, 
анализа локалног саобраћаја. 

Завршено  

Пејзаж/ 
Визуелни изглед 

Специјалистичка анализа фотографија локације 
ради дефинисања карактера предела, 
идентификовања осетљивих визуелних подручја 
и фотомонтаже. 

Завршено 
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ДЕО I 
Карактеристике пројекта 

Ред. 
бр. 

Питање ДА/НЕ 

Које карактеристике 
окружења Пројеката могу 
бити захваћене утицајем и 

како? 

Да ли последице могу бити значајне? 
Зашто? 

1 2 3 4 5 

1. Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумева активности које ће 
проузроковати физичке промене на локацији. (топографије, коришћење земљишта, између 

водник тела итд.)? 

1.1 Трајну или 
привремену 
промену коришћења 
земљишта, 
површинског слоја 
или топографије 
укључујући 
повећање 
интензитета 
коришћења?  

 

ДА 
Намена коришћења 
земљишта ће бити 
промењена са 
пољопривредне/шумског 
на подручје рударских 
активности. 

ДА 
Наступиће трајна промена у намени 
коришћења земљишта на подручју 
јаловишта и зоне слегања тла. 
Наступиће привремена промена у 
коришћењу земљишта на подручју 
постројења за прераду руде и рударске 
инфраструктуре.  

1.2 Рашчишћавање 
постојећег 
земљишта, 
вегетације или 
грађевина? 

 

ДА 
Вегетација, куће, 
напуштена газдинства ће 
бити уклоњена за потребе 
пројекта. 

ДА 
Наступиће трајна промена у намени 
коришћења земљишта. У оквиру 
пројекта је направљен план 
пресељења и исплаћиваће се 
надокнаде како би се смањио утицај 
на локално становништво.. 

1.3 Настанак новог вида 
коришћења 
земљишта? 

 

ДА 
Намена коришћења 
земљишта ће бити 
промењена са 
пољопривредне/шумског 
на земљиште за потребе 
рударских активности.  

ДА 
Наступиће трајна промена у намени 
коришћења земљишта на подручју 
јаловишта и зоне слегања тла. Друге 
измене ће бити привремене.  

1.4 Претходни радови, 
на пример 
бушотине, 
испитивање 
земљишта? 

 

ДА 
На локацији су вршени 
истражни радови 
укључујући и изградњу 
истражног нископа. 

НЕ 

1.5 Грађевински 
радови? 

 

ДА 
На локацији ће бити 
вршени грађевински 
радови. . 

ДА 
Грађевински радови ће трајно 
изменити топографију терена и 
хидрологију.  

1.6 Довођење локације у 
задовољавајуће 
стање по престанку 
пројекта?  

ДА 
Пројекат ће имати 
програм затварања, 
враћања у првобитно 
стање (рекултивација) и 
програм управљања 
након затварања. 

ДА 
Пројекат ће имати програм затварања, 
враћања у првобитно стање 
(рекултивација) и програм управљања 
након затварања, тако да ова фаза 
развоја не утиче негативно на 
животну средину нити на људе. 

1.7 Привремене 
локације за 
грађевинске радове 
или становање 
грађевинских 
радника? 

 

НЕ 
Грађевинска радна снага 
ће бити смештена у 
локалним центрима 
становања. 

НЕ 
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1.8 Надземне 
грађевине, 
конструкције или 
земљани радови 
укључујући 
пресецање 
линеарних објеката, 
насипање или 
ископе? 

 

ДА 
Надземне структуре ће 
укључивати рудничку 
инфраструктуру на 
порталу, постројење за 
прераду минералних 
сировина, јаловиште, 
транспортне траке и 
цевоводе. Земљани 
радови ће бити потребни 
за изградњу јаловишта, 
постројења за прераду и 
базена за третирање воде. 

ДА 
Пројекат ће утицати на трајну 
промену изгледа пејзажа. Радовима на 
изградњи пажљиво ће се управљати у 
складу са Планом управљања 
грађевинским радовима. 

1.9 Подземни радови 
укључујући 
рудничке радове и 
копање тунела? 

 

ДА 
Рударски радови су 
саставни део пројекта. 

ДА 
Сталне промене подземних површина 
извршиће се откопавањем. 

1.10 Радови на 
исушивању 
земљишта? 

 
НЕ НЕ 

1.11 Измуљивање?   НЕ НЕ 

1.12 Индустријски и 
занатски 
производни 
процеси?  

 

НЕ НЕ 

1.13 Објекти за 
складиштење робе и 
материјала? 

 

ДА 
Постојаће складиште, 
складиште експлозива, 
просторије за рударе, 
складиште горива и 
административне 
канцеларије. 

НЕ 
Експлозиви и детонатори ће бити 
ускладиштени у складу са прописима.  
Горива и уља ће се складиштити у 
складу са прописима и добром 
праксом. За случаје изливања 
обезбедиће се танкване адекватне 
запремине.  

1.14 Објекти за третман 
или одлагање 
чврстог отпада или 
течних ефлуената?  

ДА 
Постојаће базен за 
третирање воде као и 
ретенциони базен за воду.  
Јаловиште ће се 
користити за рударски 
отпад. 

НЕ 
Постојаће мониторинг квалитета воде 
која се испушта у Брестовачку и 
Борску реку.   

1.15 Објекти за 
дугорочни смештај 
погонских радника? 

 

НЕ 
Радници ће бити 
смештени у оближњим 
градовима. 

НЕ 
- 

1.16 Нови пут, железница 
или речни 
транспорт током 
градње или 
експлоатације? 

 

ДА 
Постојећи пут између пута 
бр. 37 и портала ће бити 
проширен.  

НЕ 
Промене на путевима биће предузете 
на начин којим би се ремећење 
корисника путева свело на минимум. 

1.17 Нови пут, 
железница, 
ваздушни саобраћај, 
водни транспорт 
или друга 
транспортна 
инфраструктура, 
укључујући нове 
или измењене 

 

ДА 
Приступни пут ће бити 
изграђен. Приступиће се 
демонтажи и рушењу 
борског аеродрома. 

ДА 
Промене на путевима биће предузете 
на начин којим би се ремећење 
корисника путева и утицаји на 
животну средину свели на минимум.  
Утицајима животне средине и 
друштвеним аспектима демонтаже 
аеродрома руководиће Ракита у 
складу са српским прописима и 
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правце и станице, 
луке, аеродроме 
итд.? 

добром међународном праксом. 

1.18 Затварање или 
скретање постојећих 
транспортних 
праваца или 
инфраструктуре 
која води ка 
изменама кретања 
саобраћаја? 

 

НЕ 
 

НЕ 
. 

1.19 Нове или скренуте 
преносне линије или 
цевоводи? 

 

ДА 
Биће постављени 
цевоводи од постројења 
за прераду минералних 
сировина до јаловишта и 
измешта се водоводна 
траса. 

НЕ 
Цевоводи ће бити усмерени како би се 
смањио утицај на животну средину. 

1.20 Запречавање, 
изградња брана, 
изградња пропуста, 
регулација или 
друге промене у 
хидрологији 
водотока или 
аквифера? 

 

ДА 
Брана ће бити изграђена 
за јаловиште. Горњи 
крајеви потока Грчава, 
притоке Борке реке, биће 
измењени и скраћени у 
дужини. Пропусти ће се 
користити тамо где 
путеви и цевоводи 
прелазе преко водених 
токова. 

ДА 
Пројекат ће трајно изменити локалну 
хидрологију. Ове промене могу 
утицати на проток и квалитет водених 
токова у тој области. Пројекат ће 
предвидети начине како би се утицаји 
свели на минимум. 

1.21 Прелази преко 
водотока? 

 

ДА 
Пропусти ће се користити 
тамо где путеви и 
цевоводи прелазе преко 
водених токова. 

ДА 
Пројекат ће израдити пропусте и 
прелазе како би се смањио утицај на 
проток воде. 

1.22 Црпљење или 
трансфер воде из 
подземних или 
површинских 
извора?  

 

ДА 
Вода ће се испумпавати из 
подземних токова за 
потребе одводњавања 
рудника.  Ова вода ће 
бити испумпана за даље 
коришћење у постројењу 
за прераду, а вишак воде 
ће бити усмерен ка 
јаловишту. 

ДА 
Испумпавање подземних вода и 
рудничких вода може утицати на 
расположивост, проток и квалитет 
воде. Пројекат тренутно истражује ове 
потенцијалне утицаје и покушаће да 
ефекте смањи на минимум зарад оних 
који користе воду за пиће и 
наводњавање, као и зарад акватичне 
екологије. 

1.23 Промене у водним 
телима или на 
површини 
земљишта које 
погађају 
одводњавање или 
отицање? 

 

ДА 
Горњи крајеви Грчаве, 
притоке Борке реке, биће 
измењени и скраћени у 
дужини. Пројекат ће 
утицати на одводњавање, 
посебно у подручју зоне 
слегања тла. Постоји 
могућност цурења из 
јаловишта. 

ДА 
Неке промене настале у хидрологији 
пројектног подручја биће трајне. 
Пројекат тренутно истражује ове 
потенцијалне утицаје и покушаће да 
ефекте смањи на минимум зарад оних 
који користе воду за пиће и 
наводњавање, као и зарад водене 
екологије. Обезбедиће се дугорочни 
мониторинг процедних вода из 
јаловишта. 

1.24 Превоз персонала 
или материјала за 
градњу, погон или 
потпуни престанак? 

 

ДА 
Вршиће се транспорт 
особља и материјала. 

ДА 
Превоз материјала за грађевинске 
радове, опреме, отпада и особља може 
проузроковати извесне утицаје на 
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квалитет ваздуха и на буку. Ови 
утицаји биће локализовани. 

1.25 Дугорочни радови 
на демонтажи, 
потпуном престанку 
или обнављању 
рада? 

 

НЕ 
Вршиће се краткорочни 
радови на демонтажи 
борског аеродрома. 

НЕ 

1.26 Текуће активности 
током потпуног 
престанка рада које 
могу имати утицај 
на животну 
средину? 

 

ДА 
Јаловиште и подручје 
слегања тла ће остати на 
локацији. 

НЕ 
Вршиће се дугорочни мониторинг. 

1.27 Прилив људи у 
подручје, привремен 
или сталан? 

 
НЕ НЕ 

1.28 Увођење нових 
животињских и 
биљних врста? 

 
НЕ НЕ 

1.29 Губитак аутохтоних 
врста или генетске и 
биолошке 
разноврсности? 

 

ДА 
Постоје природне и 
заштићене копнене врсте 
које се налазе на подручју 
обухваћен пројектом.  

НЕ 
Неки појединачни примерци биљака и 
животиња могу бити изгубљени као 
резултат активности пројекта, али је 
мало вероватно да ће утицати на врсту 
као целину, генетску или биолошку 
разноврсност. Постоје алтернативна 
станишта која се налазе око 
пројектног подручја и која могу 
подржати ове врсте.   

1.30 Друго?  НЕ НЕ 

2. Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру пројекта подразумевати коришћење 
природних ресурса као што су земљиште, вода, материјали или енергија, посебно оних ресурса 

који су необновљиви или који се тешко обнављају? 

2.1 Земљиште, посебно 
неизграђено или 
пољопривредно? 

 

ДА 
Пољопривредно и шумско 
земљиште ће се 
користити. 

ДА 
Наступиће трајна промена у 
коришћењу земљишта у зони слегања 
тла и код јаловишта. Промене у 
другим подручијима биће 
привременог карактера.  

2.2 Вода? 

 

ДА 
Користиће ће подземна и 
површинска вода. 

ДА 
Пројекат ће користити и вршити 
испуштања у површинске и подземне 
воде. С обзиром да се ради о 
рударском пројекту, постојаће утицај 
на хидрогеолошки и хидролошки 
режим. Пројекат врши процену ових 
утицаја и разматра начине да ефекте 
на људе и животну средину смањи на 
минимум. 

2.3 Минерали? 

 

ДА 
Пројекат је рударски 
пројекат и вршиће 
уклањање минерала. 

ДА 
Извршиће се трајно уклањање 
минерала.  

2.4 Камен, шљунак, 
песак?  

ДА 
Пројекат ће користити 
камен, шљунак и песак у 

НЕ 
- 
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фази изградње и у 
оперативној фази. 

2.5 Шуме и коришћење 
дрвета? 

 

ДА 
Неке површине шума ће 
бити огољене за потребе 
грађевинског подручја 
пројекта. 

НЕ 
Области уклоњених шума биће 
ограничене.   

2.6 Енергија, 
укључујући 
електричну и течна 
горива? 

 

ДА 
Током изградње, потребе 
за електричном енергијом 
ће се подмиривати путем 
агрегата, а током 
оперативне фазе 
снабдевање електричном 
енергијом ће се вршити из 
електро енергетске 
мреже, преко постојећег 
далековода.   

НЕ 
Пројекат је ступио у контакт са ЈП ЕПС-
ом ради провере да ли употреба 
енергије током рада неће негативно 
утицати на доступност електричне 
енергије другим корисницима. 
 

2.7 Други ресурси?  НЕ  

3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу 
материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или 

изазвати забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље? 

3.1 Да ли пројекат 
подразумева 
коришћење 
материја или 
материјала који ћу 
токсични или 
опасни по људско 
здравље или 
животну средину 
(флора, фауна, 
снабдевање водом)? 

 

ДА 
Експлозиви и детонатори 
ће се користити за 
минирање. Горива, уља, 
реагенси и мале количине 
других опасних 
материјала ће се 
користити у изградњи, 
током оперативне фазе и 
при затварању рудника.   

НЕ 
Употреба, складиштење, и транспорт 
опасних материја спроводиће се у 
складу са прописима Републике 
Србије. Пројекат се ослања на 
процедуре управљања и руковања 
експлозивима и опасним 
материјалима. 
 

3.2 Да ли ће пројекат 
изазвати промене у 
појави болести или 
утицати на 
преносиоце болести 
(на пример, болести 
које преносе 
инсекти или које се 
преносе водом)? 

 

НЕ НЕ 

3.3 Да ли ће пројекат 
утицати на 
благостање 
становништва, на 
пример променом 
услова живота? 

 

ДА 
Пројекат ће омогућити 
запошљавање и кроз 
пресељење побољшати 
услове живота. 

ДА 
Извршиће се позитиван утицај. 

3.4 Да ли постоје 
посебно рањиве 
групе становника 
које могу бити 
погођене извођењем 
пројекта, на пример 
болнички 
пацијенти, стари?  

 

ДА 
Пројекат је 
идентификовао групе под 
утицајем, укључујући и 
старија лица, жене и Роме. 

НЕ 
Пројекат вероватно неће 
непропорционално утицати на рањиве 
групе становништва. 

3.5 Други узроци?  НЕ  
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4. Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати чврсти отпад? 

4.1 Јаловина, депонија 
уклоњеног 
површинског слоја 
или руднички 
отпад? 

 

ДА 
Пројекат ће произвести 
отпадни стенски 
материјал и јаловину 
(отпад) из процеса 
прераде минералних 
сировина. 

НЕ 
Отпадни стенски материјал који се 
произведе током изградње поново ће 
се користити за изградњу бране 
јаловишта. Јаловина ће се 
испумпавати и чувати у обложеном и 
специјално пројектованом 
одлагалишту јаловине.  

4.2 Градски отпад (из 
станова или 
комерцијални 
отпад)? 

 

ДА 
Ограничене количине 
комерцијалног отпада ће 
се генерисати из 
канцеларијских и 
административних 
зграда. 

НЕ 
Овај отпад ће се збрињавати у 
овлашћеним објектима за управљање 
отпадом и у складу са прописима и 
Ракитиним политикама животне 
средине и безбедности. Одговарајућим 
управљањем отпадом избећи ће се 
значајне штетне последице. 

4.3 Опасан или 
токсични отпад 
(укључујући радио-
активни отпад)? 

 

ДА 
Генерисаће се ограничене 
количине опасног отпада, 
на пример, боје и 
растварачи од чишћења.  
Радиоактивни отпад неће 
бити генерисан. 

НЕ 
Овај отпад ће се збрињавати у 
овлашћеним објектима за управљање 
отпадом и у складу са прописима и 
Ракитиним политикама животне 
средине и безбедности. Одговарајућим 
управљањем отпадом избећи ће се 
значајне штетне последице. 

4.4 Други индустријски 
процесни отпад? 

 
НЕ 
 

НЕ 
 

4.5 Вишак производа? 
 

НЕ 
 

НЕ 
 

4.6 Отпадни муљ или 
други муљеви као 
резултат третмана 
ефлуента? 

 

ДА 
Третманом отпадних вода 
/ канализационих вода 
произвешће се муљ.   
 

НЕ 
Муљ ће се предавати постројењима 
која имају дозволу за третман овог 
отпада или смештати на јаловиште. 
 

4.7 Грађевински отпад 
или шут? 

 

ДА 
Генерисаће се 
грађевински отпад. 

НЕ 
Отпадни стенски материјал који се 
буде генерисао током изградње 
истражног нископа биће поново 
искоришћен приликом изградње 
јаловишта или за посипање на 
пројектним саобраћајницама.  
Грађевинским отпадом ће се 
управљати у складу са Ракитиним 
процедурама управљања отпадом у 
угледним лиценцираним објектима 
ван локације. 

4.8 Сувишак машина и 
опреме? 

 
НЕ 
 

НЕ 
 

4.9 Контаминирано тло 
или други 
материјал? 

 

НЕ 
Не очекује се да ће се 
загађено земљиште наћи 
на пројекту или да ће 
настати као последица 
пројекта. Уколико у фази 
изградње или током 
демонтаже борског 
аеродрома, буде било 
изливања, ово земљиште 

НЕ 
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ће бити премештено на 
одлагалиште 
контаминираног 
земљишта, а затим ће 
бити санирано и прописно 
уклоњено. 

4.10 Пољопривредни 
отпад? 

 
НЕ 
 

НЕ 
 

4.11 Друга врста отпада? 
 

НЕ 
 

НЕ 
 

5. Да ли извођење пројекта подразумева испуштање загађујућих материја или било којих опасних, 
токсичних или непријатних материја у ваздух? 

5.1 Емисије из 
стационарних или 
мобилних извора за 
сагоревање 
фосилних горива? 

 

ДА 
Ствараће се емисије из 
агрегата за снабдевање 
електричном енергијом 
током фазе изградње 
(емисије оксида азота и 
сумпор диоксида).  
Грађевински саобраћај, 
возила и машине, 
транспорт радника, 
оперативни саобраћај 
генерисаће емисије. 

ДА 
Емисије прашине и издувних гасова 
генерисане пројектом контролисаће 
се у складу са добром праксом. 
Главни извор емисије који ће 
допринети количини азотових оксида 
су постројења за сагоревање које се 
налазе у руднику и где се издувни 
гасови испуштају кроз одговарајући 
портал. На овом порталу су услови 
испуптања такви да додлази до лабе 
дисперзије под одређеним 
метеоролошким условима. Мере 
смањења утицаја треба 
иденмтификовати у Студији процене 
утицаја.  

5.2 Емисије из 
производних 
процеса? 

 

ДА 
Обрада минералних 
сировина обухвата 
дробљење и флотацију.  
Кључне емисије ће се 
односити на емисије 
суспендованих честица. 

НЕ 
 

5.3 Емисије из 
материјала којима 
се рукује укључујући 
складиштење и 
транспорт? 

 

ДА 
Прашина, суспендоване 
честице и метали везани 
за честице ће се 
генерисати током 
изградње и у оперативној 
фази. 
Садржај арсена и 
кадмијума у честицама 
може бити повећан.   

ДА 
Емисије генерисане пројектом 
контролисаће се у складу са добром 
праксом. 
Очекује се да ће главни извор који 
доприносе емисији арсена и 
кадмијума бити постројење за прераду 
руде, транспортни путеви и 
складишта руде и рударског отпада. 
Мере смањења утицаја ће бити 
дефинисане у Студији процене 
утицаја.  

5.4 Емисије из 
грађевинских 
активности 
укључујући 
постројења и 
опрему? 

 

ДА 
Ствараће се емисије 
проузроковане 
грађевинским 
активностима, 
укључујући постројења и 
опрему. 

НЕ 
Емисије генерисане пројектом 
контролисаће се у складу са добром 
праксом. 

5.5 Прашина или 
непријатни мириси 
који настају 
руковањем 
материјалима 

 

НЕ НЕ 
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укључујући 
грађевинске 
материјале, 
канализацију и 
отпад? 

5.6 Емисије због 
спаљивања отпада? 

 
НЕ НЕ 

5.7 Емисије због 
спаљивања отпада 
на отвореном 
простору (на 
пример, исечени 
материјал, 
грађевински 
остаци)? 

 

НЕ НЕ 

5.8 Емисије из других 
извора? 

 
НЕ НЕ 

6. Да ли извођење пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација или испуштање 
светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? 

6.1 Због рада опреме, на 
пример машина, 
вентилационих 
постројења, 
дробилица? 

 

ДА 
У оперативној фази ће 
буку и вибрације 
производити опрема. То 
ће обухватити подземно 
минирање, покретна 
постројења и опрему на 
подручју портала, буку и 
вибрације под утицајем 
транспортних трака, 
млинова за млевење и 
опреме у постројењу за 
прераду минералних 
сировина, пумпи и опреме 
у јаловишту. 
 

ДА 
Пројекат ће настојати да смањи утицај 
буке кроз пројектовање, избор опреме 
и употребу мера за ублажавање буке, 
као што је постављање баријера.   

6.2 Из индустријских 
или сличних 
процеса?  

ДА 
Види горе (6.1) 

ДА 
Пројекат ће настојати да смањи утицај 
буке кроз изглед, избор опреме и 
употребу мера за ублажавање буке, 
као што је постављање баријера.   

6.3 Због грађевинских 
радова и уклањања 
грађевинских и 
других објеката? 

 

ДА 
Бука и вибрације ће се 
генерисати услед рада 
мобилне опреме током 
пуштања у рад, 
надоградње и изградње 
путева, изградње 
пројектне 
инфраструктуре и зграда, 
изградње транспортера и 
изградње цевовода и 
демонтаже борског 
аеродрома. 
 

ДА 
Пројекат ће настојати да смањи утицај 
буке кроз изглед, избор опреме и 
употребу мера за ублажавање буке, 
као што је постављање баријера.   

6.4 Од експлозија или 
побијања шипова? 

 

ДА 
Минирање ће се 
користити у процесу 
откопавања руде. 

ДА 
Пројекат ће настојати да смањи утицај 
буке кроз изглед, избор опреме и 
употребу мера за ублажавање буке, 
као што је постављање баријера.   
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6.5 Од грађевинског 
или погонског 
саобраћаја? 

 

ДА 
Буку и вибрације ће 
генерисати саобраћај у 
фазама изградње, у 
оперативној фази и при 
затварању рудника. 

ДА 
Пројекат ће настојати да смањи утицај 
буке кроз изглед, избор опреме и 
употребу мера за ублажавање буке, 
као што је постављање баријера.   

6.6 Из система за 
осветљење или 
система за хлађење? 

 
НЕ 
 

НЕ 
 

6.7 Из извора 
електромагнетног 
зрачења 
(подразумевају се 
ефекти на најближу 
осетљиву опрему 
као и на људе)? 

 

НЕ 
 

НЕ 
 

6.8 Из других извора? 
 

НЕ 
 

НЕ 
 

7. Да ли извођење пројекта води ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих 
материја на тло или у канализацију, површинске и подземне воде? 

7.1 Због руковања, 
складиштења, 
коришћења или 
цурења опасних или 
токсичних материја?  

ДА 
Постоји могућност појаве 
цурења из јаловишта и 
случајног изливања 
опасних или токсичних 
материјала. 

НЕ 
Јаловиште ће бити обложено и вршиће 
се мониторинг процедних вода. 
Танкване ће бити уграђене у 
складиштима горива и уља. Вода ће се 
третирати путем базена за третирање 
и ретенцију материја пре испуштања.  
Било каква цурења или ослобађања 
биће последица акцидента.   

7.2 Због испуштања 
канализације или 
других флуената 
(третираних или 
нетретираних) у 
воду или у 
земљиште? 

 

ДА 
Вршиће се Испуштање 
воде у локалне водене 
токове. 

ДА 
Испуштање у водене токове биће 
пажљиво планирано и надгледано. 

7.3 Таложењем 
загађујућих 
материја 
испуштених у 
ваздух, у земљиште 
или у воду? 

 

ДА 
Пројектне активности 
имају потенцијал да 
резултирају 
седиментацијом водотока. 

ДА 
Пројекат ће имати план за контролу 
ерозије како би се вршило управљање 
утицајима седиментације. 

7.4 Из других извора?  НЕ НЕ 

7.5 Постоји ли 
дугорочни ризик 
због загађујућих 
материја у животној 
средини из ових 
извора? 

 

НЕ НЕ 

8. Да ли током извођења и рада пројекта може настати ризик од удеса који могу утицати на људско 
здравље или животну средину? 

8.1 Од експлозија, 
исцуривања, ватре 
итд. током 
складиштења, 
руковања, 

 

ДА 
Постоји ризик по људско 
здравље од рударских 
активности, употребе 
експлозива, саобраћајних 

ДА 
Постоје ризици од несрећа у вези са 
пројектима ове врсте који могу 
оставити значајне последице на живот 
и здравље људи и животну средину. 
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коришћења или 
производње опасних 
или токсичних 
материја? 

незгода, грађевинских и 
радних несрећа, пропуста 
у функиционисању 
јаловишта. 

Ракита поседује имплементиран 
систем управљања здрављем и 
безбедношћу како би се 
идентификовали, управљали и 
умањили ризици од несрећа. 
Јаловиште је пројектовано тако да се 
избегне потенцијално отказивање 
бране. Експлозиви ће се складиштити 
и користити у складу са прописима. 
 

8.2 Због разлога који су 
изван граница 
уобичајене заштите 
животне средине, на 
пример због 
пропуста у систему 
контроле загађења? 

 

НЕ НЕ 

8.3 Због других 
разлога? 

 
НЕ НЕ 

8.4 Због природних 
непогода (на 
пример, поплаве, 
земљотреси, 
клизишта, итд.)? 

 

НЕ НЕ 

9. Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографији, традиционалном 
начину живота, запошљавању? 

9.1 Промене у обиму 
популације, 
старосном добу, 
структури, 
социјалним 
групама? 

 

НЕ НЕ 

9.2 Расељавање 
становника или 
рушење кућа или 
насеља или јавних 
објеката у насељима, 
на пример школа, 
болница, 
друштвених 
објеката? 

 

ДА 
Један мали број 
становника ће бити 
пресељен. Пројекат ће 
вршити откуп земљишта 
које се тренутно користи 
за пољопривреду.  

ДА 
Откуп земљишта и пресељење се 
предузима у складу са прописима и 
добром међународном праксом, како 
би они који су под утицајем били у 
бољој позицији након откупа 
земљишта и исплате надокнаде него 
што су били пре почетка тог процеса. 

9.3 Кроз досељавање 
нових становника 
или стварање нових 
заједница? 

 

НЕ НЕ 

9.4 Испостављањем 
повећаних захтева 
локалној 
инфраструктури 
или службама, на 
пример становање, 
образовање, 
здравствена 
заштита? 

 

НЕ НЕ 

9.5 Отварање нових 
радних места током 
градње или 
експлоатације или 

 

ДА 
Пројекат ће створити нова 
радна места, и пружити их 
онима који би иначе 

ДА 
Постојаће позитиван утицај у вези са 
стварањем нових радних места. 
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проузроковање 
губитка радних 
места са 
последицама по 
запосленост и 
економију? 

морали да се преселе у 
потрази за 
запошљавањем.   

9.6 Други узроци? 
 

НЕ 
 

НЕ 
 

10. Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи развој који може водити 
последицама по животну средину или кумулативни утицај са другим постојећим или 

планираним активностима на локацији? 

10.1 Да ли ће пројекат 
довести до притиска 
за даљим развојем 
који може имати 
значајан утицај на 
животну средину, на 
пример повећано 
насељавање, нове 
путеве, нов развој 
пратећих 
индустријских 
капацитета или 
јавних служби итд.? 

 

НЕ НЕ 

10.2 Да ли ће пројекат 
довести до развоја 
пратећих објеката, 
помоћног развоја 
или развоја 
подстакнутог 
пројектом који може 
имати утицај на 
животну средину, на 
пример пратеће 
инфраструктуре 
(путеви, снабдевање 
електричном 
енергијом, чврсти 
отпад или третман 
отпадних вода итд.), 
развоја насеља, 
екстрактивне 
индустрије, 
снабдевања и др.? 

 

НЕ НЕ 

10.3 Да ли ће пројекат 
довести до 
накнадног 
коришћења 
локације које ће 
имати утицај на 
животну средину? 

 

НЕ НЕ 

10.4 Да ли ће пројекат 
омогућити у 
будућности развој 
по истом моделу?  

 

ДА 
Могуће је да се у овој 
области предузму и 
накнадне рударске 
активности. 

НЕ 

10.5 Да ли ће пројекат 
имати кумулативне 
ефекте због близине 

 
ДА 
Пројекат се налази близу 
локације РТБ Бор.  

НЕ 
Пројекат ће фунцкионисати независно 
од ове локације. 
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других постојећих 
или планираних 
пројеката са 
сличним ефектима? 
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ДЕО II 

Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација 
пројекта 

За сваку карактеристику пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека 
од набројаних компонената животне средине може бити захваћена утицајем пројекта. 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје карактеристике животне 
средине на локацији или у околини 
локације пројекта које могу бити 
захваћене утицајем пројекта: 

 

1) подручја заштићена међународним, 
националним или локалним прописима, 
због својих природних, пејзажних, 
културних или других вредности, које 
могу бити захваћене утицајем пројекта; 

Не постоје области заштићене 
међународним, националним или 
локалним прописима, због природних 
пејзажних, културних или других 
вредности унутар пројекта или близу 
њега. 

2) друга подручја важна или осетљива 
због своје екологије, на пример мочварна 
подручја, водотоци или друга водна тела, 
планинска подручја, шуме и шумско 
земљиште; 

Постоје шумовите области и реке у 
обухвату пројекта. 

3) подручја која користе заштићене, 
важне или осетљиве врсте флоре и фауне, 
на пример за раст и развој, 
размножавање, одмор, презимљавање, 
миграцију, које могу бити захваћене 
утицајем пројекта; 

У пројектном подручју су 
идентификоване заштићене врсте флоре 
и фауне.   

4) унутрашње површинске и подземне 
воде; 

Пројекат ће утицати на Борску, 
Брестовачку и Суву реку и њихове 
притоке и подземне воде 

5) заштићена природна добра; У обухвату пројекта нема заштићених 
природних подручја. Заштићене врсте су 
идентификоване у предметном подручју 

6) правци или објекти који се користе за 
јавни приступ рекреационим и другим 
објектима; 

Приступиће се демонтажи борског 
аеродрома. 

7) саобраћајни правци подложни 
загушењима или који могу проузроковати 
проблеме животној средини; 

Пројекат ће генерисати саобраћај. Према 
првим индикацијама обим саобраћаја за 
испоруку материјала, уклањање отпада и 
производа и превоз запослених неће бити 
на нивоу који би изазвао загушење. 
Пројекат и даље разматра овај утицај. 

8) подручја на којима се налазе 
непокретна културна добра;  

У обухвату пројекта налазе се непокретна 
културна добра. Пројекат планира да у их 
потпуности идентификује и евидентира 
и/или заштити током развоја пројекта. 

ПИТАЊЕ: Да ли се пројекат налази на локацији 
на којој ће вероватно бити видљив 
многим људима  

Да, локација пројекта ће бити видљива, на 
пример, особама које пролазе локалним и 
магистралним путевима 

ПИТАЊЕ: Да ли се пројекат налази на претходно Да, пројекат се налази на подручју који је 
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неизграђеној локацији, на којој ће доћи 
до губитка зелених површина 

било претежно неизграђено.   

ПИТАЊЕ: Да ли се на локацији пројекта или у 
околини земљишта које ће бити 
захваћено утицајем пројекта користи 
за одређене приватне или јавне 
намене: 

Земљиште на пројектном подручју се 
користи за: 
1.  Куће, баште, и другу приватну 
имовину; 
2.  Индустрију  
3.  Рекреацију (борски аеродром) 
4.  Јавне отворене површине (шуме 
за лов);  
8  Пољопривреду 
9.  Шумарство 
11. Руднике и каменоломе (у Бору, 
северно од локације пројекта 

1) куће, баште, друга приватна имовина; 

2) индустрија; 

3) трговина; 

4) рекреација; 

5) јавни отворени простори; 

6) јавни објекти; 

7) пољопривреда; 

8) шумарство; 

9) туризам; 

10) рудници и каменоломи, и др.; 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје планови за будуће 
коришћење земљишта на локацији или 
у околини које би могло бити 
захваћено утицајем пројекта 

Нема тренутних планова. 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја на локацији или 
у околини која су густо насељена, која 
би могла бити захваћена утицајем 
пројекта 

НЕ 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја осетљивог 
коришћења земљишта на локацији или 
у околини, која могу бити захваћена 
утицајем пројекта: 

Постоје: 
 Клинике - пет амбуланти у сваком 

од насеља  
 Школе - једна предшколска 

установа и шест основних школа 
 Јавни објекти - мала писта 

(борски аеродром) 

1) болнице; 

2) школе; 

3) верски објекти; 

4) јавни објекти? 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја на локацији или 
у околини са важним, високо 
квалитетним или недовољним 
ресурсима, који би могли бити 
захваћени утицајем пројекта: 

Пројекат ће развијати минералне ресурсе 
значајне за привреду Србије. То ће 
утицати на подземне и површинске воде у 
Борској, Брестовачкој и Сувој реци и 
њиховим сливовима, шуме, 
пољопривредно земљиште и риболов у 
локалним рекама. Ови ресурси се не 
сматрају посебно важним или оскудним. 

1) подземне воде; 

2) површинске воде; 

3) шуме; 

4) пољопривредно земљиште; 
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5) риболовно подручје; 

6) туристичко подручје; 

7) минералне сировине; 

ПИТАЊЕ: Да ли на локацији пројекта или у 
околини има подручја која већ трпе 
загађење или штету на животној 
средини, на пример тамо где су 
постојећи правни стандарди животне 
средине премашени, која могу бити 
захваћена утицајем пројекта 

Борска река је погођена узводним 
рударским радовима и припадајућим 
постројењима за третман и одлагање 
јаловине. Испуштање воде у овај водоток 
вероватно ће побољшати квалитет овог 
водотока. Концентрација сумпор-
диоксида у ваздуху је била повећана у 
Бору. Међутим, забележен је значајни пад 
од маја/јуна 2016. године вероватно услед 
замене старе топиниоце у Бору. 
Садржај арсена, кадмијума и никла у 
честицама прашине је повећан и 
превазилази прописане вредности на 
више локације у зони праћена. Са обзиром 
да су ове локације распрострањене на 
простору може се закључити да је ово 
последица природног садржаја метала у 
локалној геологији.  

ПИТАЊЕ: Да ли постоји могућност да локација 
пројекта буде погођена земљотресом, 
слегањем, клизањем, ерозијом, 
поплавама или екстремним 
климатским условима, као на пример, 
температурним разликама, маглама, 
јаким ветровима, који могу довести до 
тога да пројект проузрокује проблеме 
животној средини 

Не постоје информације које би указивале 
на то да би пројекат бо нарочито погођен 
било којом од наведених ставки у односу 
на пројекте који се налазе на другим 
местима у Србији. 

ПИТАЊЕ:  Да ли је вероватно да ће испуштања 
пројекта имати последице по квалитет 
чинилаца животне средине: 

Пројекат ће извршити утицаје на животну 
средину укључујући и ставке наведене у 
наставку: 
1. Климатске - пројекат ће генерисати 
емисије гасова са ефектом стаклене баште 
током изградње и у оперативној фази, 
сразмерно руднику ове величине. 
2. Хидролошке - пројекат ће захватати и 
испуштати воду у подземне и површинске 
воде.   
3. Земљиште - пројекат ће имати утицај на 
земљиште у зони слегања тла, изнад 
подземне области рударских активности.  
Постојаће план управљања горивом и 
складиштењем хемикалија како би се 
спречио утицај на квалитет земљишта; 
4. Геоморфолошке - рударски процес 
откопавања вршиће се помоћу технике 
подетажног самозарушавања.  То доводи 
до зоне слегања тла у виду улегнућа 
изнад рудног тела. Пројекат може имати 
друге утицаје на ерозију као резултат 
уклањања вегетације.  Пројекат намерава 
да овим утицајима управља кроз план за 
контролу ерозије. 

1) климатских, укључујући микроклиму и 
локалне и шире климатске услове; 

2) хидролошких - на пример, количине, 
протицај или ниво подземних вода и вода 
у рекама и језерима; 

3) педолошких - на пример, количина, 
дубина, влажност; 

4) геоморфолошких - на пример, 
стабилност или ерозивност;  



128 
 

ПИТАЊЕ: Да ли је вероватно да ће пројекат 
утицати на доступност или довољност 
ресурса, локално или глобално: 

1. Фосилна горива - пројект вероватно 
неће утицати на доступност фосилних 
горива 
2. Воде - пројекат ће захватати воду 
таквом динамиком да неће утицати на 
људе или еколошке кориснике у 
низводном току. 
3. Минерални ресурси - пројекат ће 
развијати минералне ресурсе значајне за 
привреду Србије. 
4. Дрво - пројекат неће утицати на 
доступност дрвета 
5. Пројекат вероватно неће штетно 
утицати на друге необновљиве ресурсе 
6. Инфраструктура - пројекат сарађује са 
комуналним предузећима за снабдевање 
воде и електричне енергије како би се 
осигурало да снабдевање ел. енергијом и 
коришћење воде за потребе пројекта не 
угрожавају доступност струје и воде на 
локалном нивоу. Пројекат испитује 
потенцијалне објекте за одлагање отпада 
ван локације, за потребе одлагања 
неминералног отпада. 

1) фосилних горива; 

2) вода; 

3) минералне сировине, камен, песак, 
шљунак; 

4) дрво; 

5) других необновљивих ресурса; 

6) инфраструктурних капацитета на 
локацији - вода, канализација, 
производња и пренос електричне 
енергије, телекомуникације, путеви 
одлагања отпада, железница;  

ПИТАЊЕ:  Да ли постоји вероватноћа да пројекат 
утиче на људско здравље и благостање 
заједнице: 

Мало је вероватно да ће пројекат утицати 
на здравље људи и добробит заједнице: 
1. Пројекат може генерисати прашину и 
друге емисије у ваздух. Пројекат је 
посвећен даљем разматрању ових 
потенцијалних емисија у фази израде 
студије изводљивости, како би емисије 
биле у складу са српским стандардима, 
примењујући одговарајуће мере 
ублажавања. 
2. Пројекат је посвећен испуњавању 
стандарда Србије, ЕУ и ИФЦ у вези са 
испуштањем материја у ваздух и воду и 
производњом буке. Пројекат неће 
утицати на стопу болести и смртности као 
резултат излагања загађењу. 
3. Не, пројекат вероватно неће утицати на 
дистрибуцију или густину носилаца 
болести. 
4. Не, пројекат вероватно неће утицати на 
болести унутар заједнице. 
5. Не, локална заједница је упозната са 
рударским пројектима. Пројекат 
вероватно неће утицати на осећај личне 
безбедности међу члановима заједнице. 
Пројекат се обавезао да ће обучити своје 
особље обезбеђења да узме у обзир 
људска права у ситуацијама када ступа у 
контакт са локалним становништвом.  
6. Не, пројекат вероватно неће утицати на 
кохезију и идентитет локалне заједнице. 
7. Не, пројекат вероватно неће утицати на 
културни идентитет и јединство; 
8. Не, пројекат вероватно неће утицати на 

1) квалитет или токсичност ваздуха, воде, 
прехрамбених производа и других 
производа за људску потрошњу; 

2) стопу болести и смртности појединаца, 
заједнице или популације због 
изложености загађењу; 

3) појаву или распоређеност преносиоца 
болести, укључујући инсекте; 

4) угроженост појединаца, заједница или 
популације болестима; 

5) осећање личне сигурности појединаца; 

6) кохезију и идентитет заједнице; 

7) културни идентитет и заједништво; 

8) права мањина; 

9) услове становања; 

10) запосленост и квалитет запослења; 

11) економске услове;  

12) друштвене институције и др.  
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права мањина. Пројекат ће спроводити 
политику недискриминације, а посебно је 
идентификовао Роме, старија лица и жене 
као кључне осетљиве групе. 
9. Пројекат може побољшати животне 
услове на локалном нивоу, нудећи пакете 
за откуп земљишта који укључују 
надокнаду за земљиште вишу од 
тржишне вредности. 
10. Пројекат ће понудити могућности за 
запошљавање током изградње, у 
оперативној фази и приликом затварања 
рудника. 
11. Пројекат ће обезбедити локалне и 
националне инвестиције кроз рад 
успешног рудника. 
12. Пројекат ће утицати на друштвене 
институције. 
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1. Извршни резиме 

1.1 Увод 

Ова Прелиминарна студија изводљивости (ПСИ) описује будући развој рудника Горња зона 

Чукару Пеки, масивно-сулфидног налазишта бакра и злата у Чукару Пеки, које се налази у 

близини Бора у Србији. Лежиште Горња зона Чукару Пеки је у 100% власништву компаније 

Nevsun Resources Ltd. преко њеног зависног правног лица Rakita Exploration д.о.о. Намена ове 

Прелиминарне студије изводљивости је исказивање индикативних финансијских трошкова и 

прихода само за лежиште Горња зона под претпоставком да постоји уобичајени циклус развоја 

пројекта и да се користи постојећа технологија за подземну експлоатацију налазишта. Ископана 

руда би се превозила на површину путем нископа и тракастог транспортера и млела у класичном 

флотационом млину како би се добио сулфидни концентрат бакра и злата, који би се продавао 

топионицама под уобичајеним условима. 

Ова Прелиминарна студија изводљивости произилази из документа Прелиминарна економска 

процена коју су објавили Stefan Robertson и Kirsten (СРК), Ванкувер и други аутори у октобру 

2017. године. Невсун је објавио иницијалне ресурсе, укључујући мере индициране и 

претпостављене тонаже и квалитета у Горњој зони лежишта Чукару Пеки у априлу 2017. године, 

док се у Прелиминарној студији изводљивости традиционално користе само резерве као основа 

за финансијске процене. Према томе, као део Прелиминарне студије изводљивости, нови 

извештај о индицираним резервама, искључујући претпостављену и индицирану минерализацију 

која не ствара финансијску добит, урађен је од стране компаније SRK (UK) и налази се у овом 

документу. По дефиницији, Извештај о резервама ће садржати мању минерализацију од 

Извештаја о ресурсима, пошто Извештај о резервама не може садржати претпостављену 

минерализацију. (Упркос могућности да се ова претпостављена минерализација експлоатише 

када рудник почне да ради). 

Технички извештај НИ43-101 у којем су сумирани резултати из Прелиминарне студије 

изводљивости и обухваћен иницијални извештај о резервама за Горњу зону Чукару Пеки биће 

објављен преко електронског система SEDAR у редовном року. 

После ове Прелиминарне студије изводљивости биће урађена Студија изводљивости до 

половине 2019. године. Студија изводљивости ће бити прецизнија него Прелиминарна студија 

изводљивости и такође ће обухватити одређен број студија о побољшању вредности које имају 

за циљ повећање могућег повраћаја уложених средстава у налазиште. 

У периоду од 2018. до 2020. године, на основу Прелиминарне студије изводљивости, Невсун ће 

наставити да ради у зони налазишта Чукару Пеки, зависно од дозвола и финансијских средстава, 

са циљем да прва производња у Горњој зони налазишта Чукару Пеки буде 2022. године. 

1.2 Прелиминарна студија изводљивости  

Прелиминарну студију изводљивости за зону Тимок припремио је тим који су чинили 

представници неколико компанија, а који је радио под јединственом структуром управљања. 

Одговорности према садржају документа и Коначни извештај о Прелиминарној студији 

изводљивости наведени су у табели 1-1: 
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Табела 1-1: Улоге и одговорности по Прелиминарној студији изводљивости 

Бр. Наслов поглавља Извештаја Одговорности 

1 Извршни резиме На основу одговорности наведених у овој табели  

2 Увод и контекст пројекта Nevsun 

3 Статус пројекта и захтеви за дозволе 
Nevsun 

4 Геологија и рудни ресурси SRK 

5 
Рудник и инфраструктура рудника 

• SRK: Поглавља 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.6.1, 

5.6.2 

• Hatch: Поглавља 5.5 i 5.6.3 

6 Процесно постројење Hatch 

7 Управљање флотацијском јаловином и 
стенским материјалом 

Knight Piesold 

8 Инфраструктурни објекти на површини терена Hatch 

9 
Друштвена и еколошка питања • Nevsun: Поглавља 9.1 (друштвена) и 9.2 (еколошка 

питања) 

• Hatch: 9.3 (Идејни план затварања рудника) 

10 Пласман на тржиште Nevsun 

11 
Процена капиталних трошкова • SRK: Поглавље 11.5.2 (рудник) 

• K-P: Поглавље 11.5.5 (Флотацијско јаловиште, 

одлагалиште стенског материјала и постројење за 

третман вода) 

• Nevsun: Поглавље 11.8 (о трошку власника) 

• Hatch: sve ostale tačke 
12 

Процена оперативних трошкова • SRK/CDI/Hatch: Поглавље 12.2 (рудник) 

• K-P: Поглавље 12.4.2 (флотацијско јаловиште и 

одлагалиште стенског материјала) 

• Nevsun: Поглавље 12.5 (општи и административни 

послови) 

• Hatch: Поглавље 12.1 (сажети преглед). 12.3 

(Процесно постројење) и 12.4.1 (пречишћавање 

отпадних токова и вода) 

13 План реализације пројекта Hatch 

14 Економска анализа Hatch 

15 Пројектни ризици и могућности Hatch 

 

1.3 Геологија и процена рудних ресурса 

Горња зона Чукару Пеки је налазиште бакра и злата које се налази у централној зони (или 

Борском округу) Тимочко магматског комплекса и представља једно од најбогатијих налазишта 

бакра и злата у свету. Тимочки магматски комплекс се налази у оквиру централног дела касно-

кредног Апусени-Банат-Тимок-Средњогорје магматског појаса у Карпатско-Балканском региону 

југо-источне Европе. Појас Апусени-Банат-Тимок-Средњогорје чини део западног сегмента 
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Тетијског магматског и металогенетског појаса, који лежи дуж јужне евро-азијске континенталне 

границе и пружа се у дужини већој од 1.000 km од Мађарске преко Апусени планина у Румунији 

до Србије и Црног мора у Бугарској. 

Лежиште се састоји од два различита типа минерализације бакра и злата – Горње зоне (предмет 

ове студије) и знатно мање Доње зоне. Епитермална минерализација високе сулфидације Горње 

зоне појављује се на дубинама од 450 до 850 m испод површине. Порфирска минерализација 

Доње зоне се налази на дубинама од 700 до 2.200 m испод површине. До данас, најдубља 

бушотина која пресеца минерализацију Доње зоне завршена је на дубини од 2.268 m испод 

површине. 

Прва Процена рудних ресурса НИ 43-101, коју је припремила компанија SRK (UK) (SRK, 2017), а 

на којој се заснива ова Прелиминарна студија изводљивости и каснији Извештај о резервама НИ 

43-101, сачињена је коришћењем најниже стопе профита од инвестиција топионице (RscNSR) за 

бакар, злато и арсен, при чему је коришћена цена бакра од 3,49 $/лб и цена злата од 1.565 

$/унци, које су изведене на основу дугорочне средње вредности цене свих прогноза, уз 

повећање од 20% како би се обезбедило да Процена о ресурсима обухвати сву минерализацију 

која је погодна за процену евентуалног економског потенцијала рудних ресурса. Претпостављени 

технички и економски параметри базирани су на резултатима из Студије о прелиминарној 

економској процени из 2016. године (SRK, 2016) за Процену ресурса у 2017. години. 

Компанија SRK (UK) је сматрала да блокови који садрже вредности добити топионице од 

инвестиција веће од трошкова пословања од 35 $/т (како је описано у Поглављу 12) имају 

„реалне изгледе за евентуалну економску експлоатацију“ и могли би се објавити као рудни 

ресурси. Компанија SRK (UK) је одредила ниво у блок моделу на основу разматрања повећања 

вертикалног блока од 5 m, (-445 мнв) испод којег добит од инвестиција топионице не може 

покрити тај трошак. Према томе, Рудни ресурси објављени 2017. године садржали су сав 

материјал у оквиру геолошког модела изнад ове елевације, тако да су искључени изоловани 

блокови >35 $/т профита од инвестиција топионице испод -445 мнв. 

 

Извештај о рудним ресурсима из 2017. године за Горњу зону лежишта Чукару Пеки, који чини 

основу за Прелиминарну студију изводљивости из 2017. године и Извештај о резервама 

приказан је у табели 1-2. 

 

Taбела 1-2: SRK Извештај о рудним ресурсима од 24. априла 2017. за Горњу зону налазишта Чукару Пери  

Категоријс Домен ресурса 
Тона 

Mt 
Садржај Метал 

% Cu g/t Au % As Cu Mt Au Moz 

Измерени 

Ултра висок 
садржај 

0.44 18.7 11.70 0.29 0.082 0.17 

Масивни сулфиди 1.70 6.0 4.10 0.29 0.10 0.23 

Индицирани 

Ултра висок 
садржај 

0.95 17.1 11.80 0.24 0.16 0.36 

Масивни сулфиди 6.70 5.2 3.40 0.25 0.35 0.73 

Ковелит слабог 
квалитета 

19.00 1.9 1.10 0.17 0.36 0.70 

Измерени и 
индицирани 

Ултра висок 
садржај 

1.40 17.6 11.80 0.26 0.24 0.52 
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Масивни сулфиди 8.40 5.4 3.60 0.26 0.45 0.96 

Ковелит слабог 
квалитета 

19.00 1.9 1.10 0.17 0.36 0.70 

Претпоста -
вљени 

Ултра висок 
садржај 

0.45 15.0 10.80 0.16 0.07 0.16 

Масивни сулфиди 0.80 4.9 3.40 0.11 0 04 0.09 

Ковелит слабог 
квалитета 

12.70 1.0 0.44 0.05 0.12 0.18 

Укупно-Измерени 2.20 8.6 5.70 0.29 0.19 0.40 

Укупно-Индицирани 26.60 3.3 2.10 0.20 0.87 1.80 

Укупно-Измерени и индицирани 28.70 3.7 2.40 0.20 1.05 2.20 

Укупно-Претпостављени 13.90 1.6 0.90 0.06 0.23 0.42 

1. Вредност нето добити топионице која се користи за извештавање о процени је 35$/t. 
2. Све вредности су заокружене да би одражавале релативну тачност процене. 
3. Рудни ресурси нису рудне резерве и не показују економску одрживост. 
4. Рудни ресурси се објављују на 100% основи, а приписују се Rakita Ekploration д.o.o. 

1.4 Прерада руда и металуршка испитивања  

Као део Прелиминарне економске процене, коју је објавила компанија SRK (UK) 2016. године, 

прелиминарно испитивање узорака из Горње зоне извршено је између новембра 2015. године и 

марта 2016. године од стране компаније SGS Канада. 

У дијаграму тока процеса, урађеном током израде Прелиминарне економске процене 2016. 

године, коришћени су конвенционални реагенси којима је постигнута добра сепарација руде 

бакра од пирита и јаловине у маси концентрата бакра који се може продати, концентрата пирита 

и токова остатака јаловине. Концентрат пирита, који садржи знатан удео злата у налазишту, 

требало је ускладиштити у за то одређеном објекту ради касније обраде, али у тој студији то је 

сматрано отпадним током. 

Током израде ажуриране Прелиминарне економске процене 2017. године, компанија SGS је 

спровела други програм испитивања на узорцима из Горње зоне у периоду од септембра 2016. 

године до септембра 2017. године. Циљ испитивања је био да се оптимизују услови флотирања 

утврђени у Прелиминарној економској процени из 2016. године и да се обезбеде узорци ради 

процене могућности прераде посебног концентрата бакра са високим садржајем арсена, који се 

назива комплексни концентрат бакра, (концентрат са малим садржајем арсена) и одвојени 

токови пирита и јаловине. 

Касније, у трећем програму, подручје рада је проширено тако да обухвати следеће: 

минералогију, испитивање дробљењем, испитивање сазревања процесне сировине, испитивање 

флотације, даља оптимизација флотације и тестови варијабилности, испитивање сепарације 

чврстих и течних материјала и карактеризација околине. 

Циљ испитивања за студију из 2017. године био је оптимизација дијаграма тока процеса 

одабраног у Прелиминарној економској процени из 2016. године, којим су добијена два 

концентрата бакра, један са малим садржајем арсена и један комплексни концентрат. Међутим, 

током програма испитивања варијабилности за ову студију, дошло се до закључка да удео 

рудног тела вероватно неће добро реаговати на ова два сценарија производње концентрата. 

Тада је извршено испитивање и анализа поједностављеног дијаграма тока процеса којим се 

добија један јединствени концентрат, комбиновањем концентрата са високим и ниским 
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садржајем арсена у један концентрат, и у договору са консултантима Nevsun-а за маркетинг, 

донета је одлука да се пређе на приступ који се односи на овај једноставнији, стабилнији један 

концентрат за ревидирану Прелиминарну економску процену из 2017. године. 

Током поступка израде Прелиминарне студије изводљивости и анализе 2018. године, такође је 

утврђено да не постоји економски доказани одрживи начин искоришћења злата из концентрата 

пирита добијеног и ускладиштеног као део модела Прелиминарне економске процене из 2017. 

године. Због тога за ову Прелиминарну студију изводљивости 2018, нема посебне производње 

концентрата пирита нити складиштења и сав пирит одлази у комбиновану јаловину која се 

одлаже у изолованом флотацијском јаловишту. Оптимизованим дијаграмом тока процеса, 

урађеним током садашње Прелиминарне студије изводљивости, користе се конвенционални 

реагенси применљиви на све врсте процесне сировине, чиме се постиже добра сепарација руде 

бакра од пирита и јаловине и добија јединствени концентрат бакра. Уколико би се касније 

утврдила ваљаност економске методе третмана искоришћења преосталог злата у пириту, тада 

би се сва јаловина, укључујући и садржани пирит, поново третирала ради искоришћења злата, 

могућим коришћењем поступка флотације бакра, који би до тог периода престао са радом, како 

би се флотирао пирит. 

Током израде Прелиминарне економске процене 2017. године, компанија Orway Mineral 

Consultants из Мисисога, Онтарио, размотрила је иницијално млевење и испитивање дробљења 

и урадила студију о димензионирању постројења. Њихов извештај и резултати испитивања 

флотације и других тестова, спроведених од стране SGS, достављени су компанији Ausenco 

Engineering из Торонта ради припреме пројектних критеријума, дијаграма тока процеса, планова 

и процена капиталних и оперативних трошкова за постројење млевења и флотације ради 

третирања сировине из Горње зоне налазишта Чукару Пеки за пројекат Прелиминарне 

економске процене. 

Сви резултати испитивања и извештаји из Прелиминарне економске процене из 2017. године 

касније су достављени компанији Hatch на даљњу оптимизацију, процену трошкова, извршно 

планирање и завршетак овог извештаја о Прелиминарној студији изводљивости. Компанија XPS 

из Садберија, Онтарио, такође је ангажована средином 2017. године за геометалуршку анализу 

испитивања Чукару Пеки и каснију потврду релативне предности производње једног јединственог 

концентрата у односу на два концентрата (са малим и великим садржајем арсена). Ово 

испитивање је у току и у фебруару 2018. године компанија XPS је објавила нацрт извештаја о 

текућем програму испитивања у којем су потврдили да би примарна флотација била довољна за 

производњу једног коначног концентрата током првих година производње, а који се може 

продати. 

Осим тога, четири анализе компромиса (АК бр. 1, 2, 3 и 4) завршене су као део Прелиминарне 

економске процене из 2017. године у циљу дефинисања опција по питању следећег: 

1. Продаје јединственог концентрата у односу на концентрате са високим односно ниским 

садржајем арсена 

2. Procesne opcije za iskorišćenje zlata iz pirita 

3. Procesne opcije za smanjenje sadržaja arsena u kompleksnom koncentratu 

4. Određivanja načina transporta koncentrata  

Као део анализе компромиса бр. 2, узорци концентрата пирита су испитивани ради утврђивања 

примењивости одређених поступака искоришћења злата, тј. пржења пирита (Qutotec) и 

атмосферске оксидације након финог млевења (Albion). Резултати тестова и прелиминарни 

извештаји од релевантних испоручилаца процесне технологије прегледани су од стране 
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компаније Ausenco Engineering из Бризбејна која је припремила прелиминарни ниво рада, 

процене капиталних трошкова као помоћ да се утврди да ли би поступци искоришћења злата из 

пирита били економични за будуће активности. Прелиминарни показатељи су били да ови 

процеси нису економични за квалитет пирита из налазишта Чукару Пеки у овом периоду, али су 

разматрања и даље у току. Овај посао није саставни део ове Прелиминарне студије 

изводљивости. 

Као део анализе компромиса бр. 3, узорци комплексног концентрата бакра (висок садржај As) 

испитивани су на разне поступке уклањања арсена, тј. делимично редуктивно пржење (Qutotec), 

оксидација гвожђа (FLSmidth ROL
®
) и каустично лужење (Toowong). Сваки испоручилац поступка 

урадио је прелиминарни извештај о потенцијалној примени поступка. Ово остаје опција за будућу 

студију. 

1.5 Рудне резерве 

Извештаји о рудним резервама заснивају се на материјалима који су класификовани као 

економски искористиви измерени и индицирани рудни ресурси са разблаживањем и 

примењеним факторима искоришћења експлоатације руде/прераде. У ове процене укључено је и 

осиромашење. Нема доказаних рудних резерви. 

Фактори који могу утицати на процене рудних резерви обухватају цене основних производа и 

претпоставке за процену; промене методе подетажног зарушавања, геотехничких, рударских и 

процесних претпоставки; одговарајућу контролу разблаживања; промену процена капиталних 

трошкова и оперативних трошкова. 

Табела која приказује рудне резерве је укључена у циљу употпуњавања интерног извештаја о 

Прелиминарној студији изводљивости. Рудне резерве наведене у овом документу нису 

намењене за обелодањивање јавности у овој фази, током разматрања економског модела и 

његових улазних вредности од стране SRK. Извештај о резервама NI 43-101 биће издат у року од 

45 дана од најаве Прелиминарне студије изводљивости. 

Извештај о рудним резервама за пројекат Чукару Пеки приказан је у табели 1-3. 

Табела 1-3: Извештај о рудним резервама, Пројекат Чукару Пеки, Република Србија, 08. март 2018. 

Опис 
Количина 

(kt) 

Садржак 
Садржани метал 

(% Cu) (g/t Au) (% As, (klbs Cu) (kOz Au) (kt As) 

Доказано 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 

Вероватно 27,121 3.25 2.06 0.17 1,944,074 1,792 47 

Укупно 27,121 3.25 2.06 0.17 1,944,074 1,792 47 

 

Напомена:  

1. Рудне резерве и ресурси у овом документу процењени су на основу CIM стандарда о рудним 

ресурсима и резервама, Канадског института за рударство, металургију и нафту. 

Дефиниције и упутства је припремио CIM Стални комитет који се бави дефинисањем резерви, а 

усвојио их CIM Савет. 

2. Цене метала које су коришћене износе 3,00 US $/lb за Cu и 1,300 US $ /унци злата. 

3. Најнижа стопа профита топионице од инвестиције у износу од 35 US$/t коришћена је ради 

оптимизације плана етажа код методе подетажног зарушавања. 

4. Вредности садржаног метала и укупне вредности могу се разликовати због заокружења величина. 



 

 

 

 

Nevsun Resources Ltd. - Timok Preliminarna studija izvodljivosti  

Završni izveštaj - Poglavlje 1 

 

_________________________________________________________________________________ 
H356045-0000-100-146-0002-SE01, Рев. 0 

Страна 1-9 
Hatch 2018 Сва су права задржана, укључујући сва права по питању коришћења овог документа или његовог садржаја 

 

1.6 Рудник и инфраструктура рудника  

1.6.1 Рудник 

Како је наведено у Прелиминарној економској процени из 2017. године (SRK NA, 2017е), за 

пројекат Чукару Пеки одабрана је метода подетажног зарушавања, јер има бољу геотехничку 

контролу и нуди веће вредности пројекта у односу на друге рударске методе. Ова метода 

откопавања обезбеђује рани приступ знатно већим квалитетима минерализације и боља је у 

поређењу са другим методама откопавања. 

Улаз преко два нископа са посебним улазним и транспортним нископом одабран је као бољи 

улаз и начин транспорта. Приступни улазни нископ служиће као главни улаз у рудник и за улазак 

радника, опреме, материјала и за довод свеже ветрене струје. Сировина за процесно постројење 

и отпад биће превожени из рудника помоћу траке за транспорт руде до транспортног нископа. 

Транспортни нископ такође ће служити као излаз за истрошену ветрену струју и представљаће 

други излаз из рудника. Локација портала за дупли нископ, величина нископа и план одабрани су 

током пројектовања истражног нископа (SRK NA, 2017d). 

 

Пројекат вентилационог система се састоји од два одвојена ваздушна тока или развода 

проветраване ваздушне струје. Први ваздушни ток проветрава улаз и излазне/транспортне 

нископе и обезбеђује довод свежег ваздуха у улазни нископ, а истрошени ваздух излази преко 

транспортног нископа. Осим тога, проток ваздуха је обезбеђен до активних нивоа преко система 

довода свеже ветрене струје (FAR) који обезбеђује довод ваздуха директно до сваке етаже. 

Систем за излаз истрошеног ваздуха одводи ваздух директно из сваке етаже без проласка преко 

било које друге активне зоне. 

Стопа производње методом подетажног зарушавања је функција геометрије и континуитета 

налазишта, доминантних услова тла, броја расположивих зона откопавања и очекиване 

продуктивности за сваки откоп. Производни ресурси су планирани тако да се постигне практични 

производни учинак и да се ови фактори узму у обзир. 

Очекивана продуктивност по испусном отвору ограничена је на 260 тона по отвору на дан и 

базирана на реперима упоређиваних рудника. Ова стопа продуктивности има за резултат 

годишње циљеве од 3,00 Мt/g за рад са методом подетажног зарушавања и додатних 0,25 Мt/g 

из развоја, обезбеђивањем 3,25 Мt/g сировине за процесно постројење.  

Током последњих година производње, годишња стопа ископавања руде се смањује због 

смањеног броја етажа вађења руде. Због природе методе подетажног зарушавања, при крају 

радног века рудника, проценат разблаживања отпада у ископаном материјалу се повећава до 

тачке када је материјал недовољног квалитета за одрживи рад. Разблаживање током радног 

века рудника је 27%, од чега 3% је измерени и индицирани материјал који није био укључен у 

првобитни пројекат рудника. Преостало разблаживање је отпад и претпостављени материјал 

којем је додељен квалитет нула. Ова смањена стопа производње, повећано разређивање и 

лошији квалитет на крају радног века рудника имају за последицу радни век рудника од 12 

година, који је у економском моделу скраћен на 10 година. 

1.6.2 Инфраструктура рудника  

Главни инфраструктурни објекти за потребе експлоатације рудника Чукару Пеки су: 

• портал рудника 
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• систем транспортних трака за транспорт дробљене руде (и стенског материјала) из 

подземних дробиличних постројења до контејнера за складиштење дробљене руде који се 

налазе поред процесног постројења 

• вентилатори на површини терена 

• дробилична постројења 

• станице за евакуацију 

• пумпне станице за одводњавање рудника 

• складиште за експлозив 

• постројење за одржавање 

• разводни систем за електричну енергију, комуникациони систем, итд. 

1.7 Процесно постројење  

У циљу усклађивања са планом радног века рудника, процесно постројење је пројектовано за 

номиналну прераду 8.900 тона руде на дан (што износи 3,25 милиона тона годишње) и да 

произведе један јединствени концентрат бакра. 

 Дијаграм тока процеса је пројектован у ранијим студијама за могућност производње два 

концентрата бакра: један са ниским садржајем (<0,5% Аs) арсена и један са повећаним 

садржајем (>0,5% Аs) арсена. Овај исти општи дијаграм тока процеса, коришћен на 

једноставнији начин, има капацитет да произведе један јединствени концентрат. На основу 

тржишних услова, производња јединственог концентрата бакра представља основу ове студије. 

Међутим, ако се у будућим студијама буде захтевао повратак на концепт са два концентрата, то 

ће бити релативно лако у смислу додатних јединичних процеса који су потребни на крају циклуса 

флотације. 

Процесом, који је прихваћен у овој Прелиминарној студији изводљивости, захтева се умерено 

примарно млевење на 80 посто просева (P80) са честицама од 108 микрона коришћењем 

SAG/млина са куглама, који се пуни из подземног дробиличног постројења. Током почетног 

периода, када је квалитет сировине за постројење са великим садржајем бакра, основним 

флотирањем производи се само концентрат бакра који се може продати. Пошто се квалитет 

сировине смањује у каснијем периоду, уводи се домељавање концентрата после пречишћавања, 

како би се побољшао садржај бакра. 

Предвиђене металуршке перформансе са просеком од пет номиналних распона садржаја 

приказане су у табели 1-4. 
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Табела 1-4: Предвиђене металуршке перформансе 

Тип руде 
Дијаграм тока 
процеса и 
производи 

Концентрат 
Садржај 

% Cu 

Искоришће-

ње Cu % 
Искоришће-

ње As % 
Искоришће-

ње Au % 

Висок садржај 

(>7% Cu) 

Концентрат са 

основног флотирања 19.0 96 92 61 

Висок садржај 

(од 5 дo 7% Cu) 

Концентрат са 

основног флотирања 343 94 90 29 

Средње висок садржај 

(од 4 дo 5% Cu) 

Концентрат са првог 

степена 

пречишћавања 
32 93 91 249 

Средње низак садржај 

(од 2 дo 4% Cu) 

Концентрат са првог 

степена 

пречишћавања 
22 92 95 25 

Низак садржај  

(<2% Cu) 

Концентрат са другог 

степена 

пречишћавања 
21 91 94 22 

 

1.8 Управљање јаловином и стенским материјалом 

1.8.1 Локација флотацијског јаловишта и одлагалишта стенског материјала 

Проценом алтернатива пројектних критеријума студије утврђена је најбоља локација за 

флотацијско јаловиште у долини источно од рудног тела. Проценом је такође закључено да је 

конвенционално одлагалиште јаловине у виду муља било најпогоднија техника за јаловину у 

овом пројекту. Најбоље место је утврђено коришћењем приступа процене више елемената 

(Multiple Accounts Assessment) у које се убрајају техничке и економске категорије, као и 

категорије везане за животну средину и друштвено-економска питања у поступку рангирања и 

процене.  

1.8.2 Конфигурација флотацијског јаловишта и одлагалишта стенског 

материјала 

Прерадом руде се ствара јаловина која ће бити одлагана у флотацијско јаловиште. Стенски 

материјал ће бити транспортован из рудника и стављен у виду гомиле у два наменска 

одлагалишта стенског материјала која се налазе западно од флотацијског јаловишта. Стенски 

материјал из зоне портала до постројења се транспортује системом транспортних трака испод 

земље. 

Флотацијска јаловина ће бити одлагана као конвенционални муљ при садржају чврсте фазе од 

31% по маси, са процењеном наталоженом густином суве масе у распону од 1,3 до 1,6 тона/m3 

током радног века рудника. Флотацијско јаловиште је пројектовано тако да прими јаловину у 

прихватни базен укључујући и пројектовани прилив течности.  

Изградња бране за флотацијско јаловиште обухвата почетни насип и базен за одлагање 

флотацијске јаловине током прве године рада рудника, заједно са постојећим насипом и 

проширењем бране и базена коришћењем методе низводне изградње. Фазе бране за 

флотацијско јаловиште по овој студији су следеће: 

• Фаза 1 (висина круне 285 m) обезбеђује одлагање током прве године рада 
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• Фаза 2 (висина круне 300 m) обезбеђује одлагање током периода од 2 до 3 године рада, 

и 

• Фаза 3 (висина круне 320 m) завршена у 3. години, обезбеђује одлагање током периода 

од 3 до 10 година. 

 

Све фазе бране биће изграђене са нагибима 3H:1V. Предвиђена је израда етажа од 8 m за сваку 

фазу надвишења. У завршној фази брана ће имати круну минималне ширине 10 m. За сваку од 

фаза постоји 40 m широка потпора. Укупни нагиби узводне косине финалне бране биће 

приближно 3,3H:1V, а са низводне стране 3,5H:1V. 

1.8.3 Затварање флотацијског јаловишта 

Затварање флотацијског јаловишта биће спроведено на начин којим ће се остварити физичка и 

хемијска стабилност. Главни циљ затварања и рекултивације биће да се јаловиште врати у 

самоодрживо стање у складу са локалним пејзажом. Флотацијско јаловиште ће бити покривено 

геомембраном и слабо пропусним земљишним слојем и оконтурено тако да се уклапа у околину. 

Прелив код затварања биће ископан до основне стене на источној страни бране флотацијског 

јаловишта. Укупна акумулација ће бити нивелисана и прекривена биљним покривачем. 

Водоравни канал ће бити уклопљен у завршну обраду површине тако да се оток може 

гравитационо усмерити према преливу.  

1.9 Инфраструктурни објекти на површини  

1.9.1 Инфраструктура рудника  

Инфраструктура рудника обухвата путеве, дренажу, заштитну ограду, пратеће објекте, напајање 

струјом, водоснабдевање и разне друге објекте. 

Пратећи објекти на локалитету прераде руде обухватају следеће: 

• Портирницу 

• Административну зграду 

• Објекат за противпожарну и медицинску заштиту 

• Рудничке канцеларије 

• Објекте за одржавање и магацине 

 

Остали инфраструктурни објекти су: 

• Складиште горива и мазива 

• Пумпа за точење горива 

• Складиште за дуже чување језгра 

• Простор за резервне делове 

• Простор за прање камиона 

• Простор за мерење масе камиона 
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• Простор за складиштење контејнера (ротејнера) 

• Постројење за припрему бетона 

 

Већи део инфраструктуре се налази у зони локалитета прераде руде, али неки објекти су 

смештени у зони рудничког портала, укључујући портирницу, објекте за противпожарну и 

медицинску заштиту, рудничке канцеларије, собу са рудничким светиљкама, просторију за 

руковање језгром и пратеће инсталације. 

Рудник ће се снабдевати електричном енергијом из наменске трафо станице од110/35кВ. 

Процењено је да ће бити потребна снага од 35 MW. Нова трафо станица ће бити повезана на 

постојећи оближњи далековод од 110 kV „БОР 2 – ЗАЈЕЧАР 2“ преко далековода са двоструком 

заштитом. Трафо станица од 110/35 kV и прикључни далековод биће пројектовани и изведени од 

стране државног оператора система преноса електричне енергије. 

За примарну дистрибуцију електричне енергије користиће се главна трафо станица од 35 kV која 

ће се снабдевати струјом са постројења од 110 kV помоћу два 35 kV кабла постављена на 

носаче. Монтажни модуларни објекат (Е-кућа) са главним разводним постројењем од 35 kV и 

свом помоћном опремом биће смештен у близини процесног постројења.  

За секундарно снабдевање електричном енергијом, одабрани нивои напона за секундарну 

дистрибуцију до процесног постројења су 6 kV, 3 фазе, 50 Hz за велике погоне и 400 V, 3 фазе, 

50 Hz за мање погоне. 

 

Резервни извор напајања електричном енергијом биће обезбеђен помоћу дизел електро 

агрегата који ће бити смештени у главној трафо станици од 35 kV. 

1.9.2 Биланс вода у подручју рудника  

Биланс вода у подручју рудника сачињен је на основу просечних климатских података ради 

процене сезонских варијација количина воде током радног века рудника и перформанси објеката 

за управљање водама на локацији рудника. Биланс укључује период пре рада и током рада 

рудника и приказује годишње улазне количине вода у постројење за обраду воде. Подземне воде 

и инфилтрација вода у подземни рудник представља значајну улазну ставку у билансу вода и 

делује као главни извор воде за рад флотације и техничке воде за рудник. 

Вода ће се одлагати у флотацијском јаловишту како би се обезбедило довољно воде за 

покретање и рад млинова. Осим одлагања јаловине током рада рудника, флотацијско јаловиште 

ће се користити као резервоар за чување воде како би се задовољиле потребе процесног 

постројења. Количина воде у флотацијском јаловишту ће се смањивати како се период 

затварања рудника приближава и вода ће се испуштати преко постројења за обраду воде. 

1.9.3 Постројење за третман отпадних вода  

Иако се очекује да ће потапање пирита у флотацијском јаловишту спречити закисељавање, 

флотацијска јаловина може током времена створити киселост или лужење сулфата и метала. 

Вода из овог базена заједно са осталом водом која је у контакту са рударским материјалима 

(нпр. из депонија, подземних рударских радова) биће третирана у постројењу за третман 

отпадних вода ради поновног коришћења и испуштања, када то буде потребно. 
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Постројење за третман отпадних вода састоји се од обраде муља велике густине праћене 

ултрафилтрацијом пре поновне употребе. Ако је потребно испуштање у околину, користиће се 

реверзна осмоза за уклањање растворених чврстих материја како би се испунили захтеви за 

испуштање отпадних вода. 

1.9.4 Пратећа инфраструктура 

Пратећа инфраструктура обухвата прикључке на изворе снабдевања електричном енергијом и 

водом, као и објекте потребне за транспорт концентрата до неке поморске луке. 

Пројекат има повољну локацију за унутрашњу и извозну логистику. Пратећа инфраструктура, која 

је потребна за извоз концентрата, обухвата везе са путним, железничким и лучким објектима 

потребним за транспорт концентрата до крајњих одредишта. Простори за складиштење 

контејнера (ротејнера) биће неопходни на железничкој станици у Бору и у луци Бургас, као и 

опрема за руковање (контејнерима) ротејнерима на железничкој станици Бор и у луци Бургас. 

1.10. Пласман на тржиште  

Пласман концентрата произведених по овом Пројекту биће кључни економски покретач. При 

изради стратегије продаје, Компанија користи своју мрежу топионица и трговачких веза стечених 

на тржишту концентрата бакра из постојећег рудника Биша. Европске и азијске топионице и 

компаније, које тргују концентратима и имају капацитет за намешавање, изразиле су 

заинтересованост за набавку концентрата из овог пројекта путем дугорочних уговора. Уз лак 

приступ европским и азијским топионицама, трошкови логистике су такође разматрани приликом 

одређивања најодрживијих одредишта за концентрате. Трошкови реализације наведени у 

Прелиминарној студији изводљивости заснивају се на овим наведеним преговорима. Преговори 

са потенцијалним купцима биће настављени паралелно са израдом студије изводљивости. 

 У оквиру пројекта производиће се једнобразни концентрат бакра током периода рада рудника са 

просечним садржајем бакра од 26,2%, 5,7 грама злата по тони и 1,4% арсена. Процењени 

трошкови пречишћавања и рафинисања концентрата усклађени су навише и додатне казне за 

садржај арсена такође су додате како би потенцијалним купцима било надокнађено за већи 

садржај арсена, нарочито у каснијем периоду рада рудника. Нивои арсена ће бити нижи у првим 

годинама производње што омогућава разноврснији профил купаца и олакшава пласман 

производа. Осим повећаних нивоа арсена, не очекује се да концентрат у овом пројекту има веће 

нивое других штетних материја. 

Очекује се да ће тржиште концентрата бакра прећи у дефицит током наредних неколико година 

развоја пројекта. Коначни услови за концентрате ће зависити од релативне понуде и потражње 

на тржишту концентрата бакра, као и од количине арсена.  

 

1.11 План реализације пројекта 

План реализације пројекта на нивоу Прелиминарне студије изводљивости и шема нивоа 2 

припремљени су за овај пројекат. Методологија за израду плана реализације пројекта и шеме је 

следећа:  

• Развијена је стратегија набавки по пакетима. Ово укључује спискове главних пакета 

испоруке опреме, набавку материјала на велико (пројектну испоруку у односу на набавку од 

стране извођача) и уговоре везане за градилиште рудника.  
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 Идентификовани су кључни рокови издавања дозвола (Nevsun / Ракита).  

 Рокови за испоруку пакета критичне опреме су процијењени на основу понуда из 

финансијског плана или интерних података компаније Hatch.  

 Технички руководилац компаније Hatch, руководилац изградње и планер пројекта прегледали 

су ситуациони план градилишта и цртеже општег распореда за развој интегрисаног 

инжењеринга, набавку, изградњу и план пуштања у рад.  

 Успостављена је методологија унапређења инжењеринга према српским захтевима 

укључујуц́и захтеве за издавање дозвола и лиценци.  

 Разговарано је о капацитетима испоручилаца и извођача радова из Србије.  

 

По питању кључних догађаја пројекта, видети табелу 1-7: 

Табела 1-5: Кључни догађаји пројекта 

Датум добијања дозвола Почетак Завршетак 

Завршетак изградње нископа Месец 1 
 

Детаљни инжењеринг Месец 1 
 

Набавка, прва обавеза Месец -2 Месец 11 

Изградња, прва обавеза Месец 1 
 

Набавка – прва опрема на градилишту Месец 1 
 

Изградња - Инфраструктура Месец 13 
 

Изградња – процесна постројења Месец 11 Месец 21 

Изградња – флотацијско јаловиште Месец 8 Месец 21 

Акумулација воде - флотацијско јаловиште Месец 4 Месец 15 

Изградња – испод земље Месец 13 Месец 24 

Процесно постројење – испитивања пре пуштања у погон Месец 13 Месец 20 

Изградња рудника Месец 18 Месец 24 

Изградња складишта Месец 1 Месец 21 

Почетак производње Месец 13 Месец 27 

Пуна производња Месец 24 
 

Датум добијања дозвола Месец 34 
 

 

Активности критичног пута (тј. мање од десет дана кашњења по плану) су: 

 Датум добијања дозвола 

 Избор добављача пакета са дугим роком испоруке везаних за процесно постројење 

 Изградња процесног постројења 

 Сакупљање воде из флотацијског јаловишта 



Прилог 3  
 
Графички прикази микро и макро локације 
 
 









Прилог 4  
 
• Министарство пољопривреде и заштите животне, Решење за пројекат геолошких 

истраживања бакра, злата и пратеће рудне минерализације простора Брестовац-
Метовница, на локацији Чукару Пека у Брестовцу, општина Бор да није потребна 
процена утицаја на животну средину, број 353-02-085/2017-16 од 31.05.2017. 
године 

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Републичка дирекција 
за воде, Водни услови, број: 355-05-00822/2018-07 од 25.09.2018. године 

• Завод за заштиту природе Србије, Решење о условима заштите природе, број 020-
724/3 од 30.04.2018. године 

• Завод за заштиту споменика културе Ниш, Решење о утврђивању услова за 
предузимање техничке заштите, број 348/2 од 19.03.2018. 

 





































































Peny6.nnrcaCpdwia
3ABOA 3A 3AUrT[ITy IIPIIPOAE CPEIIJE
Honu EeorpaA, Ap kIsanaPu6apa 6p. 91

fsr; +38 1 I I 12093-802; 2093-803
(Darc: + 381 1112093-867

3auoA 3a sarrrrury npupoAe Cp6uje us Eeorpa4a, yrl. Ap VlsaHa Pu1apa 6p. 91, Ha ocHoBy

ruraHoBa 9. u 3aroua o 3arurr4T[r [pr4poAe (,,Cnyx6eHH rJIacHI4K PC", 6p. 3612009, 88/2010,

9|l}Ol}-ucnpaBKa u 1412016) u qnaHa 136. 3arona o orrrlreM yIIpaBHoM rlocrynry (,,ClyN6enu

rucr PCo', 6p. 1812016), noc'rynajyhu uo 3axreBy 6p.57 ot2}3.2018. roAune, upegyseha sa

reo;rorujy u pyAapcreo Rakita Exploration d.o.o. Bor, yn. Cynaja 1854, Eop sa I'I3AaBarbe

ycnoBa 3arurr,rre rpprpoAe sa norpe6e useofema pyAapcrktx pa4g1a J oKBI4py excu.noataquje
rrBpcrrx Mr,rHepanHrax cHpoBLrHa Ha JIoKaIIlIjra gyxapa flercu, aauaJo'(.It' .2018. roAIrHe uoa 03

6p.020-7241Q-, sonocil

PEIIIEBE

1. Ilpocrop na rojeur je unanrapaHa ercnJroa'rauuja He HaJIa3I{ ce HI{TH o6yxeara AenoBe

saunuheuux npupoAHux 4o6apa *rnu golapa 3a Koje je noxpeHyr nocrynaK 3aIurHTe, Kao HI'I

eKonoluKy LI eMepaJl,q Mpexy. Cxo.qso ToMe, wilaJy ce ycJIoBH 3atuTI'ITe [pl4poAe:

l) flnanupaHrr paAoBu Mory ce rlsBecru y oKBI4py rpocropa Ae(DI,IHuaaHor TpeJIoMHHM

TarrKaMa uuje cy KoopAl4Hare fipl4xffiaHe y Ta6enr'r 1.

Ta6ena I
Taqra Y x

1 7 590 122,250 4 873 099,8s3
2. 7 590 438,263 4 874 943,356

3. 7 590 385,086 4 876 7s8,312
4. 7 592 247,082 4 876169,988
5. 7 s93 537,268 4 876 003,640

6. 7 595 534,970 4 87s 946,756

7. 7 59s 398,058 4 874 44t,852
8. 7 594 476,151 4 873 215,168

9. 7 s92965,491 4 874 120,090

10. 7 591724,400 4 874 06s,302
1l 7 590 583,839 4 872940,729

2) Ws npocropa :a nrnolerre pyAapcKHx paAoBa LI3y3erI,I 14 HenocpeAHy rI yxy soHy

u3Bopr{[Ta noAocHa6,4eBalba I4JII,I I,I3BopI'IIura 3a Apyre HaMeHe ;

3) Yxoluro ce y ror<y nsuoferba npr4[peMHr4x paAoBa LI pyAapoxl4x paAoBa Mopa BpIIIurI{

oAnara6e ua.repujala roju uoNe rrocnyxlrru rtao lo6po cKnoHl,Iture 3a rMu3aBue,

MaKCLIMaJIHO CKpaTI4TLI BpeMe oAnaralba;

RAKlTA EXPLCRATION DOO BCR
S"Rlirii,ii;NrJ: U'J trb' '1fl\x.
Ora. Isd. Bro Prlloq Vrod n+sf

-r$



4) IIpu usnoleEy rpurpeMHr4x Lr pyAapcKlrx paAoBa Iagoehra vJtu MaK9LIMaJIHO CMaIbI'ITII

uorpe6y 3a ceqoM BLIcoKe nereraqnje;

5) yrolraxo je npra usnofer+y paAoBa Heo[xoAHo I43Bp[II]ITI4 ce'ry c:ra6ala, o6aresuo

npu}aatr, go*u*y oA HaAJIexHe I4HcTI'IryUuje - JfI ,,Cp6ujaluyMe"' flpu rorrle'rarole

BoAI,ITII paqyHa Aa ce He cery cra6la eehrrx 4unaensnja;

6) 3a npr4cryn noraqr.rjarraa ua rojuN,ra ce I{3BoAe paAoBI'I KopI4crI'ITI'I noc'rojehy flyrHy

Mpexy, 6,4HOCHO nac'roja.ru Aa ce us6erHe I43paAa HoBI4x npI4cTynHI',IX IIyTeBa;

D 3;"ru6,q"ru*e BoAoM pyAHI4Ka He KanTI4paTIa u3Bope. Koluuuuy BoAe 3a norpe6e pa4a
' 

pyAHLrKa o6es6eAra.rrr 14 ,uenoHoBarlr y oAroBapajyhe nocy.ue ulu 6asene uilv Ha ApyrI'I

aAeKBaTaH HatII4H;

8) IIpu ti.jpa11 I4cTpaxHI4x HI4cKola, paAoBuMa Ha oTBapalby HI'IcKola oABoJI'ITu xyMycHu- 
naatepujal, AeEoHOBaTu ta y 1tuzuttu I,I 3aIuTlITI{ oA pa3Holxe}f,a BoAOM I,I BeTpOM' I4

nu"rri. Kopl4crl4rla 3a caHaUujy repeHa rcojra je no 6ulo KoM ocHoBy AerpaAI'IpaH

usrolerrevr PaAoBa;
9) Hucrcone u3BoAr.rTu y o6nnxy 3acBobeHor nonpeqHor flpeceKa, qB9TJIOT npot[u.ua 25 m2

(5 m uuPrlne u 5 m nucune).

10)b6jerre 3a eKcnno3r4BHa cpe.qcrBa (npr,rnpeuena vrvt craJIHa) rlnaHl4paru fi k.arpa[IdTlr
'uoruryjyhu 

rpouuce r<ojn 'rperupajy oBy o6lacr y3 nocrl43arLe MaKcI'IMaiIHe

6es6eAnoctu;
1l) Erccnao3r,rBHa cpeAcrBa rpaHcnopToBaru, AenoHoBar[ I{ ILI4MO pyKoBarl{ cxoAHo naNehoj

saro ucxoj JIerI4cJIarIaBlI ;

l})Pal,ca eKcIlJIo3I4BHrIM cpeAcTBI4Ma [oBepI4TI'I sa ro o6yteH]IM iII'IUuMa;

l3)3a o.qpxaBarbe cra$IEnsOctu ,oAse*Hrx upomopraja (uucrona, xoAHlIKa, u Ap'),

npeABLrAeTr4 aAeKBaTHe Mepe (no4rpaAy, cvwaca MpexoM, npcKalbe 6etouou u Ap.);

14) O6es6eAr,rrLr aAeKBarHo rpoBerpaBarLe rroA3eMHI4x npocropuja (seH'rlarallaoHa oKHa,

cI4cTeM BSHTI,IJIaIII4OHqX BpaTa u B9HTI4JIaIIuOHI4X flpelpaAa, BeHTLIJIaTop ) lflltvt Apyro)'

flpu rolae BoAHTra paqyHa Aa Ba3Ayx r<ojra ce us6auyje y atvroci[epy He ca,4pxl4 racoBe I'I

rvrarepraj e roj e rraory I'Ba3BarI4 aepooara! elbe ;

l5)Ilprrrlapno .upo6rser6e Mr4HepaJrU3OBaHOf rr{a'repujala uma jalonue BpIIII';ITII AO HI4BOa
'no;, na suAouoJ"rru ycJroBe Aa ce Ao [oBpIIII4He repeHa rvrarcprajan IBBO3LI

TpaHcnopTHI,IM TpaKaMa. flpu ToMe Apo6uJIHIIe rvropajy laMaTU cI'IcTgM 3a oTnpatul'IBalse

raxo 6ra ce cnpeql4no aeposaralelbe y pa4uoj cpeAI4HI4I'I HgIIocpeAHoM oKpyxercy;

16)[po6ulrqe *ra noBprurrHra repeHa (sa cupornHy fl Kpeq6ar) iraopajy u6arv cl4creMe 3a

ornpal[I,IBa]be, KaKo 6u ce [s6eruo saraleme Ba34yxa;

17) Ha MecTI,IMa llperoBapa, y lttuzuuu Apo6ulr'rr1a v Ha ApyruM MecTI'IMa rAe ce jaarsa 6yra'

rrpr,rMeHr,rru rvrepe nojravra he ce oHa cBecrLI y Ao3BoJbeHe rpaHl{ue 3a paAHy cpeAI{Hy 14

oKpyxeILe;
1g)3a norcaqujy Ha xojoj ce r43BOAe paAOBr4 Kao 14 caMe rIoA3eMHe rpocropllJe oABOAIbaBarI4

Ha aAeKBaraH Haqr,rH rcoju uouparyMeBa npl4KylJbame I'I aAeKBarHo rperl{paBe or[aAHI4x

noga roje norr4rry yr3 roA3eMr,rx npoc'ropnja, a'ruoc$epcre BoAe, ornaAHI'Ix BoAa

HacTaJII4x y TexHoJIoIIIKoM npoUecy 6yuema u quuhema olpeMe u 6opanra JbyAIa

(uspa4a KaHaJIa, nogoca6upHl4Ka, TanoxHVKa ra cn');

l9)Tpemparbe oTIIaAHI4x Bo.4a (r'rs o6jercata - pa,(I4oHI4IIe 3a oApxaBarbe oIpeMe' MaIaqI'IHa

yJba v Ma3r,rBa H xeuuraruja, nraroa 3a napKI{Hr aHlaxoBaHe MexaHI'I3aU}1je,

ayrOrrao6rla u ca.), noApa3yMeBa MI'IHuMyu npeurrurhaBarbe oA rIBpcTI'Ix marcpuja' yrsa

U MA3I,IBA;



20) Haxou rperl4palra orraAHl4x BoAa l4cra

3aAoBoJEaBa ycnoBe, oAHocHo trlopa 6uun

BoAe y BoAoKy y rojn ce YnYIIrra;
2l)3a jaronuny u3 HrIcKorIa, oAHocHo pyAapcKl4 orrraA 4e$ranuca'ru noxaqujY

oAnafan14Ixre;
22)3asncuo oA Tota Aa tv ja,loeuua caApxr{ cy.nSragne Ml4Hepane I4JII{ He I43BpIIII4TI'I

pas.uaaja6e. Jaloeuuy xoja ca4pNra cyn$ngue Ml4Hepane AenoHoBarl4 nocebuo 14

$nszuxu je o6es6e4urLt vr [pr4MeHr.rrr4 cBe Mepe 3arITr'ITe KaKo He 6n 4ocuena y

3eMJbr4rrrre r4 BoAoroKone (uaculu, reonaelt6paHe, rJIprHa, clrcreMl4 3a noA3eMHy ApeHaxy

r,r Ap.). Hacune roju gpxe jatonuny tpaAr4Tr{ TaKo Aa 6yly waiunHl,I rIoA crarl{tlKl'IM [r

celr3MI,I.IKI4u on'repeheu,eu ;

23)Pasuorpuru uoryhuocr trcKopr.ruhema janorune (xpoeune u IIoAI4He pyAoHocHor cloja)

r{3 pyAHr4Ka I4JII4 rLeHor Aena Kao rpalenuucxor uarepajana;

2a) Oxo oAnaranr4rrrra nnaHr4parr4 14 r.{sBecrpl cacreM KaHaJIa u eoAoca6HpHI4Ka rojuua he ce

BoAa cIIpoBoAarI4 4o nocT pojema 3a rperMaH ornaAHl4x BoAa;

25)3a cHa6Aesame eHepreHTHMa pyAHr{K noBe3arl4 ua nocrojehy elerrpoMpexy unpl

KOpITCTI4TI4 alpefaT.
26)TpancnopT, pyKoBArLe v cKnaApruTelbe nofoHcKof rOpI,IBa 3a afperaT 14 aHfaxoBaHy

MexaHr43aIILIj y u oflp eM y, pI3BpIxI4Ta cxoAHo saxo ncroj n er]'IcnaTI'{BI4 ;

27)fie$uuucarr4 Heonxo1ne o6jeme sa 6opanax lbyl.vr (xanqenapraje, paAHI'Ir{KaKyilutr4ltaLr

Ap.), cxnaAlaluTerbe H rlonpaBKy anara (pagraouuqa u lraraquu),

28) O6jexre Kao rrrro cy cKJraArarrrra ropHBa, Bo.(e, eKcIIJIo3I{Ba, orBopeHa CKJIaAI'IIIITa,

cKJraAr4rrrre peareHaca sa tfloraqzjy, KpeqlbaKa, cKnaAulxrerLe KoHIIeHTpara, pealeHce

3a npeqr4rrrhaeame ao4a, $lorynaHTe v cJt,) nnaHl4parl4 v vrctpaI'u'tu cxoAHo HaMeHI4

uoruryjyhu Mepe 3arxrrare xojuua ce clpeqaBa sarafeme BoAa, seMJbul[trav Ba3Ayxa;

29)fie$u]giucarur v v3pailkrcv o4ronapajyhe npucrynHe I,I uHrepne cao6pahajnuqe I'I rapKI{Hr

rlpocTop 14 [peABI4Aera ILuxoBo peAoBHo oApxaBaFbe;

30)Yxoluro nocroju uoryhuocr 3apyrxaBama 6rorcosa creHa h3HaA pyAHor reJla I{ noJaBe

KoHycHr4x ylernyha Ha noBprxr4Hr4 TepeHa, y roKy paAoBa a HaKoH I+,I4xoBor flpecraHKa,

o6asegHo npprMeHr4Trr Mepe, rojraua he ce cnpequrl4 yHI4IxraBarLe o6jera'ra (uocrojehux

cao6pahajuuqa, crau6enux o6jexara v cr. ), crpagame fi,y4r H xuBorplrsa;

31) AyN TpaKacTr4x TpaHcrropTepa Ha noBprrrr4Hr4 TepeHa OApeAL{TI4 npocTop 3a cepBI4cH}I rIyT

14 3a[ITI4TI4 ta TaKo Aa ce OHeMoryhu neoslauheH IIpIIcTyn TpaHc[opTepy;

32) Korrannexc uocrpojersa 3a rrpepaAy, rj. npousnoAlsy KoHUeHTpara, oAHocHo rexHoJIoIIrKI4

33) Harou 3aBprrrerKa paAoBa r.r3Bprrrr4Tr4 canaqzjy cBI4x rtoBpIIIHHa xoje cy no 6puo xolr

ocHoBy xopr.lurhene, a uo npojerry caHaqrzje npennrz!eHoM 3aKoHcKoM JIerI{cJIarI4BoM;

34)Y roxy pa1avilLr KBapa Ha aHraxoBauoj uexauuzatluju, ropl4Bo, MaTILIHcKa I'I Apyra yJba

ne cuejy ce Ar4peKTHo ylyrrrrarr4 y seMJ'bI{[Te 14 BoAoroxe eeh ce vcra Mopajy aAeKBarHo

caKy[J6arr4 u eBaKyucarrr Ao rrponr4caHe noraquje. Yroluxo ltnaK Ao rora 4o!e,
HeorrxoAHo je olnaax r43Bprxr4Tr.r caHaqrajy repeHa yKnal+,arLeM sara!euor 3eMJbl4ura;

35) IIpu MaHr4l1ynaqvtJl,1. ca tOpHBr,rMa, Ma3]IBHMa H yJbI4Ma npHMeHI4TH aAeKBarHe Mepe

3a[rrr4Te 3eMJ.r,l4rrrra [ocraBJbarLeM oAroBapajyhux nocyAa, $oluja u cl. rojuua 6u ce

caKyrrrrna eBeHryanHo rrpocyra nratepuja. Marepuje I43 nocyAe, ca tfonuje H cJI.

Tperr,rparr4 Ha o4roeapajyhra Harrr4H (npunperr,ruru 3a [oHoBHo ropuurheBe vri,u

oAnoxr4Tr{ Ha 3aKoHoM ilpo[r4caH Har{r4H u roxaqlrjy). I4c'ro BaxI4 3a avr6anaNy y[ba v

MA3I4BA;

ce Moxe ylycrl4Tu y peuunlrjeHT yKonI4Ko

MI'THUMYM I4CTOf KBANI4TETA KAO I4 KBAJ]I4TCT



36) Can Blrlrrar rraarepnjana o6asesHo yKJIoHLITI4 ca loraqnje Ha Mecro xoje oApeAlI

HaAJrexHa KoMyHairHa cnyx6a. 3a6parreno je 4enoHonarre 6ulo KaKBor ttarc-puiatn umt

[pHBpeMeHo oAJlalalbe y u y3 BoAoTOKOBe;

37) Yronnxo ce y roKy paAoBa vaulle Ha reonouKa LIJIII naJIeoHToJIoIuKa AoKyMeHTa

($ocranra, Mr4HepaJru, Kpr.rcraJrr,r vt Ap.) noja 6u Morna npeAcraBJbarll samtnheuy

nprrpoAHy BpeAHocr, Hana3aq je ayNan 1a npujaura HaAnexHoM MllHl4crapcrBy 3a

nocnoBe 3arrrTuTe xHBoTHe cpeAlrHe, y poKy oA ocaM AaHa oA AaHa rlpoHanacKa I'I

npeAy3Me Mepe 3arxruTe oA yHr.rmrerLa, orutehurarra vntu Kpabe Ao AonacKa

ouauhesor JII4ua.

2. Ono perrerre ue oclo6afa no4uocrroua 3axrena 4a upu6aur kt Apyre ycroBe, ,qo3Bone u

carnacHocrn npe4era!eHe uo3I4TI4BHI4M trpolrucl'IMa.

3. 3a cse Apyre pa4one/axruBHocrr4 Ha rrpeAMerHoM noApy.rjy r,rnu ilpoMeHe npojexure

AoKyMeHraquj e, norpe6no j e [oAHerI,I HoB rI 3axreB.

Yrolprxo noAHocnnarl3axreBa y poKy oA ABe roAI4He oA AaHa AocraBJbalba oBor peluelba

He orlorrHe paAoBe r4 aKTr4BHocru sa rcoje je oro petuelbe, LBAaro, AyxaH je Aa uo4uece

3axTeB 3a u3.4aBarLe HoBor peuerLa.

Taxca 3a rl3AaBalbe oBor Piurena y I43Hocy oA 25.000,00 luuapa je o.4pefeHa y cKnaAy

ca qJraHoM 2. crlae 3. ra.{xa 3. flpannnru{Ka o Bvtcuqvt I4 HaqI4Hy o6pauyua I{ HanJlare

TaKce 3a r,13AaBalle alcra o ycnoBr.rMa 3aIIITI4Te npupoAe (,,ClyN6euu rnacHI4K PC", 6p.

73t20n, to6l20l3).

O6pa3noilceIbe

flpe4ysehe sa reonornjy H pyAapcrno Rakita Exploration d.o.o. Bor, o6pa:rl4Jla ce 3axreBoM 3a

r,BAaBarbe ycJroBa 3arrrrr{Te npr4poAe sa uorpe6e useofema py.{apcKux paAoBa y oKBupy

eKcnnoaTarlraje unpctux MI,IHepanHI4x aLIpoBI4Ha Ha JIoKaIIuju I{yrapa flern.

Ha ocuony AocraBJbeHor 3axreBa ytepfenoje cleAehe:

Exculoaraquja unuepanHe cupoBr4He sa,uo6uje 6axpa npuuhe ce EoA3eMHoM MeroAoM;

Y noAseruuurr,r o6jexu.rMa Hr4cKo[r4Ma Bpunhe ce [pI{MapHo Apo6JberLe cl4poBrtHe 14

TpaHcnopr cI4poBI,IHe rpaKacrl,IM TpaHc[oprepl4M a Ao no BpIuuHe repeHa;

Y or<nrapy KoMnneKoa uoc'rasrhe ce lt r{3rpa1vfiu (protaurajcrco uoctpojene xoje

o$yxna.ra cleAehe npouece u roBe3aHe o6jeme: HaAseMHo rpaHcnoproBalbe

ns4po6reHor ura'repnjana rpaxoM; orBopeHa cKJIaAHura; Snomuraj a 6axpa (o6yxnam

([lorraparre, AoMeJbaBarbe KoHrIeHTpara u rpocreneHo $lorraparre; 3rpyIIIIbaBa]Le

KoHr{eHTpara 6axpa u Snorupalbe, yroBap r{ nperoBap KoHueHTpara 6at<pa 14 oKJIaAI4IIITe

KoHrreHTpara; cKJraAnrrrrerse jaronuue v peunprynaquja BoAe; cKilaAulurerbe vt

4ncrpra6yurEja peareHca; o6pa4a orrraAHr4x BoAa; pa3BoA nrajahe Bo.qe; pa3BoA

KOMIpLIMOBaHOT Ba3.{yxa n .qp.

Ysr,rAoN{ y I{eHrpanHr.r perucrap saurfl4heHux upprpo.(Hl4x.qo6apa 14 AoKyMeHTauujy 3ano4a, a y

c6iraAy ca nporucr{ua xoju peryJrr4tuy o6lact 3aturl,Ire rpplpoAe, yrnpleHu cy ycJIoBu 3aulrl{re

npr{poAe r43 Ar4cnosraTr4Ba oBor peuerra. VcrauoBrbeHo je aa y o6yxua:ry flpojercra ueua

sauiuheHr.rx no,(pyuja sa roje je cnponegeH I4JII4 roKpeHyr nocryrlaK 3aIurI4Te, yrnplenux

4.

5.



eKoJrorrrKr4 3HaqajHr4x noApyr{ja Peny6nr.me Cp6rEje, Kao HH eBaAeHTI4paHI4x npupo4uux 4o6apa,

nufla o6jexura."orucrela (I,lHeeHrap o6jexa'ra IeoHacrlela Cp6uje (2005, 2008)'

3aroncru ocHoB 3a AoHoruerbe petuelba:

3aros o 3aIurI4TI,I rpllpoAe (,,CryN6euI4 rJIacHpIK PC", 6p' 3612009, 88/2010' 9ll20l0 u

l4l20l6);3aron o 3arurr4rr4 xrBorHe cpeAI,IHe (,,CnyN6euu rJIacHI4K PC", 6p. 135104,3612009,

7212009, 43 l20ll u 1412016).

Ercmoaraqnja unpcre Mr4HepaJrHe cr4poBrlHe I43 JIexI4Iura r{yxapy flexu Moxe ce peanl43oBarl4

,,oA ycJroB,r*u aa$rnrcaHr4M oBr,rM peruemervr, jep je npoue*eHo Aa nehe suavajHo yrI4IIarI4 Ha

npprpoAHe BpeAHocru uogpyuja.

Ha ocuory cBera HaBeAeHor, oAnyqeHo je xao y A[cno3I'ITI4By oBoI peruslba'

Tarca Ha 3axTeB r,r TaKca 3a pe[erbe, no Tap. 6p. 1. n Tap. 6p. 9' cy uanlaheHe y CKJIaAy Ca

3axosorvr o peny6nnuKr4M aAMr4HrrcrparLIBHI4nn ratcca*a (,,ClyN6ouu rnacul{]( P-Co', 6p. 4312003,

5yzoo3, ainobs, 512009,54t2009,50120t1,9312012,8312015, ll2l20l5, 5012016, 6112017 u

t13l20t7).

Ynyrctno O [paBHoM cpe,(cTBy: llporran oBor peluelba Moxe ce usjaaratu Nal6a

MunucrapcrBy 3aurllTe xI4BorHe cp"Arri y poKy o4 1-5 AaHa oA 4aua npujeMa peuerba' Xal6a

ce .rp"Xuj. 
-3u"oay 

3a 3aIIITI,Iry .rprpo4. Cp6uje y3 AoKa3 o ynnarl'I Peny6luuxe

aAMrdHr.rcrparuBHe raKce y r43Hocy oa +Oo,OO AuHapa ua texyhra paqyH 6p. 840'742221843'57,

rosr.rB Ha 6poj 59013 no lao,qeny 97.

,[ocranreuo:
floAsocttoqy 3axreBa

Apxuera x 2









Прилог 5 
 
Доказ о уплати републичке административне таксе; 
 


