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1 Подаци о носиоцу пројекта 
 
Компанија „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.  
 

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: Фу Феилонг 

Телефон: +381(11)2474417 

Факс: +381(11)2462893 

Е-маил: info@rakita.rs 

 

Геолошка истраживања, на простору Тимочко-магматског комплекса на простору 
Брестовац-Метовница, започета су 2010. године, од стране канадске компаније Reservoir 
Minerals и америчке компаније Freeport McMoRan Exploration. Резултати истраживања 
допринели су иницијалном открићу лежишта на локацији Чукару Пеки, почетком 2012. 
године.  
 
Након стицања 55% учешћа у капиталу компаније Ракита, компанија Freeport McMoRan 
Exploration је у јулу 2012. године постигла споразум са компанијом Reservoir Minerals да 
буде искључиви оператор пројекта, односно да сама финансира трошкове пројекта до 
завршетка Студије изводљивости. 
 
Компанија Reservoir Minerals је у јануару 2014. године, објавила Први технички извештај о 
процени минералних ресурса на лежишту Чукару Пеки. У марту 2016. године иста 
компанија објавила је Прелиминарну економску анализу, коју је припремила компанија 
SRK Consulting, независна рударска и геолошка консултантска компанија, а у складу са 
Националним Инструментом 43-101 канадске регулаторне агенције. Исте године Reservoir 
Minerals и канадска компанија Nevsun објавиле су да су ушле у коначни споразум о 
удруживању. 
 
У јуну 2018. године, компанија Zijin Mining Group Co је извршила контролу локације 
лежишта Чукару Пеки и крајем 2018. године, од компаније Nevsun, откупила више од 90% 
акција, чиме је званично постала већински власник Горње зоне лежишта Чукару Пеки. 
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2 Oпис локације на којој се планира извођење пројекта 
 
Детаљне мапе макро и микро локације дате су у Прилогу II.1. 
 
Макролокација 
 
Лежиште бакра и злата Чукару Пеки се налази у централном делу источне Србије и 
Тимочке крајине. Налази се на око 5 km јужно од града Бора, регионалног 
административног и рударског центра, и око 250 km југоисточно од Београда (Слика 1). 
Административно простор припада Борском округу.  
 
Површина територије коју захвата Борски округ износи 3.507 km2. Око 33% територије 
чини земљиште равничарског типа, док је осталих 67% брдско-планинског карактера. 
 
 

 
Слика 1. Географски положај подручја извођења планираних рударских радова 

 
Микролокација 
 
Експлоатационо поље (Слика 2) обухвата јужни део листа Бор са сигнатуром L34-141 и 
северни део листа Зајечар, са сигнатуром K 34-09, Основне геолошке карте Србије 1:100 
000, односно, јужни део листа Бор 3 (са сигнатуром 483/3) и северни део листа Зајечар 1 
са сигнатуром 533/1, са војнотопографске карте, размере 1:50 000. 
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Слика 2. Експлоатационо поље Горње зоне лежишта Чукару Пеки 

 
Просечна дужина експлоатационог поља (правац исток-запад) је 5 km, док је вредност 
просечне ширине (правац прижања север-југ) експлоатационог поља 3 km. 
Експлоатационо поље има површину 16.663.205 m2. Карактеристичне тачке 
експлоатационог поља дате су у наредној табели (Табела 1). 
 

Табела 1. Координате граница експлоатационог поља 
Карактеристичне тачке X Y 

1 7.590.227,38 4.876.962,52 
2 7.591.986,28 4.876.962,52 
3 7.592.691,66 4.875.827,46 
4 7.594.618,89 4.875.966,76 
5 7.594.940,62 4.877.229,22 
6 7.595.633,30 4.876.948,23 
7 7.595.921,32 4.875.331,04 
8 7.595.430,89 4.874.141,00 
9 7.594.797,22 4.873.217,60 

10 7.593.819,49 4.873.634,24 
11 7.592.489,50 4.873.762,79 
12 7.591.656,46 4.874.076,82 
13 7.591.197,86 4.873.668,89 
14 7.591.328,04 4.873.287,89 
15 7.590.288,93 4.872.705,21 
16 7.589.964,10 4.872.899,78 
17 7.589.859,60 4.873.809,39 
18 7.590.352,91 4.874.806,07 
19 7.590.069,81 4.875.859,12 
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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 I).  
 
Плански основ за Информацију о локацији (Прилог I) 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) и Просторни план подручја посебне намене експлоатације 
минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки“ у општини Бор (Службени 
гласник РС, бр….) 
 
Подручје Просторног плана укупне површине 4503,52 hа обухвата делове катастарских 
општина Слатина, Брестовац и Метовница на подручју Града Бора (у даљем тексту: 
Планско подручје). 
 
Планским подручјем обухваћени су следећи објекти и површине: рудник – будућа јама са 
улазно-излазним тунелима и ходницима, привремене депоније рударског отпада, објекти 
за прераду руде (дробилице, млинови, флотација), одлагалишта рударског отпада, 
магацини и складишта, административно-управни блок, саобраћајнице, енергетска и 
друга инфраструктура и пољопривредне и шумске површине. Планско подручје подељено 
је на прву и другу зону. 
 
Граница Планског подручја одређена је са западне стране границом између КО Бор 1 и КО 
Брестовац, спољном границом катастарске парцеле бр. 5435, затим западном границом 
Плана генералне регулације градског насеља Бор у правцу југа, до к.п. бр. 8583/1, даље дуж 
општинског пута ОП-1 на к.п. бр. 11856/6 до укрштања са некатегорисаним путем на к.п. 
бр. 11767/1, дуж овог некатегорисаног пута до укрштања са општинским путем ОП-1 на 
спољној граници к.п. бр. 9740/14, затим дуж општинског пута ОП-1 до границе КО 
Брестовац и КО Метовница. Јужна граница Планског подручја поклапа се са границом 
између КО Брестовац и КО Метовница, улази на КО Meтовницу по спољној граници к.п. 
бр. 1930/2, сече к.п. бр. 10203 (државни пут ДП IIБ реда бр. 394), наставља спољном 
границом к.п. бр. 1929/6, сече к.п. бр. 10202 (некатегорисани пут), наставља по 
спољним границама к.п. бр. 1667, 1668, 1677, 1675, 1671, 1672, 1674, сече к.п. бр. 
10201/3 (некатегорисани пут), наставља по спољним границама к.п. бр. 1623, 1624, 
1626, 1638, 1641, 1643, 1636, 1634, 1633/1, 1633/2, 34029 до тачке са координатама X 
= 7591151.80, Y = 4873519,36, а затим сече к.п. бр. 34029 и улази на подручје КО 
Брестовац, наставља по спољнoј граници к.п. бр. 33729/2, 33729/1, сече к.п. бр. 33751 
и даље је по спољним границама к.п. бр. 33716, 33717, 33718, 33606, 33617, сече к.п. бр. 
33626 (некатегорисани пут), наставља спољним границама к.п. бр. 33615, 33614, 
33613, 33594, 33595, 33588, улази на подручје КО Слатина, наставља по спољним 
границама к.п. бр. 5938, 5931, 5967, 5972, 5975, сече к.п. бр. 5980, затим спољним 
границама к.п. бр. 5981 и 5982, сече к.п. бр. 5960, наставља по спољним границама к.п. 
бр. 5983 и 5985, мења правац и наставља по граници КО Слатина - КО Метовница до 
укрштања са државним путем ДП IБ-37, на југоисточној страни Планског подручја. 
Даље, са источне стране, граница се поклапа са границом КО Слатина, ка северу до 
државног пута ДП IIA-166, даље ка западу граница је одређена границом путног 
земљишта тог пута до границе грађевинског подручја насеља Слатина, затим јужном 
границом грађевинског подручја насеља Слатина до ДП IIA-166 и даље путним 



5 
 

земљиштем тог пута ка западу до границе Плана генералне регулације градског 
насеља Бор, овом границом ка југу до границе КО Брестовац затвара се граница 
Планског подручја. 
 
Друга зона обухвата централни део Планског подручја у следећим границама: од почетне 
тачке са координатама X = 7590108.88, Y = 4872883.08 на граници КО Брестовац-КО 
Метовница наставља по њеној граници, улази на КО Meтовница и даље је по спољној 
граници к.п. бр. 1930/2, сече к.п. бр. 10203 (државни пут ДП IIБ-394), наставља по спољној 
граници к.п. бр. 1929/6, сече к.п. бр. 10202 и затим је по спољноj граници к.п. бр. 1667, 1668, 
1677, 1675, 1671, 1672, 1674; сече к.п. бр. 10201/3, наставља по спољнoј граници к.п. бр. 
1623, 1624, 1626, 1638, 1641, 1643, 1636, 1634, 1633/1, 1633/2, 34029 до тачке са 
координатама X = 7591151.80, Y = 4873519,36, а затим сече к.п. бр. 34029 и улази на 
подручје КО Брестовац, наставља по спољнoј граници к.п. бр. 33729/2, 33729/1, сече к.п. 
бр. 33751 и даље је по спољним границама к.п. бр. 33716, 33717, 33718, 33606, 33617, сече 
к.п. бр. 33626, наставља по спољној граници к.п. бр. 33615, 33614, 33613, 33594, 33595, 
33588, улази на подручје КО Слатина, наставља по спољним границама к.п. бр. 5938, 5931, 
5967, 5972, 5975, сече к.п. бр. 5980, затим спољним границама к.п. бр. 5981 и 5982, сече к.п. 
бр. 5960, наставља по спољним границама к.п. бр. 5983 и 5985, мења правац и наставља по 
граници КО Слатина - КО Метовница, поново мења правац, улази на КО Слатина и наставља 
по спољним границама к.п. бр. 7587, 7588, 7589, 7590/1, 7600/1 (сече државни пут ДП IБ 
реда бр. 37), 7601/3, 7738/4, 7569/1, 7568/1, 7503/1, 7504, сече к.п. бр. 7490/4 
(некатегорисани пут), наставља по спољним границама к.п. бр. 7508, 7482, 7481 и 7475, 
сече к.п. бр. 7698 (поток), наставља по спољним границама к.п. бр. 7241, 7242, 7243, 7252, 
сече к.п. бр. 7732 (некатегорисани пут), a затим по спољним границама к.п. бр. 7257, 7258 
и 7259, сече к.п. бр. 7747 (некатегорисани пут), наставља спољним границама к.п. бр. 7192, 
7179, 7178, 7176, 7162, 7164, 7165, 7166, 7154, 7157, 7158, сече к.п. бр. 7746 
(некатегорисани пут), наставља спољним границама к.п. бр. 7086, 7083/1, 7084, 7083/1 
(поново), 6804, 6805, 6808, 6807, 6806, 6800, 6799, 6794, 6793, 6788, 6787, 6779, 6780, сече 
к.п. бр. 7731 (некатегорисани пут), затим наставња спољним границама к.п. бр. 5064, 5063, 
5060, 5099, 5039, 5038, 5032, 5033, 4845/2, 4845/1, 4846, сече к.п. бр. 7728 (некатегорисани 
пут), наставља по спољним границама к.п. бр. 4852, 4896, 4895, 4892, 4891, 4890, 4893, 
4873, 4880, 4881, 4880 (поново), сече к.п. бр. 7729 (некатегорисани пут), наставља 
спољницом границом к.п. бр. 4617, 4597, 4598, 4599, 4600/1, 4600/2, 4601, сече к.п. бр. 7696 
(Борска река), наставља по спољној граници к.п. бр. 3775, 3774, 3771, 3772, 3769, 3754, 
3753, 3755, 3756, 3759, сече к.п. бр. 7696 (Борска река), наставља по спољној граници к.п. 
бр. 4666, 4665, 4664, 4663/1, сече к.п. бр. 7718 (некатегорисани пут) и наставља по спољној 
граници к.п. бр. 4730, 4731, 4729, 4745, 4744, 4742, 4740, сече к.п. бр. 7699 (поток), па по 
спољној граници к.п. бр. 4758, 4757, 4576, сече к.п. бр. 7734 (некатегорисани пут), 
наставља према западу по спољној граници к.п. бр. 7734, 4803, 4804, 4805, 4796, 4793, 
4789, 4785, 4786, 5163, поново сече к.п. бр. 7734 (некатегорисани пут), а затим по 
спољној граници к.п. бр. 4779, 4778, 4771, 5202, сече к.п. бр. 5597/1 (некатерорисани 
пут, наставља по спољној граници к.п. бр. 5617, 5611, 5615, 5613, 5610, 5609, 5607, 5605, 
сече к.п. бр. 7716 (некатегорисани пут), па по спољној граници к.п. бр. 7716, 5574, 5564, 
5545, 5544, сече к.п. 7735 (некатегорисани пут), мења правац према северозападу и 
наставља по спољној граници к.п. бр. 5717/3, 5532, 5530, 5522, 5521 5519, 5518/2, 5445, 
5446, 5443/2, 5443/3, 5443/1, 5393, 5391, сече к.п. бр. 7737 (некатегорисани пут), 
наставља у исто правцу по спољној граници к.п. бр. 5454, 5455, 5456, 5457, 5835/2, 
5835/1, 5834, 5828/1, 5836, 5837, 5838/1, 5839/1, 5840, 5854, 3053, 3052, 3051, 3052, 
сече к.п. бр. 7714/1 (некатегорисани пут), па по спољној граници к.п. бр. 2636, 2635, 
сече к.п. бр. 2634 (некатегорисани пут), наставља по спољној граници к.п. бр. 2455, 
4256, 2457, 2469, 2626, 2625, 2482, 2484, 2483, 2499, 2500, 2501, 2502, 2513, 2584, 2583, 
2581/1, 2581/2, сече к.п. бр. 7714/5 (некатегорисани пут), па наставља по спољној 
граници к.п. бр. 2570/1, 2565, 2566/1 и 2566/2, сече к.п. бр. 7741/7 (државни пут ДП IБ 
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реда бр. 37); улази на подручје КО Брестовац, наставља по спољним границама к.п. бр. 
31782/11, 31778/1, 31773/4, 31773/2, 31773/9, 31773/5, 31773/6, 31769, 31768, 31770, 
31773/1, по правој линији сече к.п.бр. 11858/1 и даље је по спољним границама к.п.бр. 
31761, 31762, 31765, 31760, сече к.п. бр. 34012, наставља по спољним границама к.п. бр. 
31799, 31792, 31826, 31827, 31829, 31846, 31872, 31877, 31878, 31879/1, 31881, 31882, 
31897, 31898, 31902, 31909, 31908, 31906, сече КП бр. 34013/2, затим наставља по 
спољнoj граници к.п.бр. 31953, 31954, 31956, 31957, 31958, 31959, 31961, 32023, 32033, 
33469, 33466, сече к.п. бр. 34022, наставља спољним границама к.п. бр. 33649, 33656, 
33657, сече к.п. бр. 11779/2 (државни пут IIБ реда бр. 394), наставља по спољној 
граници к.п. бр. 33452, сече к.п. бр. 11758/5, наставља у истом правцу спољном 
границом катастарских парцела бр. 11758/5, 33361, 33360, 33358, 33357, 33356, 
33362/1, 33394, 33396, 33393, 33390, 33407, сече к.п. бр. 33406, наставља по спољнoj 
граници к.п. 33839, 33840, 33827, 33826 и 33820 све до почетне тачке. 
 

 
Слика 3. Граница ППППН 
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Слика 4 Посебна намена простора 2025. године (Просторни план подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету 

рудника Чукару Пеки)  
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Слика 5 Посебна намена простора 2035.  године (Просторни план подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету 

рудника Чукару Пеки)  

 

Намена и заузетост површина на комплексу детаљније су описане у поглављу 3.3. 
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Основне карактеристике подручја 
 
Према наводима из Просторног плана подручја посебне намене, физиономске и морфолошке 
особености карпатске Србије представљају благо заталасани рељеф испресецан краћим 
водотоцима, који гравитира ка долинама Црног и Великог Тимока, као и сложена геолошка 
структура Тимочког андезитског басена. Геоморфолошко (морфоструктурно) обележје чине 
два главна слива: слив Брестовачке реке и слив Борске реке. Код Грчаве, притоке Борске реке, 
израженији је рељеф са десне страна слива, испресецан кратким токовима, са већим нагибима 
на висинама изнад 300 mnv. Хипсометријска карта Планског подручја показује да се на 
надморској висини нижој од 250 m налази 5,4% или 2,4 km2 подручја. У појасу 250-300 m 
налази се 21,1% подручја. У појасу 300-350 m налази се 33,0% подручја. У појасу 350-400 m 
налази се 30,4% подручја. Остали део Планског подручја од око 10,1% налази се у појасу 400-
460 m.  
 
Према морфолошким карактеристикама истражни простор је сличан целокупном Борском 
истражном простору. Чине га средње до високо брдски терени са надморским висинама од 
300 mnv. (подножје села Метовница) до преко 400 mnv. (Топовске шупе). Најнижи део терена 
налази се у зони испод портала тунела у кориту Брестовачке реке (225 mnv.). Од корита 
Брестовачке реке према северу, терен је благо заталасан и кота постепено расте 
до 400 mnv. Падине су углавном благог нагиба до 10°, локално и до 20°. 

 
Најзначајнији природни ресурси на овом подручју представљају металичне минералне 
сировине, пре свега, руда бакра са пратећим појавама (сребро, злато и др.) на рудном 
лежишту „Чукару Пеки“. Минералне ресурсе у горњој зони Тимочког лежишта чине пре свих 
бакар и злато. У горњој зони Тимочког лежишта након обављених рударско-геолошких 
истраживања препознат је велики број раседа. Најмаркантнији су реверсни раседи, сви са 
особинама источно вергентних структура, по којима су изведена кретања повлатних блокова 
ка истоку. Ти раседи су од раније познати, мада су утврђени и нови приликом израде 
тектонске карте у подручју лежишта. 
 

Хидролошку основу простора чини два главна слива: слив Брестовачке реке и слив Борске 
реке, одвојени релативно ниским развођем 370-430 mnv. У јужном делу подручја главно 
развође се дели на два мања развођа усецањем корита Суве реке, притоке Црног Тимока, која 
се само у свом горњем току налази у Планском подручју у дужини од око 2 km. Слив 
Брестовачке реке у посматраном делу гради десетак притока, с тим да је развијенија мрежа 
левих притока. Дужина тока Брестовачке реке у Планском подручју је око 5 km, а у 
преосталом току од око 10 km тече до ушћа у Црни Тимок. Према хидрогеолошкој 
рејонизацији Србије, за регион тзв. Карпатско - балканског лука главне, водоносне средине 
представљене су масама карстификованих кречњака. Кречњаци су веома испуцали и 
карстификовани, па представљају изразито пропусну средину. У њима су формиране 
разбијене издани, које се празне преко бројних извора. Изданци подземних вода су везани за 
контакте одређене кречњачке масе са блиском баријером. Евидентирано је више појава 
термоминералних вода у околини Бора. Поред већ истражених и коришћених изворишта у 
току Брестовачке реке, где се налази Брестовачка бања, као и у току Црног Тимока са 
Гамзиградском бањом, у близини је регистрована појава термоминералних вода код села 
Шарбановац, као и више локалитета у другим општинама Борског округа. Истраживања о 
геотермалним изворима која су још у току, указују на вероватноћу да су термоминерална 
изворишта повезана. 
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Око 40% (1804,7 ha) од укупних површина Планског подручја обрасло је шумом и ниским 
растињем, које готово у целини чини природна сукцесија жбунасте вегетације на више 
година необрађиване пољопривредне површине. Мада Катастар непокретности и даље 
евидентира већину површина под ниским растињем према пређашњем стању као 
пољопривредне културе, реч је заправо о земљишту које је предиспонирано за развој 
шумарства, подизањем квалитетних шумских састојина. Заштићена подручја се налазе око 
20 km западно од предметног подручја: Лазарев кањон, Злотска пећина и Бељница - Кучај 
парк приороде. Најважније природне вредности на територији Града су остаци богате 
геолошке историје у виду бројних ексклузивних крашких појава и облика, 
термоминералних вода и крашких биогеографских појава. На Планском подручју има 
мезијске шуме храста и граба шуме, шуме сладуна и цера, панонске шуме храста китњака и 
обичног граба и др). У Тимочком региону има око око 1.300 биљних врста и 70 биљних 
заједница, од чега је у обухвату Плана утврђено присуство око 200 врста. Од очекиваних 
присутних врста флоре, нема строго заштићених врста. Као резултат развоја планираних 
рударских активности доћи ће до трајног губитка око 400 hа станишта која обухватају 
делове шума храста и граба, запуштено пољопривредно земљиште, шибље и живице. Такође, 
изградња и експлоатација ће утицати на дистрибуцију одређених врста флоре и фауне, 
укључујући и заштићене врсте. Као резултат формирања одлагалишта рударског отпада 
доћи ће до губитка дела потока Грчаве, док у доњим деловима може доћи до смањења 
протока воде. Потенцијално, посебно су угрожени водени екосистеми. Током откопавања и 
одлагања подземних слојева земљишта и отпадних стена може доћи до отицања 
седимената у реке и потоке и подземне воде што може имати утицај на станишта 
заштићених врста као што су крзнокрилци Helicopsyche bacescui који се налазе у Кржановом 
потоку и племенити ракови. У процесу прераде руде (када настаје вода која може садржати 
чврсте материје, тешке метале и др.) и током одлагања јаловине може доћи до продора и 
цурења из одлагалишта јаловине а што може утицати на ток потока Грчаве. Процењено је 
да су ови утицаји генерално локалног карактера и уз примену адекватних мера не би требало 
да дође до угрожавања дугорочне одрживости регионалног станишта. 
 

У складу са педолошким одликама брдског рељефа, најзаступљеније су смонице. На стрмијим 
локацијама се налазе смеђа кисела земљишта, а у котлинским пределима псеудоглејеви и 
aлувиjaлнa зeмљиштa. У оквиру сваке педолошке систематске јединице оштећена земљишта 
се разликују од нормалних по већој киселости, смањеној дубини хумусног хоризонта и другим 
неповољнијим хемијским, физичким и морфолошким особинама, неретко испод могућности 
коришћења за ратарску производњу. Њихово претварање у пaшњaкe изводило се без икaквих 
мeрa урeђeњa, пa су тo углaвнoм врлo зaпуштeнe њивe бeз квaлитeтнe трaвнe вeгeтaциje. 
Појачана ерозија представља додатни деструктивни фактор, посебно на теренима с већим 
нагибом, јер продирањем гасова разара се структура земљишта и долази до спирања хумусног 
слоја. Нa oснoву ранијих истраживања може се генерално закључити дa свa зeмљиштa пoкaзуjу 
кисeлу рeaкциjу, дa су сирoмaшнa у приступaчнoм фoсфoру и дoбрo oбeзбeђeнa приступaчним 
кaлиjумoм, док је сaдржaj хумусa и aзoтa на средњем нивоу. Сaдржaj микрoeлeмeнaтa и oпaсних 
и штeтних мaтeриja je у грaницaмa дoзвoљeних кoличинa кaдa сe рaди o цинку, никлу, oлoву, 
гвoжђу, живи и кaдмиjуму. Прoблeм прeдстaвљajу бaкaр и aрсeн, пoсeбнo у атару Слатине, што 
је резултат ранијих активности на овом подручју. 
 
Када су у питању воде, у току раније спроведених испитивања, забележене су повишене 
концентрације амонијака као и присуство бактерија фекалног порекла, што указује на 
негативан утицај насеља на квалитет Брестовачке реке. Просечан садржај гвожђа износи 
289,5 mg/l, бакра 38,3 mg/l и арсена 0,81 mg/l што потврђује изузетну контаминираност воде 
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ове реке. Висока минерализација, низак pH, доминантни садржај сулфатног јона као и висок 
садржај метала указују на изузетно негативан утицај РТБ Бор група (сада Zijin Bor Copper 
d.o.o. Bor) на квалитет Борске реке. Генерално гледано, све анализиране подземне воде имају 
неутралну pH вредност 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 (сада Zijin Bor Copper d.o.o. Bor). 
 
Према Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године у 
агломерацији Бор ваздух је био I категорије, чист или незнатно загађен ваздух1. Ради 
приказа утицаја, представљеног прекорачењима ГВ, појединачних загађујућих материја, 
угљен-моноксида, сумпор-диоксида, приземног озона, азот-диоксида и суспендованих 
честица РМ10 на квалитет ваздуха у агломерацијама, Агенција је извршила анализу 
учесталости прекорачења ГВ дневних вредности загађујућих материја, применом Индекса 
квалитета ваздуха SAQI_11. 
 
Постојећи нивои буке се огледају у ниским дневним и вечерњим вредностима што одговара 
руралном подручју где су извори буке пољопривредне активности, локални саобраћај, птице 
и други извори из природног окружења. Позадинска бука је била мања или једнака од 30 dB 
док су нивои амбијенталне буке били 40-50 dB током дана и 37-47 dB током ноћи. Више 
вредности су измерене на локацијама у близини саобраћајница где је ниво буке био 58-65 dB 
преко дана и 49-57 dB током ноћи. 
 

Интензитет сеизмичког хазарда на подручју Просторног плана, за повратни период од 
100 година има средњу вредност од 6,5°MCS. 
 

Шире подручје лежишта Чукару Пеки изложено је опасностима од атмосферских непогода, 
поплава, одроњавања и клизања земљишта, и др. Од осталих природних елементарних 
непогода, најзначајније су биљне штеточине које изазивају сушење шума, а затим и 
животињске шумске штеточине. Професионалну ватрогасно-спасилачку службу у 
Републици Србији сачињавају територијалне ватрогасне и спасилачке јединице, које су у 
саставу Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије. Услед старости и непоузданости ватрогасних возила и опреме, стизање на место 
догађаја од тренутка позива у просеку је испод европских норми, а трајање интервенције је 
самим тим дуже, посебно код интервенција у пожару, где је просечно време изнад 60 
минута, што за последицу има и веће материјалне штете, а често и повреде и губитак 
живота грађана. Стање опреме је значајно не само за пожаре у урбаној средини, него и за 
шумске и друге пожаре на отвореном, с обзиром на пошумљеност целокупног Планског 
подручја. 
 
Просечна вишегодишња вредност годишње суме падавина креће се 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 

                                                             
1 Република Србија, Министарство Заштите Животне Средине, Агенција за Заштиту Животне Средине, 
Квалитет ваздуха у Републици Србији 2018. године, Београд 2019. 
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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. 

 

Према подацима најближе метеоролошке станице Црни врх, највише средње месечне 
температуре се јављују у јулу и августу, у просеку износе 17,2°С, а најхладнији месеци су 
јануар и фебруар, са средњом месечном температуром ваздуха –3,3°С и –3,1°С. Најхладнији 
месец је био фебруар 2012. године са средње месечном температуром ваздуха од –9,3°С, а 
најтоплији месец август 1992. године, са максималном средњом месечном температуром 
ваздуха од 21,4°С. У посматраном периоду (1981-2017), апсолутна минимална температура 
је износила –23,2°С (24. јануар 2006), а апсолутно максимална 36,5°С (24. јул 2007). На 
метеоролошкој станици Rex, у зони „Чукару Пеки“, средња годишња температура ваздуха 
варира између 11,6°С и 12,1°С, што су нешто више вредности у односу на метеоролошку  
станицу Црни врх (6,8°С) у овом кратком периоду. Средње  месечна температура ваздуха се 
креће између –5,0°С (јануар 2017) и 24,6°С (јул 2015). Минимална дневна температура је 
износила – 13,0°С (04. јануар 2016), а максимална дневна температура 28,3°С (20. јул 2015). 
 
Од ветрова који дувају овим подручјем најчешћи је југозападни, а ређе се јављају југоисточни 
и североисточни ветрови. Највећа забележена средња брзина ветра износи 2 m/s. 
 
Према попису становништва из 2011. године, на територији Борског округа живи 124.992 
становника. Од тог броја, у шест насеља градског типа живи 70.880 становника, а у 84 села 
54.112 становника. Општина Бор захвата површину од 856 km2; граничи се са општинама: 
Зајечар, Неготин, Мајданпек, Жагубица, Деспотовац и Бољевац (видети поглавље 5). 
 
Путна мрежа на територији Борског управног округа је развијена и заступљене су следеће 
категорије путева: локални путеви, дужине 645 km, са 44% савремене подлоге; регионални 
путеви, дужине 475 km са 88% савремене подлоге и магистрални путеви дужине 295 km са 
87% савремене подлоге. 
 
Географски, саобраћајни и туристички положај Борске општине је повољан. Посебно је 
значајна железничка пруга Београд – Пожаревац – Мајданпек – Бор – Зајечар – Књажевац – 
Ниш, са краком према Прахову на Дунаву, која пролази на око 3 km северно-североисточно од 
хидротермалног Cu-Au система Чукару Пеки. Повољном положају општине Бор доприносе и 
савремене саобраћајнице које омогућавају велику фреквенцију возила и путника. 
Новоизграђени пут преко Николичева (изграђен 2008. године), који пролази преко 
територије на којој се налази лежиште Чукару Пеки, скратио је растојање између највећих 
градова источне Србије - Бора и Зајечара на 25 km Треба поменути и саобраћајну повезаност 
Бора и осталих насеља и општина у окружењу: удаљеност до Брестовачке бање је 7 km, 
Борског језера 15 km, Гамзиградске бање 26 km, Бољевца 38 km, Жагубице 51 km, Неготина 60 
km, Доњег Милановца и Ђердапског језера 64 km и Мајданпека 65 km. Магистрални пут 
повезује Бор и Београд, преко Параћина.  
 
Један од значајнијих потенцијала саобраћајне инфраструктуре општине Бор је аеродром са 
асфалтираном пистом дугачком 1.080 метара, хелиодромом, хангаром и опремљеном 
аеродромском зградом. Од граничних прелаза за међународни промет путника, према 
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Бугарској, Бор је удаљен 43 km (прелаз Вршка Чука), односно 74 km (Мокрање). Од граничних 
прелаза на Дунаву, Прахову и Кладову, према Румунији, удаљен је 69 km, односно 117 km. 
 
Геолошке карактеристике подручја 
 
Лежиште Чукару Пеки припада Тимочко магматском комплексу (ТМК) који 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. 
 
Подручје експлоатационог поља одликује се веома сложеном геолошком грађом која је 
стварана од протерозоика до данас, а подељено је на Горњу и Доњу зону.  
 
Горња зона лежишта Чукару Пеки, која је предмет ове Студије, има овални облик са веома 
израженом унутрашњом слојевитошћу (Слика 7). Горњу трећину минерализације чине 
масивни сулфиди сочивастог типа. Сочиво има променљив пад, али генерално прати пад 
вишележећих формација. Од врха минерализације ка дну, појављује се најпре ковелинско-
пиритна масивно сулфидна бреча са високим садржајем корисне компоненте, која прелази у 
зону у којој се мешају масивна и полу-масивна сулфидна бреча са измењеним андезитима 
жичног типа. Према дубини, удео масивних сулфида генерално опада, а удео измењених 
андезита расте и читава минерализација прелази у штокверкно-жични тип лежишта. Ове 
промене у минерализацији праћене су и значајним смањењем садржаја бакра и злата. 
 
Ширина „Горње“ зоне је у хоризонталном пресеку већа од 350 m, док је ширина „Доње“ зоне са 
порфирском минерализацијом бакра и злата већа од 1.500 m. Најплићи ниво економски 
интересантне масивно-сулфидне минерализације бакра и злата „Горње“ зоне, налази се на 
дубини од коте –20 mnv. испод површине терена. Вертикални интервал простирања масивно-
сулфидне до семи-масивно-сулфидне минерализације бакра и злата износи око 500 m. 
Орудњени простор је у вертикалном пресеку грубо изометричног, „бубрежастог” облика. У 
хоризонталном пресеку је издужено овалног облика, а у плану у контури је димензија 400 x 
350 m. Лежиште стрмо пада према југозападу и има оштре границе у повлатним и бочним 
странама са околним стенама, а доњим делом се наслања на порфирско орудњење. Степен 
концентрисаности рудних минерала, као и минерални састав руде су променљиви, што га 
чини комплексним за експлоатацију и прераду.  
 
Масивно-сулфидна минерализација се састоји углавном од пирита и ковелина и има највећи 
садржај бакра и злата. Пирит са енаргитом је такође присутан, енаргит је најчешће оивичен и 
понекад замењен ковелином, па се претпоставља да је настао у ранијој фази минерализације. 
Горња зона је у вертикалном пресеку грубо изометричног, „бубрежастог” облика. У 
хоризонталном пресеку је издужено овалног облика, а у плану у контури већој од 0,3% Cu екв. 
(еквивалентног, односно условног бакра) је димензија 300 x 350 m. Стрмо пада према 
југозападу; има оштре границе у повлатним и бочним странама са околним стенама, а доњим 
делом се наслања на порфирско орудњење. 
 
Степен концентрисаности рудних минерала, као и минерални састав руде су променљиви, 
што га чини комплексним за експлоатацију и прераду. У вертикалном пресеку, дужина по паду 
износи око 450 метара. Врх Горње зоне налази се на око 400 метара испод површине терена. 
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Слика 6 Шематски приказ положаја Тимочког магматског комплекса 

 

 
Слика 7 Шематски приказ положаја горње зоне лежишта Чукару Пеки 
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У геолошком смислу, терен 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 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). 
 
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 (υК2

2,3). 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). 
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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 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. 
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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 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“ (К23) 
 
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. 
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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 8). 
 

 
Слика 8. 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 
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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. 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 
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двослојевиту грађу. Доњи део алувијалних наноса изграђују грубозрни песковито‐
шљунковити седименти, а горњи муљевито‐прашинасти седименти. 
 
 
Хидрогеолошке карактеристике подручја 
 
Према структурном типу порозности литолошких јединица и хидродимичким условима, на 
истражном подручју издвојени су следећи типови издани: 
 

 Збијена издан формирана у алувијалним седиментима и у зони физичко‐хемијског 
распадања 
 

Алувијалне издани имају распрострањење у шљунковито‐песковитим наслагама Брестовачке 
и Беле реке, и њихових притока. По свом гранулометријском саставу алувијални наноси су 
веома разнородни. У дубљим деловима преовлађује шљунковито‐песковита компонента са 
максималном дебљином од 2‐3 m и са високим коефицијентима филтрације. Шљункови и 
пескови су најчешће покривени глиновитим слојем дебљине 2‐4 m и са веома ниским 
коефицијентима филтрације. Ширина алувијона дуж Борске реке је у опсегу од 100‐200 m, док 
алувијални седименти на ушћу Белчиног потока у Борску реку формирају алувијалну равницу 
ширине 500 m. 
 

 Издани у неогеном комплексу 
 

Генерално, седименти се у плићим деловима вероватно понашају као издани са слободним 
нивоом, док се са дубином јављају издани под притиском са релативно ниском 
водопропусношћу. Из хидрогеолошке перспективе горњи део јединице, састављен од слојева 
песка/пешчара и шљунка/конгломерата има потенцијал да буде водоносан. Општа дебљина 
миоценских шљункова и пескова је од 125‐250 m, међутим бушење и тестирања су показали 
да су ти седименти углавном добро консолидовани и дају мале количине воде. Миоценски 
финозрни кластити и лапори су углавном састављени од алеврита и глине. Осим 
доминантних литолошких чланова, песак и шљунак су присутни у садржају мањем од 20%. 
Дебљина ове јединице се повећава у правцу СЗ‐ЈИ максимално до 300 m. Водопропусност 
ситнозрне серије је ниска и ови седименти делују као хидрогеолошка баријера и као јединица 
која изолује подинске андезите и кредне кластичне седименте. 
 
Дубина до нивоа подземних вода је у распону од 2 до 37 m испод површине терена, осим у 
подручју дуж Борске реке где постоје артески услови, са пијезометарским нивоом 30 m изнад 
површине земље. 
 

 Пукотинске издани у вулканским и вулканокластичним стенама 
 

Подземне воде које су акумулиране у овој зони, прихрањују се на рачун инфилтрације 
атмосферских вода. Услед изражене морфологије терена и слабије пропусности само мањи 
део падавина одлази на храњење издани док највећи део одлази на површински отицај. 
Дренирање подземних вода врши се истицањем преко извора издашности мање од 0,1 l/s. 
Неки од ових извора често пресуше током сушних периода. 
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 Пукотинске издани у „борским кластитима“ 
 

Слично вулканским и вулканокластичним стенама истражног подручја и у 
конгломератичним стенама могуће је издвојити подтипове издани изнад и испод локалног 
ерозионог базиса. Делови издани изнад локалних ерозионих базиса су обично сиромашни 
подземним водама. Дубљи делови конгломерата у зони тектонских разлома могу бити 
оводњени, али знатно мање од вулканских стена, што је констатовано бројним рударским 
радовима у оквиру борског рудника. Јединицу Борских калстита карактерише релативно 
ниска хидрауличка проводљивост. Повећање хидрауличке проводљивости је углавном 
повезано са изломљеним и раседним зонама. Слаба оводњеност „борских кластита“ и поред 
значајне тектонске испуцалости може се тумачити значајним присуством глиновите 
компоненте којом су секундарно запуњени пукотински системи у њима. 
 

 Пукотинска издан формирана у магматским стенама (диорити и дацити) 
 

Магматске стене су присутне на ширем подручју истраживања и на површини се јављају у 
виду дајкова формираним углавном од диорита и дацита. И њима је вероватно постоји 
пукотинска издан са слободним нивоом и слабим филтрационим карактеристикама. 
Детаљнији подаци о хидрогеолошким карактеристикама ових стена не постоје. 
 

 Карстна издан формирана у мезозојским седиментима 
 

На ободима вулканогеног комплекса постоје дебеле наслаге карбонатних стена јурске и 
кредне старости. У њима је формирана карстна издан која се природно дренира преко бројних 
карстних извора. Најближи изданак ових карбонатних стена је источно до лежишта бакра и 
злата „Чукару Пеки“ Ове кречњачке формације припадају карстном масиву Великог Крша и 
стола који се налази између Мајданпека на северу и Рготине на југу. 
 
Карстна издан се највећим делом прихрањује инфилтрацијом падавина док се дренирање 
одвија преко бројних врела као што су “Кривељска бањица”, „Сурдуп“, “Оштрељска бањица”, и 
“Доња Бела река”. Поједини извори су укључени у водоснабдевање Бора. У непосредној 
близини лежишта бакра и злата су детектовани изданци кречњака (између потока Огашу 
Срећко и Огашу Бугарин) тако да се претпоставља да мезозојске седименте стене се налазе у 
подини вулканског комплекса и целог лежишта. 
 

 Терени сиромашни подземним водама 
 

Лапорци и прашинасте седиментне стене горње креде сврстане су у терене сиромашне 
подземним водама. Ове стене имају распрострањење западно од локалности Чукару Пеки. 
Истражним бушењем у оквиру лежишта, констатовано је да оне чине директну повлату 
вулканским стенама и самом лежишту бакра. Укупан број отворених пукотина регистрован у 
оквиру лапораца је значајно мањи у односу на Борске кластите, што указује да ове стене 
ограничавају хидрауличку везу између издани. Ранијим истраживањима у борским 
рудницима потврђено је да су ове стене безводне и да обично представљају баријеру кретању 
подземних вода из других издани, у овом случају чине повлату издани у вулканским стенама 
I фазе. 
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Слика 9. Хидрогеолошка карта ширег подруја истраживања 

 
 
Сеизмолошке карактеристике подручја 
 
Србија није простор високе сеизмичке активности, али се у њој дешавају земљотреси чија 
магнитуда достиже 5,8 јединица Рихтерове скале. По својој енергији ови земљотреси могу 
бити и рушилачки. Србија се налази у сеизмички активном подручју, у рубном делу тзв. 
Средоземно трансазијске сеизмичке зоне, прецизније Медитерански појас. Захваљујући 
положају, који се налази на самој ивици плоче, земљотреси у Србији по сеизмолозима не могу 
бити јачи од 6,2 до 6,3 по Рихтеру.  
 
Трусне области у Србији су: Копаоничка, Рудничка, Крупањска, Маљенска, Лазаревачка, 
Свилајначка, Голубачка, Урошевачко - Гњиланска, Врањска и Краљевачка. 
 
Према Сеизмолошком истраживању Србије, Чукару Пеки налази се у зони у којој је могуће 
предвидети земљотрес VI-VII степена ЕМС-98 (европска сеизмичка скала 1998.) у 
предвиђеном периоду од 95 година, иако је мапа епицентара земљотреса у последњих 500 
година са магнитуда> 3,0 никада се није догодила у близини Бора (Слика 10 и Слика 11) 
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Слика 10. Карта сеизмичког хазарда 

Извор: http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karte_hazarda_l.htm 
 

http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karte_hazarda_l.htm
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Слика 11. Мапа епицентара 

Извор: http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karta_epicentara_c.pdf 
 
 
  

http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karta_epicentara_c.pdf
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3 Опис пројекта 
 

3.1 Опис претходних радова на извођењу пројекта 
 
Компанијa Zijin Mining Group Co/Rakita Exploration d.o.o. iz Bora (у даљем тексту Инвеститор), 
тренутно спроводи геолошка истраживања за потребе утврђивања резерви бакра и злата на 
простору Брестовац-Метовница (Тимочко магматски комплекс), територија општина Бор и 
Зајечар, као и испитивања инжењерско‐геолошких и хидрогеолошких карактеристика 
лежишта и околорудних стена на локацији „Чукару Пеки“, општина Бор. Истражни геолошки 
радови изводе се према основном одобрењу Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања Републике Србије број 310-02-0221/2012-14, од 28.02.2012. године, 
као и касније добијеним решењима о продужењу одобрења за извођење геолошких 
истраживања издатих од стране Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и 
енергетике, од 03. марта 2015, 21. фебруара 2017. године (дужина одобрења према последњем 
Решењу траје 3 године, са могућношћу продужења на захтев носиоца истраживања). Ипак, 
истраживање овог терена датира још од 2004. године. 
 
У целини посматрано, истражно бушење из периода 2005. - 2018. године, обухватило је израду 
321 косе и вертикалне бушотине укупне дужине 255.006,20 m. Од тог броја, 139 бушотина су 
вертикалне са укупном дужином бушења од 84.714,9 m, а 182 косе са укупном дужином 
бушења од 170.291,30 m. При оконтуривању лежишта и прорачуну резерви, нису коришћени 
подаци добијени истражним бушењем до 2004. године, јер се њима није располагало. 
 
За наменска, инжењерско геолошка истраживања, укупно је избушена 41 бушотина, укупне 
дужине бушења од 6.413,90 m, док је за хидрогеолошка испитивања укупно избушено 39 
бушотина, укупне дужине бушења од 6.910,70 m.  
 
Геотехничке истражне бушотине су урађене у циљу дефинисања инжењерско-геолошких 
особине литолошких чланова у лежишту, као и на локацијама које су интересантне са 
становишта будућих рударских објеката и рудничке инфракструктуре. То је поред истражног 
бушења подразумевало и детаљно геотехничко картирање језгра, узимање репрезентативних 
узорака и лабораторијска испитивања узорака. 
 
Пројекат се тренутно налази у завршној фази испитивања техничке и економске 
изводљивости експлоатације лежишта. 
 
На основу резултата вишегодишњих геолошких и других техничких истраживања и праћења 
стања животне средине, у току 2019. године, Одељење за подземну експлоатацију Центра за 
пројектовање металичних минералних сировина Института за рударство и металургију из 
Бора израдило је Студију изводљивости експлоатације лежишта Чукару Пеки – Горње зоне 
(даље у тексту, Студија изводљивости, 2019.).   
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Слика 12. Ситуациони план истражних бушотина и профила хидротермалног Cu-Au система Чукару 

Пеки (Студија изводљивости, 2019.) 

 
 
3.2 Основни концепт рада и намена површина 
 
Према резултатима Студије, лежиште бакра и злата Чукару Пеки представља плитко 
хидротермално сулфидно лежиште које се простире од дубине – 20 m н.в. до дубине од –460 
m н.в. Има форму скоро вертикалног неправилног елипсоида и просторно залеже под углом 
80-90°, има дужину око 300 m, ширину око 260 m и висину око 440 m. Могућност 
експлоатације и садржај корисне компоненте опада од врха ка дну.  
 
Основни рудни минерал је ковелин, а могу се наћи и други минерали попут халкопирита, 
енаргита, пирита и самородног злата. Пратећи минерали који такође сачињавају лежиште су 
кварц, калцит, фелдспат, хорнбленда, алунит, каолин, серпентинит итд.  
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На основу базе података из истражних бушотина процењена је количина руде у Горњој зони 
лежишта од 46,15 Мt, са средњим садржајем бакра у руди 2,71% и просечним садржајем злата 
од 1,7 g/t. 
 
Као резултат припремних активности и закључака Студије изводљивости, Инвеститор 
намерава да отвори рудник подземне експлоатације бакра, заједно са пратећим постројењима 
за прераду руде и концентрисање минерала, као и објектима за депоновање јаловине. 
 
Коначни производ рударске производње представљао би мешавину концентрата бакра са 
високим садржајима злата и сребра. У складу са резервама рударског подручја лежишта бакра 
и злата Чукару Пеки, усвојен је очекивани капацитет од 10000 t дневно, односно 3,3 Мt 
годишње.  
 
 
Пројекат обухвата подземне рударске радове, површинску обраду и припрему минералних 
сировина, одлагање јаловине, изградњу других објеката и обезбеђивање помоћних 
производних јединица као што су вентилација, уклањање прашине, централну контролну 
собу и складишта. Такође обухвата комуналне инфраструктурне системе и објекте као што су 
снабдевање и дистрибуција електричне енергије, водоснабдевање и одводњавање, 
комуникација, унутрашњи и спољни транспорт, системе заштите животне средине.  
 
Предвиђени период изградње капиталних просторија износи 2,5 године, док је век 
експлоатације 13 година (укључујући 2 године производње у почетној фази, 7 година 
производње максималним капацитетом и 4 године производње у завршној фази од коте – 260 
m до коте – 440 m). Производња ће се обављати континуално 330 дана годишње, у три 
осмочасовне смене. 
 
План рударских радова одређен је у складу са одабраном методом откопавања, планом 
транспорта, планом прераде минералне сировине и планом одлагања материјала и јалових 
маса. 
 
Руднички круг (Слика 13) састоји се од платоа у непосредној близини нископа и платоа 
вентилационих окана улазне (свеже) и излазне (истрошене) ваздушне струје. Плато нископа 
заузима површину од 60.000 m2, за разлику од платоа улазног вентилационог окна са 
површином од 20.000 m2 и платоа излазног вентилационог окна са површином од 10.000 m2. 
Локације платоа су прилагођене условима терена. 
 
Плато флотацијског постројења смештен је на око 660 m североисточно од улаза у 
транспортни нископ. Заузима површину од 120.000 m2 (на којој је монтирана сва неопходна 
опрема) и површину од 50.000 m2 (на којој се врши депоновање материјала).  
 
Одлагалиште јаловине смештено је у долини која се налази у непосредној близини пута Бор-
Зајечар, на удаљењу од око 4,1 km ваздушне линије од источне стране постројења за прераду 
минералних сировина. У горњем (северном) делу вршиће се одлагање флотацјске јаловине, 
док ће се у доњем (јужнијем) делу одлагати концентрат пирита. Акумулација за одлагање 
концентрата пирита оивичена је каменом браном. Преградна брана је степенастог облика 
изграђена одједном. Имајући у виду да може да задовољи услове складиштења концентрата 
пирита до 12,5 година радног века флотације пирита (потребана је ефективна запремина од 
3,413 × 106m3 за складиштење), и да прихвати максималне падавине које се могу генерисати 
у року од 24 сата у сливном подручју (могуће максималне падавине = 1,1 × 106m3). Висина 
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круне бране одлагалишта износи 317 mnv, укупна висина бране је 43 m, а укупна запремина 
акумулационог простора депоније концентрата пирита је 4,431 × 106m3. Брана одлагалишта 
ће бити изграђена од локалних материјала ископаних током обликовања акумулационог 
простора и стенског материјала ископаног током изградње рудника. 
 
Акумулациони простор флотацијског јаловишта добијен је изградњом једне низводне 
земљане бране, степенастог облика. Добијени акумулациони простор може да задовољи 
захтеве флотације за складиштење флотацијске јаловине за 11-годишњи животни век погона 
флотације бакра (потребан је 5,22 × 106m3 ефективног складишног капацитета), као и да у 
свом ретензионом простору прихвати максималне падавине које се могу генерисати у року од 
24 сата у оквиру површинског слива P = 0,81 × 106m3). Такође је испуњен и услов за минималну 
слободну висину круне бране јаловишта, са котом круне бране јаловишта на 294 mnv.  
 
Пројектована кота круне бране јаловишта износи 294 mnv, укупна висина бране је 57 m, а 
укупна запремина акумулационог простора флотацијског јаловишта износи 8,451 × 106 m3.  
 

 
Слика 13. Ситуациона карта експлоатационог поља лежишта Чукару Пеки у фази експлоатације 

 
На локалитету су предвиђена два одлагалишта јаловине из просторија отварања као и једно 
јаловиште хумуса који се уклања са површине терена приликом израде просторија отварања.  
 
Одлагалиште јаловине 1 има запремину од 3.082 x 103 m3, заузима површину од 320 x 103 m2, 
са просечном висином одложеног материјала од 6,6 m у једној етажи до нивоа K+358 m. 
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Максимална висина одлагалишта је 22 m. Максимални нагиб подлоге одлагалишта је 4,6°, а 
угао косине одлагалишта је 26°. 
Одлагалиште јаловине 2 има запремину 544 x 103 m3, заузима површину од 65 x 103 m2, са 
просечном висином одложеног материјала од 20 m у једној етажи до нивоа K+324 m. 
Максимална висина одлагалишта је 28 m. Максимални нагиб подлоге одлагалишта је 5,2°, а 
угао косине одлагалишта 26°.  
 
Одлагалиште хумуса има запремину од 420 x 103 m3, заузима површину од 25 x 103 m2, са 
просечном висином одложеног материјала од 14 m у једној етажи до нивоа K+350 m. 
Максимална висина одлагалишта је 19 m. Максимални нагиб подлоге одлагалишта је 2,9° а 
угао косине одлагалишта 26°. 
 
 

 
Слика 14. Шема откопавања и одлагања материјала 

 
Складишта експлозива и детонатора планирано је да буду инсталирана испод земље. Једно 
складиште ће се налазити у средњем делу, од –140 m и биће изграђено у периоду изградње 
рудника, док ће друго складиште бити смештено на на –260 m и биће изграђено у току прве 
године производног периода.  Свако од складишта имаће по 10 комора за смештај експлозива. 
Према Правилнику о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и 
минирању у рударству („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 26/88 и 63/88), укупна количина експлозива у 
магацину не сме бити већа од 50 тона, па ће се на тај начин и управљати планираним 
складиштима. 
 
Канцеларије и објекти за смештај радника налазе на око 500 m североисточно од круга 
флотацијског постројења. Стамбени простор је уређен у складу са захтевима компаније 
Ракита и чине га спаваонице и кантине. 
 
Од осталих објеката у експлоатационом пољу треба поменути трафо-станицу 110 kV, 
смештену 200 m источно од постројења за флотацију. Северно од канцеларијских просторија 
на удаљености од 380 m налазе се два базена за воду запремина 1.500 m3 и 6.000 m3. 
Котларница на струју за загревање просторија предвиђена је на 70 m источно од згушњивача 
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јаловине. Црпна станица за алтернативно водоснабдевање налази се на око 500 m од 
транспортне траке. Комунални објекти заузимају површину од око 20.000 m2.  
 
Сумарни приказ потребних површина, односно заузећа земљишта планираним рударским 
објектима и објектима у функцији рударске производње приказан је у наредној табели. 

Табела 2. Намена и заузетост површина на комплексу 

Р.б. Назив 
Количина, 

×103 m2 
1 Укупна површина под објектима 2,542 
 Контура рудног тела на површини 508 

1.1 Простор површинских објеката за експлоатацију руде 70 
1.2 Простор постројења за припрему минералних сировина 120 
1.3 Депонија флотацијске јаловине и пиритског концентрата 930 
1.4 Депонија јамске јаловине – јалове стенске масе 315 
1.5 Одлагалиште земље  23 
1.7 Административно управни блок 30 
1.8 Помоћни објекти 15 
1.9 Путна инфраструктура 70 

1.10 Површински транспортер руде 3 

1.11 
Цевовод за транспорт флотацијске јаловине и пиритског 
концентрата 

21 

1.12 Остало 427 
 
 
3.3 Технички опис експлоатације лежишта 
 
Рудно тело лежишта Чукару Пеки налази се у доњем андезиту и простире се од дубине –20 
mnv до дубине од - 460 mnv. Надморска висина површине терена износи око 400 m. С обзиром 
на то да лежиште залеже на великој дубини, не постоје услови за формирање површинског 
копа, због чега се планира подземна експлоатација лежишта. 
 
Залегање рудног тела је готово вертикално, са дужином по пружању од око 300 m, просечном 
моћношћу од око 150 m и дужином по паду од око 435 m. Према условима појаве рудног тела 
и одабраној методи откопавања, предвиђено је да је висина етаже 60 m, чиме је рудно тело 
подељено на 7 експлоатационих нивоа (-80 m, -140 m, -200 m, -260 m, -320 m, -380 m, -440 m). 
Због специфичног пружања рудног тела, рудно тело је подељено у три експлоатациона појаса 
од врха ка дну, како би се постигли капацитети од 10 000 t/дан. Појас од врха лежишта до 
нивоа -140 m је први, појас између нивоа -260 m и нивоа -140 m је други експлоатациони појас, 
а трећи експлоатациони појас налази се између нивоа -440 m и нивоа -260 m. Почетна фаза се 
првенствено односи на први појас. У тренутку када други појас отпочне експлоатацију, у оба 
појаса вршиће се експлоатација истовремено како би се постигао максимални пројектовани 
капацитет. Трећи експлоатациони појас почиње са радом након завршетка производње у 
првом експлоатационом појасу како би се осигурала континуирана и стабилна производња. 
 
Према карактеристикама рудног тела и рударско-геолошким условима, у првој фази 
откопавање ће се вршити методом откопавања у хоризонталним појасима са 
запуњавањем откопаног простора. 
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Други и трећи експлоатациони ниво откопаваће се комбинованом методом откопавања 
или прецизније, коморно-стубном методом са подетажним откопавањем комора са 
накнадним запуњавањем.  
 
Рударски радови на нижим експлоатационим нивоима подељени су Западним раседом који 
пресеца лежиште Чукару Пеки (видети поглавље 2), па ће, западно од раседа бити коришћена 
метода откопавања у хоризонталним појасима, а источно од раседа откопавање ће бити 
вршено поменутом комбинованом методом (коморно-стубном методом са подетажним 
откопавањем комора са накнадним запуњавањем). Источно од западног раседа између 
комора остављаће се стубови ширине 10 ÷ 15 m, како би се спречило зарушавање отворених 
откопа. Поменути стубови биће експлоатисани накнадно у другој фази експлоатације. 
 
Укупно гледано, проценат откопавања Горње зоне лежишта Чукару Пеки методом 
откопавања у хоризонталним појасима са запуњавањем откопаног простора је 36%, док ће 
комбинованом методом бити откопано 64% Горње зоне лежишта. 
 
Дебљина и класа рудног тела смањују се од врха до дна, а руда изнад -200 m надморске висине 
чини 49% целокупног лежишта, 75% целог бакра и 81% злата. У циљу побољшања 
економских фактора у раној фази пројектовано је интензивно копање рудног тела изнад -140 
m. Додавањем два нивоа на -50 m и -110 m, повећава се број рудних површина, а капацитет 
производње рудних тела високог квалитета током производног периода повећава се што је 
више могуће. Нивои за прву фазу минирања су постављени на -50 m, -80 m, -110 m и -140 m. 
 
Метода откопавања у хоризонталним појасевима са запуњавањем откопа 
 
Метода откопавања у хоризонталним појасима са запуњавањем откопаног простора користи 
се у рудницима са нестабилном радном средином (Слика 15), како би се смањила опасност 
зарушавања у кровини и тиме повећала сигурност рударских радова. Главна карактеристика 
ове методе је израда хоризонталних ходника одоздо навише. Након што је израђен један 
ходник почиње израда следећег ходника. Ходници су распоређени тако да се откопавају у 
правцу пружања или правцу нормалном на правац пружања лежишта. 
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Слика 15. Метода откопавања у хоризонталним појасима 

 
а) Карактеристике откопа  
Дуж правца простирања рудног тела, на сваких 100 m налази се тзв. панел дужине 60 m, 
ширине 50 m и висине 60 m. Сваки панел има четири поднивоа висине 15 m. Сваки подниво се 
откопава са три ходника. Попречни пресек ходника има димензије 5 × 5 m.  
 
б) Припрема блока за откопавање 
Откопавање у једном откопном блоку захтева израду главног транспортног ходника, етажног 
транспортног ходника, пречних ходника, рудног окна, пролазног вентилационог окна (које ће 
уједно служити и за допрему паста засипа) и излазног вентилационог окна. Пречник рудног 
окна је 3 m, док су димензије пролазног вентилационог окна 3 × 3 m. Нископ је повезан са 
сваким експлоатационим нивоом. Ходници на сваком нивоу имају димензије 4,5 × 4 m. Из 
сваког етажног ходника израђују се пречни ходници.  
 
в) Откопавање и транспорт руде 
Према овој методи, откопавање се врши у хоризонталним појасима одоздо навише. Сваки 
ходник који је у изради је повезан са још 3 ходника у којима се врши припрема. Након 
откопавања, сваки ходник бива запуњен смешом цемента и јаловине, односно паста засипом. 
Када је израда једног ходника у завршној фази, може се почети са откопавањем суседног 
ходника. Сваки подниво се откопава са три ходника (ходником наниже, хоризонталним 
ходником и ходником навише). Израда ходника врши се бушачко-минерским радовима код 
којих је у употреби бушаћа гарнитура Boomer L2D. Распоред минских бушотина је у основи 
исти као и код осталих ходника. Слободна површина за минирање се прво формира методом 
клинастог залома. 
 



33 
 

Размак између заломних минских бушотина је 0,5 m. Угао између радне површине и минске 
бушотине је 85°, а дно бушотине се држи на растојању од 0,1 ÷ 0,2 m. Помоћне и контурне 
бушотине су распоређене према стварном стању секције. Размак између помоћних бушотина 
је 0,6 ÷ 0,9 m. Растојање између контурних бушотина је 0,7 m и оно што је још битно 
напоменути јесте то да су периферне бушотине удаљене од контуре ходника 0,2 m. Дужина 
заломних и контурних бушотина је 3,2 m, док помоћне бушотине имају дужину 3 m. За 
минирање се користе детонатори са полусекундним успорењем и минирање се врши према 
усвојеној шеми минирања. Након минирања, руда се транспортује утоваривачем LH514 LHD 
до рудног окна. Два ходника у сваком блоку руде се минирају истовремено, тиме се може 
постићи минирање једног реда ходника у блоку сваког дана. Количина минираног материјала 
сваког ходника је 250 t. Експлоатациони капацитет рудног блока је 500 t/дан.  
  
г) Проветравање откопа 
Проветравање панела врши се тако што свеж ваздух улази у етажни транспортни ходник из 
нископа и пролазног вентилационог окна, и на тај начин, преко ходника на поднивоу, долази 
до откопа. Истрошена ваздушна струја преко излазног вентилационог окна истрошене 
ваздушне струје бива спроведена до површине терена, изван рудника. 
 
д) Запуњавање откопа и одлагање јаловине 
Запуњавање откопа врши се паста засипом, који у првој фази запуњавања, има однос цемента 
и јаловине 1:6, док је у другој фази тај однос 1:25. Да би се задовољили захтеви утоварно-
транспортне опреме (LHD) при откопавању највиших слојева у поднивоу (откопавање 
ходника навише), паста засип мора имати однос цемента и јаловине од 1:6. 
 
Коморно-стубна метода откопавања са подетажним откопавањем комора са 
отвореним откопима са накнадним запуњавањем 
 
а) Карактеристике блокова 
Положај откопних блокова у оквиру ове методе јесте такав да се блокови израђују вертикално 
у односу на правац простирања лежишта. Блокови имају дужину 50 m, ширину 30 m и 
подељени су на коморе и стубове. Ширина коморе је 15 m, висина 60 m и свака је подељена на 
4 поднивоа са висином од 15 m. 
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Слика 16. Комбинована коморно-стубна метода са подетажним откопавањем 

 
б) Припрема блока за откопавање 
Радови на припреми чела радилишта обухватају израду главног транспортног ходника, 
утоварног ходника и ходника подсецања. Изван рудног тела у подини позициониран је 
подетажни ходник који је повезан са подетажним ходником за бушење. Утоварни ходници се 
израђују под углом од 45° на сваких 10 ÷ 12 m од укрштања са утоварним ходником. Чело 
радилишта има равну основну структуру и нема контакт са горњим и доњим стубом. 
 
в) Откопавање и транспорт руде 
Откопавање се изводи у две фазе. У првој фази се врши откопавање комора, док се у другој 
фази врши откопавање стубова. Да би се избегло минирање које утиче на стабилност суседног 
откопа, усвојено је да се минирање врши на сваком трећем откопу. Бушење минских бушотина 
обавља се опремом која врши бушење лепезастих бушотина навише. Размак између редова 
износи 1,5 ÷ 1,8 m; дужина бушотина је 2,2 ÷ 2,5 m, док је пречник бушотина 76 mm.  
 
За минирање се користи експанзивни експлозив амонијум нитрата, док се за иницирање 
користе неелектрични детонирајући системи. Детонирање се врши истовремено у 2 до 3 реда 
бушотина. Одминирана руда утоварује се утоварно-транспортном опремом LH514 LHD на 
нивоу утовара. Багер се наводи даљинским управљачем због опасности од зарушавања 
коморе због њених великих димензија.  
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г) Проветравање откопа 
Проветравање радилишта врши се преко транспортног ходника или преко подетажног 
ходника за бушење, којима се доводи свежа ваздушна струја. Истрошена ваздушна струја 
преко излазног вентилационог окна истрошене ваздушне струје бива спроведена до 
површине терена, изван рудника. 
 
д) Запуњавање откопа и одлагање јаловине 
Горњи стуб и доњи стуб у првој фази откопавања запуњавају се паста засипом која има однос 
цемент-јаловина 1:6, до висине од 10 m. У првој фази запуњавања паста има однос цемента и 
јаловине 1:10, док је у другој фази тај однос 1:25.  
 

3.3.1 Отварање лежишта и капиталне просторије 
 
1) Транспортни нископ: Улаз у нископ се налази 2,5 km југозападно од лежишта на 259 mnv. и 
пружа се до дубине од –485 mnv. Са утоварног нивоа у јами руда се транспортује до бункера 
на површини терена помоћу система транспортера са траком који се састоји од 7 сегмената (I, 
II, III, IV, V и VI  у јами, VII на површини терена). Укупна дужина траке је 6.443 m. Нископ има 
нагиб 14% и дужину 5.742 m. Од улаза у нископ до дубине од –120 m димензије попречног 
пресека просторије су 5 × 5 m, док у продужетку (–120 ÷ –485 m) димензије попречног пресека 
просторије износе 5,2 × 4,1 m (у првој фази иградње нископ је израђен до дубине –320 m, у 
дужини од 4.236 m). Дужина траке на површини терена је 718 m.  
 
2) Сервисни нископ: Сервисни нископ је нископ паралелан транспортном нископу (паралелан 
до коте –80 m). Овај нископ је од транспортног удаљен 35 m. Улаз сервисног нископа је на коти 
259 mnv, а нагиб нископа је 14%. Димензије попречног пресека просторије су 5 × 5 m. Сервисни 
нископ спаја површину терена са утоварним нивоом у јами (–485 m). Укупна дужина 
сервисног нископа је 5.350 m (у првој фази изградње нископ је израђен до дубине -320 m у 
дужини од 4.136 m). Сервисни нископ служиће за допрему материјала, опреме и доток свеже 
ваздушне струје. 
 
3) Улазно вентилационо окно: Улаз у вентилационо окно је на јужној страни лежишта. Задире 
од коте 393 mnv. на површини терена до коте -260 mnv. у јами. Окно има пречник 6,5 m и 
дужину 653 m. Ово окно користи се као главни довод свежег ваздуха и опремљено је стубама 
за евакуацију у случају опасности. 
  
4) Излазно вентилационо окно: Излазно вентилационо окно налази се северно од лежишта. 
Задире од коте 402 mnv. на површини терена до коте –260 mnv. у јами. Окно је пречника 6,5 m 
и дужине 662 m. Користи се за одвођење истрошене ваздушне струје из јаме. 
 
5) Дробилично постројење у јами: Дробилично постројење налази се на коти -315 mnv. 
Димензије коморе у коме је инсталирана неопходна опрема су 16 × 9 × 13,5 m, укупне 
запремине 1.944 m3. У овој комори вршиће се добљење руде из друге зоне откопавања. 
 
 

3.3.2 Транспортни систем 
 
Транспортни нископ и сервисни нископ израђују се са површине од 259 m надморске висине. 
Транспортни нископ се користи за транспорт руде и јаловине, а сервисни нископ за приступ 
особља, материјала и у вентилационе сврхе. Откопана руда се са експлоатационих нивоа 
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спушта кроз рудна окна на ниво транспортног ходника, а затим се камионима носивости 30 t 
транспортује до главног рудног окна. После дробљења, руда се транспортним нископом 
подиже до површине терена, одакле се тракама одводи до постројења за припрему 
минералних сировина. 
 
Откопавање лежишта обавља се у три експлоатациона појаса : први експлоатациони ниво 
(изнад -140 m), други експлоатациони појас (-140 m ÷ -260 m) и трећи експлоатациони појас 
(-440 m ÷ -260m).  
 
Основни процеси транспорта руде у сваком експлоатационом појасу су:  
Први експлоатациони појас: утоваривач LHD → рудна сипка на хоризонту → ниво 
транспортног ходника → јамски камиони → главна рудна сипка → огранак траспортне траке 
(-200 m ÷ -150 m) → главна транспортна трака → површинска транспортна трака → 
дробилично постројење на површини → бункер за руду.  
Други експлоатациони појас: утоваривач ЛХД → рудна сипка на хоризонту → ниво 
транспортног ходника → јамски камиони → главна рудна сипка → дробилично постројење на 
нивоу -315 m → утоварно постројење на -320 m → главне транспортне траке → површинска 
транспортна трака → бункер за руду. 
 
Трећи експлоатациони појас: утоваривач LHD → рудна сипка на хоризонту → ниво 
транспортног ходника → јамски камиони → главна рудна сипка → дробилично постројење 
нивоу -480 m → утоварно постројење на -485 m → главне транспортне траке → површинска 
транспортна трака → бункер за руду.  
 
Траса за одлагање јаловине из три експлоатациона појаса је у основи иста као и траса 
транспорта руде. Јаловина се не дроби у дробиличном постројењу и транспортује се до депоа 
на платаоу нископа транспортном траком. Поменута јаловина ће се у другој фази одлагања, 
до одлагалишта транспортовати камионима. 
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Слика 17. Шема транспорта тракастим транспортерима у јами 

 
 

3.3.3 Дробилично постројење у јами 
 
Да би се задовољили захтеви транспортне траке, дробилична постројења биће предвиђена на 
нивоима -315 m и -480 m. У сваком дробиличном постројењу биће инсталирана једна чељусна 
дробилица типа C120. Руда која улази у процес дробљења не сме бити веће гранулације од 700 
mm. Након процеса дробљења, руда има гранулацију мању од 240 mm.  
 
Главни технички параметри дробилице:  
Отвор решетке дробилице    870 mm × 1.200 mm  
ГГК (горња гранична крупноћа)   700 mm  
Величина излазног отвора дробилице  150 mm  
Снага мотора      160 kV  
Капацитет по сату     604 t  
Дневни капацитет     9.060 t  
Тежина      26 t  
 
Производни капацитет сваког дробиличног постројења је 1,98 Mt/год. За потребе дробљења 
биће инсталирана по једна дробилица C120 у сваком дробиличном постројењу. Издробљена 
руда се из бункера за руду дозира на утоварну траку вибрододавачем који се налази на дну.  
Дозирање дробилице вршиће се вибрододавачем. Издробљена руда се из бункера 
вибрододавачем који се налази на дну дозира на утоварну траку. Кран мосног типа LD-A 16/5t 
је монтиран у комори за уградњу и одржавање опреме.  
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У комори је инсталиран CJ1220 сакупљач прашине, чији је задатак третирање велике 
количине прашине настале дробљењем. Капацитет сакупљача за прашину је 23.000 ÷ 29.000 
m3/h, притисак 1.500 ÷ 1.000 Pa, а снага мотора је 37 kW. 
 
 

3.3.4 Вентилациони систем 
 
Систем проветравања јамских просторија при откопавању лежишта бакра и злата Чукару 
Пеки укључује следеће просторије: улазно вентилационо окно, сервисни нископ, транспортни 
нископ и излазно вентилационо окно. Свеж ваздух струји кроз улазно вентилационо окно и 
преко капиталних просторија долази до откопа у јами. Након што свеж ваздух покупи штетне 
материје са радилишта, истрошени ваздух преко навозишта и излазног вентилационог окна 
бива доведен до површине терена. 
 
Режим рада вентилатора је депресиони, а главни вентилатор је постављен на улазу у излазно 
вентилационо окно (истрошене) ваздушне струје. На улазу у улазно окно и на улазу сервисног 
нископа постављају се котларнице које загревају ваздух у зимским условима. 
 
Према топографији и геоморфологији рударског подручја, према рударско-геолошким 
условима, улазно вентилационо окно се налази на јужној страни лежишта. Слојеви миоцена 
(који се налазе у непосредној близини планираног окна кроз које ће се окно израђивати) који 
се одликују неповољним условима за рад, имају веома малу моћност. 
 
Излазно вентилационо окно (истрошене) ваздушне струје се налази на северној страни 
лежишта, 100 m западно од транспортног нископа. Током периода израде транспортног 
нископа, излазно вентилационо окно истрошене ваздушне струје може се користити за 
убрзавање процеса израде као и за побољшање услова вентилације у самом руднику. 
Положаји вентилационих окана приказани су на наредној слици (Слика 18). 
 

 
Слика 18. Положаји вентилационих окана 
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3.3.5 Систем одводњавања  
 
Пошто су подземне просторије од површине терена удаљене скоро 800 m, што није повољно 
са аспекта непосредног вертикалног одводњавања, предлаже се релејни систем 
одводњавања. Према распореду подземних просторија, главне просторије одводњавања биће 
израђене на нивоима -260 mnv и – 440 mnv. Вода која се јавља током израде просторија и 
експлоатације, као и вода из стенског масива, скупљаће се у водосабирницима на нивелетама 
-260 mnv и -440 mnv пре него што се испумпа на површину.  
 
Параметри потребни за прорачун одводњавања на нивоу -260 mnv је:  

- Нормални прилив воде 2.420 m3/дан  
- Максимални прилив воде 2.938 m3/дан  
- Количина индустријске воде која се враћа у производњу 2.300 m3/дан  

 
Потребан капацитет одводњавања на нивоу -260 mnv је:  

- Нормални доток воде 236 m3/h  
- Максимални доток воде 261.9 m3/h 
- Висина испумпавања 668 m  

 
Према прорачуну, неопходно је инсталирати 3 сета пумпи MD280-65 × 11 на нивелети -260 m. 
Капацитет сваке пумпе је 280 m3/h, висина испумпавања је 715 m и свака пумпа има снагу 
мотора 900 кW. Током нормалног прилива воде, у раду се налази један сет пумпи, други у 
резерви, а трећи сет је евентуално на одржавању. Предвиђено време одводњавања по једном 
дану је 16,86 h. Током максималног прилива воде, у раду су два сета пумпи, док је трећи сет на 
одржавању. У оваквим условима испумпавање треба завршити у року од 9,35 h. Две бешавне 
челичне цеви пречника 273 mm и дебљине 13 mm полажу се дуж зида улазног вентилационог 
окна за потребе одводњавања, кроз које се вода прикупљена у водосабирницима испумпава 
до нивоа површине терена.  
 
Параметри потребни за прорачун одводњавања на нивоу -440 m је:  

- Нормални прилив воде 2.420 m3/dan  
- Максимални прилив воде 2938 m3/dan  
- Дневна и производна вода повратка 2.300 m3/dan  

 
Потребан капацитет одводњавања на нивоу -440 m je:  

- Нормални прилив воде 236 m3/h  
- Максимални прилив воде 261,9 m3/h  
- Висина испумпавања 184 m  

 
Према прорачуну, неопходно је инсталирати 3 сета пумпи MD280-65 × 6 на нивелети -440 m. 
Капацитет сваке пумпе је 280 m3/h, снага мотора је 250 kW, а висина испумпавања је 215 m. 
Током нормалног прилива воде, у раду се налази један сет пумпи, други сет је у резерви, а 
трећи сет је на одржавању. Предвиђено време одводњавања по једном дану је 16,86 h. Током 
максималног прилива воде, у раду су два сета пумпи, док је трећи сет на одржавању. У оваквим 
условима испумпавање треба завршити у року од 9,35 h. 
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Слика 19. Шема одводњавања рударских просторија 

 

3.3.6 Основни подаци о рудничкој инфраструктури 
 

За реализацију наведене технологије експлоатације рудника, поред наведених капиталних 
објеката, неопходно је изградити и другу основну инфраструктуру предметног рудника која 
се састоји од подземне и надземне структуре и објеката у функцији експлоатације руде.  
 

3.3.6.1 Надземни објекти у функцији експлоатације руде 
 
Надземну структуру чине: 

- објекти „портала” односно објекти постављени на улазу у нископе, 
- објекти рударских окана – односно објекти изведени на платоима у зони рударских 

окана, 
- одлагалишта незагађеног материјала – уклоњен педолошки слој/хумус, откривка, 
- депоније рударског отпада – депоније отпадне стенске масе,  
- инфраструктурни објекти. 

 
Границе надземних делова рудника (површински објекти) приказани су на наредној слици 
(Слика 20). 
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Слика 20. Просторни положај надземне рудничке инфраструктуре 

 
Објекти на нископу 
 
У питању су објекти изграђени на улазу у нископе, а у функцији су подземне експлоатације. 
Плато испред улаза у нископе је заравњен простор површне око 4 ha. Објекти портала су – 
улази у нископе, складиште рударске јаловине, складиште руде, комора за загревање улазне 
ваздушне струје, радионица за одржавање рударске опреме и средстава, станица за 
снабдевање горивом, разводно постројење за напајање погонског система надземног 
транспортера и портирница.  
 
Испод, односно западно од платоа портала изведени je базен за сакупљање и третман воде 
која се црпи из јамских објеката. Базен за воду је изведен као дводелни, тако да се вода из 
једне коморе прелива у другу након таложења. Сакупљена и истретирана вода се препумпава 
у базен техничке воде и користи у производњи. 
 
Објекти платоа улазног вентилационог окна 
 
Плато око улазног вентилационог окна заузима површину од око 2 ha. На платоу се налази 
компресорска станица, разводно постројење за напајање електричном енергијом, постројење 
за засипавање, комора за загревање улазне ваздушне струје, базен запремине 500 m3 за 
снабдевање јаме противпожарном водом и водом за пиће.  
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Постројење за засипавање се састоји од погона за угушћивање флотацијске јаловине, силоса 
за складиштење цемента са системом за дозирање, погона за припрему и транспорт пасте за 
запуњавање  
 
Објекти платоа излазног вентилационог окна 
 
Плато излазног вентилационог окна заузима површину од око 1 ha. На платоу излазног 
вентилационог окна налази се ветрена станица са разводним постројењем за напајање 
електричном енергијом, а главни вентилатор се налази непосредно испод нивоа површине 
излазног окна.  
 
Објекти за снабдевање водом 
 
Поред резервоара од 500 m3 изведеног на платоу улазног вентилационог окна, у систему 
снабдевања водом изградиће се базен за поврат воде из производње запремине 6.000 m3 и 
резервоар свеже воде за техничке потребе запремине 1500 m3. Уз резервоаре се гради пумпна 
станица за снабдевање водом свих рударских објеката. Базени се налазе на коти 360 m, а 
пумпна станица на коти 355 m. Позиција објеката водоснабдевања приказана је на слици 
(Слика 20).  
 
Планирани захват свеже воде, која ће се користити као алтернативни вид водоснабдевања, 
биће постављен на Брестовачкој реци, на око 1,6 km западно од рудника. Према Хидролошкој 
студији, израђеној од стране Рударско-геолошког факултета из Београда, као и 
истраживањима изведеним у оквиру израде студије у периоду 2014 - 2018. године, 
максимални проток ове реке последњих година износи 2,497 m3/s, минималан проток 
0,186 m3/s а просечан 1,067 m3/s.  
 
Подаци доступни за период од 1960. до 2010. године показују да је у последњих 50 година 
средњи проток Брестовачке реке износио 0,784 m3/s, максималан 3,10 m3/s (април 1996.) а 
минималан 0,161 m3/s (август 2000.). 
 
На основу свих доступних података и израђеног модела дошло се до података о вероватноћи 
догађаја да је проток већи од минимума (Табела 3). Вероватноћа да проток буде већи од 0,152 
m3/s износи 99,9%. 
 

Табела 3. Вероватноћа појаве протока Брестовачке реке веће од минимума  
P % 50 60 70 80 90 95 98 99 99,9 

Q (p) m3/s 0,198 0,191 0,183 0,176 0,168 0,163 0,159 0,156 0,152 

 
 
За потребе овог пројекта неопходно је обезбедити 2,576 m3/дан, односно 30 l/s, што 
представља 3,82% педесетогодишњег просечног протока, 18,6% минималног, односно 19,7% 
максималног протока. 
 
Према закључцима Хидролошке студије, проток од 40 l/s може бити узет из Брестовачке реке, 
што износи 5,10% педесетогодишњег просечног протока, 24,85% минималног, односно 
26,31% максималног протока.   
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Слика 21. Нацрт система водоснабдевања  

 

 
Слика 22. Преградна брана на Брестовачкој реци 
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Слика 23. Симболички приказ планиране бране на оближњој реци Доња Бела река (8 km од Бора) 

 
Уз водозахват извешће се објекат пумпне станице димензија 9 x 6 x 5 m. Од пумпне станице 
вода ће се транспортовати до базена свеже воде укопаном водоводном цеви Ø200 mm.  
 
Планирано је да буду инсталиране две пумпе 2 D155-30 × 8 у поменутој пумпној станици, од 
чега ће једна бити радна а друга резервна. Основне карактеристике планираних пумпи су: 
Q=155m3/h, H=240m, N=160kW. 
 
Дужина челичне цеви Ø200 за транспорт воде из водозахвата до резервора свеже воде и воде 
за противпожарне потребе, запремине 1500 m3 и 500 m3, износиће око 2,5 km.   
 
Питка вода обезбеђиваће се из водоводне мреже, под притиском 0,40 МPа, прикључном цеви 
DN150. Овом водом снабдеваће се канцеларије и други објекти за боравак људи. 
 
 

3.3.6.2 Подземна структура рудника 
 
Подземну структуру рудника чине: транспортни систем, вентилациони систем, систем за 
одводњавање и систем за засипање. 
 
Као основне подземне просторије рудника издвајају се: 

- два паралелна нископа: један сервисни нископ са сервисном рампом, други је извозни 
нископ са транспортном рампом; 

- улазно вентилационо окно (улаз ваздуха и инсталација за електричну енергију, воду, 
компримовани ваздух, цевовод за засипање, пролазно одељење са мердевинама као 
алтернативни излаз из јаме); 

- излазно вентилационо окно (користи се за испуштање истрошене ветрене струје, на 
врху се налази ветрена станица са главним вентилатором); 

- рудна окна (користе се за вертикални транспорт руде и јаловине, за сваки 
експлоатациони ниво посебно одвојено једно окно за руду и једно за јаловину); 
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- транспортна рампа (повезује нивое и остале подземне објекте – користи се за извоз 
руде и јаловине на површину); 

- две коморе дробиличних постројења (чељусне дробилице са помоћном опремом на 
нивоу – 320 m н.в. и – 480 m н.в.); 

- две сервисне радионице (на нивоима К – 80 m н.в. и К –140 m н.в., користе се за хитне 
интервенције и мање захвате на средствима која се користе, а у оквиру њих су и 
магацини потрошног материјала); 

- подземно складиште експлозивних средстава на нивоу К – 140 m н.в. и нивоу  
К – 260 m); 

- водосабирници за оцедну воду са пумпним станицама и евакуациона комора за 
ванредне ситуације (на коти К – 440 m н.в., служи евакуацију запослених у случају 
опасности). 

 
Поред наведених објеката, подземни део рудника обухвата и неопходне инсталације, као 
што су:  

- снабдевање компримованим ваздухом, електрична мрежа, комуникација, радионица 
за одржавање, превоз запослених, снабдевање пијаћом водом, контрола прашине, 
излаз у случају опасности, превенција пожара, екипа за спасавање и коморе за заштиту. 
 

Улазно – излазни нископи  
 
Дужина нископа износи приближно 4.136 m, са генералним падом од 14%, почев од 
површинског портала који се налази јужно од минерализоване зоне. 
 
На сваких 300 метара дужине, тунели ће бити спојени попречним везама - спојним ходницима. 
Подграда тунела састојаће се од анкера и, по потреби, челичне мреже и прсканог (торкрет) 
бетона, или прсканог бетона ојачаног челичним влакнима. Висинска разлика између тунела 
биће 0,6 m, чиме се постиже пад од око 2% у попречним спојним ходницима који се раде 
између улазног и излазног нископа - тунела. 
 
У току изградње нископа, поред спојних ходника граде се, на сваких 300 m, претоварне коморе 
и коморе за истражно бушење, које ће се користити за потребе превентивне контроле радне 
средине у зони нископа, као и за наредна дубинска истражна бушења. 
 
За одводњавање истражног нископа предвиђају се водосабирници на три нивоа, са истим 
попречним пресеком као и нископи. Прво ће се из бока просторије, под правим углом, урадити 
пумпна комора дужине 5 m, а затим кратак нископ са падом од 16° у дужини од 18 m и 
водосабирник око 20 m. 
 
Улазни нископ - тунел ће се користити за улаз свежег ваздуха, а излазни за евакуацију 
„коришћеног“ ваздуха. На почетку излазног нископа - тунела биће инсталиран главни 
вентилатор, као и систем вентилационих врата и вентилационих преграда, како би лака 
возила и, по потреби, људи могли да се крећу без угрожавања вентилационог система.  
 
Примарно дробљење руде 
 
У почетној фази експлоатације, када дробилишна комора још увек није изграђена, руда у 
комадима величине ≤ 350 mm транспортује се на површину помоћу тракастог транспортера, 
а затим се другим тракастим транспортером (0#) транспортује даље до централног 
складишта флотацијског постројења. Руда ће се прво просејати у GZT-1560 вибрационом ситу, 
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а затим издробити у C96 чељусној дробилици. Издробљена руда (≤200mm) и део од 
просејавања ће се одвести до складишта тракастим транспортером (1#). 
 
Након инсталирања подземне дробилице, третирана руда (≤ 250mm) се такође извози на 
површину тракастим транспортером а затим даље отпрема до централног складишта 
тракастим транспортером (0#) а затим даље другим транспортером до привременог 
одлагалишта (1#). 
 
Примарно дробљење откопане руде се врши у јами, најпре на К – 320 m н.в., а у каснијој фази 
експлоатације на К – 485 m н.в.  
 
У сваком дробиличном постројењу биће инсталирана једна чељусна дробилица типа С120. 
Руда која улази у процес дробљења не сме бити веће гранулације од 700 mm, а након процеса 
дробљења руда има гранулацију мању од 240 mm. 
 
Издробљена руда извози се на површину транспортном траком преко рампе и извозног 
нископа, а затим надземним транспортним тракама транспортује се и одлаже на централно 
складиште руде у оквиру постројења за припрему минералних сировина.  
 
На месту претовара између примарне дробилице и транспортера биће постављен магнет за 
уклањање метала. 
 
Сакупљање прашине вршиће се у зони примарног дробљења. Прашина се сакупља у вреће а 
затим се врши транспорт враћа у примарну дробилицу. 
 
Доња станица са дробилицом празни се на транспортну траку која води до станице спољне 
дробилице и даље системом трака до места пражњења у контејнере за складиштење сировине 
за прераду.  
 
Производни капацитет сваког дробиличног постројења је 1,98 Mt/god. 
 
Зона портала нископа  
 
Објекти портала нископа су: улази у нископе, складиште рударске јаловине, привремено 
складиште руде, комора за загревање улазне ваздушне струје, радионица за одржавање 
рударске опреме и средстава, станица за снабдевање горивом, разводно постројење за 
напајање погонског система надземног транспортера и портирница.  
 
Непосредно уз улаз у будући рудник за потребе истражних и радова на експлоатацији 
лежишта, на нивелационо припремљеном терену, изградиће се појединачни рударски објекти 
за потребе одводњавања (таложни и базен за мониторинг воде из рудника и са платоа пре 
испуштања у коначни реципијент) и водоснабдевања (техничком, санитарном и водом за 
почетно гашење пожара) са одговарајућим одводним и доводним цевоводима и каналима.  
 
Западно од платоа портала нископа биће изграђен таложни базен за сакупљање и третман 
воде која се црпи из нископа и сакупља са површина портала. Таложни базен је дводелни, вода 
из једне коморе након таложења прелива се у другу. Сакупљена и истретирана вода се 
препумпава у базен повратне воде и користи у производњи. Таложни базен је привремено 
решење до изградње рудничких објеката и депонија пиритског коцентрата, након чега ће се 
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сва вода сакупљена у подземним објектима дренирати и транспортовати у депонију 
пиритског концентрата или у базен постројења за третман процесне воде. 
 
Зона портала нископа уређује се као ограђена и осветљена локација, изван зоне контролисане 
изградње државног пута ДП IIБ-394. 
 
Зона портала повезана је са осталим зонама преко главне саобраћајнице, интерних и 
секундарних саобраћајница које ограничавају тзв. рудно двориште, односно, место где ће се 
формирати привремене депоније јаловинског материјала из ископа и одложеног 
површинског слоја земљишта из нивелационе припреме код изградње појединачних објеката 
и површина на локацији, укључујући извозну партију унутрашњег транспортног система са 
претоварном и погонском станицом и део површинског транспортног система.  
 
Транспорт руде и јаловине 
 
Одминирани материјал се транспортује јамским утоварачем од чела откопа до утоварног 
ходника где се утовара у транспортни камион. Камион одвози материјал до рудног окна или 
окна за јаловину. Рудним окном материјал пада у пријемни кош чељусних дробилица. Након 
дробљења, материјал се транспортним тракама пребацује на главну транспортну траку која 
извозним нископом материјал отпрема до платоа испред нископа, одакле се надземним 
транспортером отпрема до централног складишта руде у постројењу за припрему 
минералних сировина.   
 
Спољни транспортер има капацитет од 800 t/h руде, ширина траке транспортера је 1,20 m, 
брзина кретања је 3,55 m/s, дужина 710 m, нагиб 8˚, висинска разлика 104 m, са погонском 
јединицом 3 x 185 kW.  
 
Овај систем ће бити опремљен противпожарном заштитом (на локацији портала и на 
локацији постројења за припрему и концетрацију руде). С обзиром на то да ће овај 
површински систем функционисати и у зимским условима, биће неопходно његово 
загревање.  
 
Систем се састоји од рамова носеће конструкције, ваљака или клизне подлоге за ношење 
траке, и, по потреби, затезне станице. Опремљен је знацима упозoрења и обавештења. 
Генерални пад је око 7% који се постиже одговарајућом нивелационом припремом терена и 
променљивом висином носеће конструкције. Систем ће бити обезбеђен сигурносним 
уређајем.  
 
Заштитне ограде се постављају са једне и друге стране транспортера и представљају баријеру 
према транспортеру.  
 
Сервисне платформе и пролази су елементи помоћу којих се приступа транспортерима са 
сервисне стазе ради контроле и одржавања. Морају да буду висине минимално 2000 mm и 
ширине 600 mm. Обртни елементи (ваљци) који су на растојању мањем од 1400 mm од 
пролаза, морају бити заштићени одговарајућим елементима.  
 
У прве две године производње рудника неће бити довољне количине јаловине за запуњавање 
откопаног простора, тако да ће се одређена количина јаловине из јаловишта Велики Кривељ 
(које се налази на удаљености од 12 km) превозити камионима. У првој години производње са 
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јаловишта Велики Кривељ потребно је допремити 193.000 t јаловине, а у другој години 
потребно је 117.000 t јаловине. 
 

Објекти платоа улазног и излазног вентилационог окна  

 
Предвиђена је вентилација рудника са две посебне ветрене струје. Прва је предвиђена кроз 
паралелне нископе, друга путем вентилационих окана. На основу броја активних радилишта 
и примењене опреме, прорачуната количина ваздуха за цео рудник износи око 300 m3/s. С 
тим у вези, изградиће се и опремити одговарајућим уређајима и инсталацијама две ограђене 
и осветљене локације ветрених окана Л1 и Л2. Биће диспозиционо постављене на највишим 
деловима целине и према распореду подземних просторија, са приступним интерним 
саобрађајницама ван зоне потенцијалног слегања тла.  
 
Улазно вентилационо окно биће лоцирано ван зоне утицаја подземних радова, са јужне стране 
рудног лежишта. Почетна кота улазног вентилационог окна је на К +393 m н.в. а завршна на К 
– 260 m н.в., дубина окна је 653 m, а пречник 6,5 m.  
 
Плато око улазног вентилационог окна L2 заузима површину од око 2 ha. На платоу се налази 
компресорска станица, ТС 35/10 kV, прикључак на јавну мрежу и разводно постројење за 
напајање електричном енергијом, постројење за засипање, комора за загревање улазне 
ваздушне струје, базен запремине 500 m3 за снабдевање јаме противпожарном водом и водом 
за пиће и машинско постројење у којим ће се ваздух загревати на изнад 2°С за грејање 
подземних структура рудника ваздухом у зимском периоду.  
 
Осим за вентилацију у производном периоду, улазно вентилационо окно служиће и за 
снабдевање погонском енергијом. Посебан део окна биће преграђен за смештај цеви и 
каблова. Један део окна биће опремљен мердевинама и служиће као пролазно одељење тј. као 
сигурносни излаз из јаме. 
 
Плато излазног вентилационог окна L1 заузима површину око 1 ha. На платоу излазног 
вентилационог окна налази се ветрена станица са разводним постројењем за напајање 
електричном енергијом, а главни вентилатор се налази непосредно испод нивоа површине 
излазног окна.  
 
Поред резервоара од 500 m3 који ће бити изведен на платоу улазног вентилационог окна на 
посебној локацији, у систему снабдевања водом изградиће се базен повратне воде из 
производње запремине 6000 m3 и резервоар свеже воде за техничке потребе запремине 1500 
m3. Уз резервоаре се гради пумпна станица за снабдевање водом свих рударских објеката. 
Базени се налазе на коти К+360 m н.в., а пумпна станица на коти К 355 m н.в.. 
 
Захват свеже воде биће изграђен на Брестовачкој реци, низводно од портала нископа. Уз 
водозахват изградиће се објекат пумпне станице димензија 9 x 6 x 5 m. Од пумпне станице 
вода ће се транспортовати до базена свеже воде укопаном водоводном цеви Ø200 mm.  
 

Зона слегања тла изнад лежишта 
 
Урађена је анализа слегања у оквиру Студије процене утицаја подземне експлоатације рудног 
тела Чукару Пеки на слегање површине терена и сеизмичке потресе на површини терена, од 
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стране Техничког факултета у Бору, 2019. године, у циљу процене степена слегања терена на 
локацији постојећег аеродрома и пута Бор-Зајечар.  
 
За анализу слегања терена коришћена је једна емпиријска метода и две нумеричке 2D 
моделске методе. Анализе су извршене за два карактеристична вертикална, међусобно 
управна профила, постављена по средини лежишта. Слегање терена анализирано је за седам 
фаза откопавања руде и запуњавања откопних простора, при комбинацији две предвиђене 
методе откопавања и два типа засипног материјала. Анализа слегања урађена је за два случаја 
степена запуњавања откопних простора засипним материјалом – 90 и 95%. 
 
Резултати су показали да: 
 

- током треће фазе откопавања (до 6 година), испод аеродромске зграде, биће остварена 
вредност укупног померања од 44 mm. На крају откопавања укупно померање терена 
испод аеродромске зграде повећаће се на 54 mm.  

- значајнија вредност укупног померања испод пута Бор-Зајечар биће остварена током 
четврте фазе откопавања (до 8 година) и износиће 35 mm. На крају откопавања укупно 
померање терена испод пута повећаће се на 48 mm.   

- укупна померања терена испод аеродромске писте биће мања него код аеродромске 
зграде и пута, без обзира што је аеродромска писта ближа лежишту Горње Зоне. 
Максимално укупно померање испод аеродромске писте износиће 26 mm. Релативно 
мања укупна померања за писту утврђена су због повољнијег смера откопавања руде 
и величине коресподентног профила 1. 

 
Према закључцима Студије, подземна експлоатација горње зоне рудног тела Чукару Пеки, при 
примени датих метода откопавања, неће довести до оштећења најближих инфраструктурних 
објеката: пута Бор-Зајечар, аеродромске писте и аеродромске зграде.  
 
Истежуће деформације на терену не прелазе 0,00008 (Слика 24, Слика 25 и Слика 26), што је 
далеко мање од границе еластичних деформација било ког грађевинског материјала објеката 
на површини терена или стенске масе непосредно испод површине терена. 
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Слика 24. Приказ вертикалних померања на Профилу 1 кроз време (пре експлоатације, 0-2 год, 2-4 год, 

4-6 год, 6-8 год, 8-10 год, 10-13 год) 

 
 

 
Слика 25. Приказ вертикалних померања на Профилу 2 кроз време (пре експлоатације, 0-2 год, 2-4 год, 

4-6 год, 6-8 год, 8-10 год, 10-13 год) 
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Слика 26. Приказ истежућих деформација на терену 

 
Опрема за редован мониторинг слегања терена током развијања пројекта биће постављена на 
површини и испод земље. Предвиђен је откуп земљишта у оквиру потенцијалне зоне слегања 
тла.  
 
Ради јавне безбедности, зоне слегања тла биће ограђене током трајања оперативне фазе до 
окончања рударских активности. По окончању, окна и отвори за проветравање затварају се 
бетонским чеповима. Површински објекти (привремени објекти у зони портала, портали, 
интерна инфраструктура и др.) биће уклоњени или срушени, а отпадни материјал отклоњен 
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у складу са важећим прописима о управљању отпадом. Површинско тло биће поново 
обликовано, прекривено површинским слојем земљишта и рекултивисано.  
 
 

3.3.7 Постројење за израду паста засипа 
 
Према одабраној методи откопавања, за запуњавање откопаног простора одабрана је примена 
паста засипа справљеног од флотацијске јаловине и цемента, чиме се значајно смањују 
улагања у третман јаловине. Транспортовање материјала у облику пасте не само да смањује 
потрошњу и трошкове у погледу цемента, већ утиче и на повећање чврстоће запуњавања. 
Планирана је изградња постројења за запуњавање 50 m источно од уласка у вентилационо 
окно свеже ветрене струје, на надморској висини од 393 mnv. (видети Слика 13. Ситуациона 
карта експлоатационог поља лежишта Чукару Пеки у фази експлоатације).  
 
У прве две године производње рудника неће бити довољне количине јаловине за запуњавање 
откопаног простора, тако да ће се одређена количина јаловине из јаловишта Велики Кривељ 
(које се налази на удаљености од 12 km) превозити камионима. У првој години производње са 
јаловишта Велики Кривељ потребно је допремити 193.000 t јаловине, а у другој години 
потребно је 117.000 t јаловине. У случају када се не захтева велика чврстоћа засипа, 
препоручује се да се јаловина добијена у откопу директно шаље у просторију која се запуњава, 
а потом да се запуни пастом од јаловине и цемента.  
 
Према Студији изводљивости, потребна количина материјала за запуњавање износи  
3726 m3/дан, а вредност је добијена на основу формуле:  
 

Q = Z x Ad x K1 x K2 / Ɣrude 
 
где су: 

Q - просечни дневни капацитет запуњавања (m3) 
Ad - дневни капацитет прераде руде (10000 t) 
Ɣrude - густина руде (3,10 t/m3) 
Z - однос откопавања и запуњавања, за овај случај (1) 
K1 - коефицијент слегања паста засипа, за овај случај (1,1) 
K2 - фактор губитка, за овај случај (1,05) 

 
Садржај и однос компонената у паста засипу 
 
У деловима рудног тела у којим се користи метода откопавања у хоризонталним појасима, 
примењује се смеша за запуњавање са односом 1:6. Истом смешом запуњавају се ходници на 
експлоатационим нивоима 1 и 2 (ходници који су у непосредној близини стубова прве фазе). 
Једини ходници експлоатационог нивоа 2 који се запуњавају смешом 1:25 су ходници у 
најнижим деловима овог нивоа. У највишим деловима рудног тела у којима се користи 
комбинована коморно-стубна метода откопавања (експлоатациони нивои 1 и 2) користиће се 
смеша која има однос цемента и јаловине је 1:6. У осталим деловима експлоатационог нивоа 
1, смеша има однос 1:10, док у осталим деловима експлоатационог нивоа 2, смеша има однос 
1:25. Укупни просечни однос цемента и јаловине у пасти је 1:10. 
 
Основне карактеристике материјала за запуњавање откопаног простора њихов међусобни 
однос и потребне дневне количине истих приказане су у наредном делу:  
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Густина јаловине:       3,1 t/m3 

Просечни дневни капацитета паста засипа    3.726 m3/dan 
Садржај чврстог у пасти     70 - 75% 
Однос цемент:јаловина     1:6 - 1:25 
Дневна потрошња цемента      449 t/dan 
Потребна дневна количина јаловине    4.506 t/dan 
Потребна количина воде      2.124 t/dan 

 
Просечни дневни капацитет паста засипа износи 3.726 m3/dan. Дневно време запуњавања је 
дефинисано на 20 h, а капацитет станице за припрему засипа износи 242,19 m3/h. 
 
С обзиром на неуравнотеженост између процеса откопавања и процеса запуњавања, потребно 
је изградити три подсистема за припрему паста засипа капацитета од 150 ÷ 180 m3/h, од чега 
су 2 радна и 1 резервни. Просечно време запуњавања је 19,53 h/dan, док максимално време 
запуњавања износи 24 h/dan. Постројење за припрему паста засипа се првенствено састоји од 
система за згушњавање јаловине, система за складиштење и дозирање цемента, система за 
мешање, система за транспорт пасте итд. Технолошка шема дата на наредној слици (Слика 
27). 
 

 
Слика 27. Технолошка шема припреме паста засипа 
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Систем за згушњавање флотацијске јаловине 
 
Флотацијска јаловина из постројења за прераду руде, која након згушњавања у згушњивачу 
садржи 55% чврсте фазе, транспортује се пумпама (три радне, три у резерви) до 
дубококонусног згушњивача. У згушњивач се додају вода и раствор флокуланта у циљу 
повећања ефикасности процеса згушњавања. Потрошња флокуланта у току процеса 
згушњавања износи 3500 l/h, а дозира се као 0,2 –0,5% раствор. Дубококонусни згушњивач је 
пречника 18 m и постиже капацитет од 200 t/h. У згуснутом производу се може постићи 
садржај чврсте фазе и изнад 73%. Згуснути производ се празни и посредством пумпи уводи у 
пријемни кош система за мешање компоненти. Постоје два система за згушњавање јаловине 
и три система за припремање (мешање) пасте. 
 
Систем за дозирање цемента 
 
У својству везивног материјала користиће се портланд цемент. Након што се цемент 
транспортује цистернама до постројења за припрему пасте, он се складишти у силосима. 
Сваки силос има пречник 6 m, висину цилиндричног дела од 10 m, укупну висину од подножја 
до врха 25,7 m, угао конусног дела 60°, запремину од 389,3 m3 и капацитет складиштења око 
506,1 t. Предвиђена су укупно 3 система за складиштење цемента, а сваки систем је опремљен 
са по једним силосом, како би се обезбедила резерва у потрошњи цемента од 3,1 дана. 
 
Испод силоса за цемент монтирана је спирална хранилица са двоструком спиралом која 
усмерава цемент у систем миксера. Потребна количина цемента која се додаје у миксере мери 
се спиралном електронском вагом. Мотор хранилице је опремљен фреквентним регулатором 
те се, у зависности од потребних захтева, може мењати брзина обртања спирале, односно 
брзина додавања цемента. На тај начин се регулише однос између цемента и јаловине као и 
производни капацитет. 
 
Систем за складиштење и дозирање суве јаловине 
 
Као што је речено, у ситуацијама када нема довољно јаловине, потребна количина јаловине се 
камионима допрема са одлагалишта Zijin Copper Bor (Велики Криваљ), до силоса укопаног у 
земљу. Испод силоса се налази додавач са ротационом плочом којим се јаловина усмерава до 
транспортне траке, а затим се транспортује до хоризонталног миксера. Транспортна трака је 
опремљена вагом за мерење количине материјала, а брзина дозирања суве јаловине 
контролише се подешавањем брзине ротирања додавача. Уз сваки систем за припрему 
(мешање) пасте постоји систем за складиштење и транспорт суве јаловине. 
 
Систем за припрему и транспорт паста засипа  
 
Згуснута јаловина, цемент и вода се путем одговарајућих транспортних линија и преко 
пријемног коша доводе у систем миксера. Сваки од миксерских система за припрему 
(мешање) пасте састоји се од два хоризонтална миксера са две спирале, за континуално 
мешање, који су међусобно повезани спојницама. Двостепено мешање обезбеђује униформну 
расподелу компонената у паста засипу и на тај начин се добија течљив материјал са 
задовољавајућом конзистенцијом. Добијена паста се затим усмерава у мерну цев на којој су 
инсталирани електромагнетни мерач протока и гама зрачни мерач концентрације. Њима се 
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врши мерење брзине протока и чврстог садржаја у пасти. Имајући у виду слабу флуидност 
смеше, да би се спречила блокада цеви током процеса транспорта, сваки систем за пуњење 
паста засипом користи једну индустријску клипну пумпу. Капацитет транспорта сваке пумпе 
износи 200 m3/h, притисак је 8 МPa, а снага електромотора пумпе износи 350 kV. Паста се 
сабија под притиском пре него што се испумпа у подземне просторије које треба запунити. 
 
ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР је урадио потребне анализе да се утврди да 
ли коришћење паста засипа може да има негативне утицаје на животну средину. Узорковање 
и испитивање је урађено у складу са националним законодавством и NEN стандардима за 
монолитички отпад. Утврђено је (Табела 4) да је отпад неопасан и да може да се користи као 
грађевински материјал.  
 

Табела 4. Резултати физичко-хемијског и хемисјког испитивања (у складу са NEN 7345 стандардом) 

Параметар 
Мерна 

јединица 

Нађена вредност (64ти дан теста) 
Референтна 

вредност 
Метод Паста 

засип 6:1 
Паста 

засип 10:1 
Паста 

засип 25:1 
рН (25 оС) - 8,02-11,51 7.94-11.42 7.75-11.31 <6 SRPS EN 

12506* 
Проводљивост μS/cm 73-433 78-320 42-252 - SRPS EN 

13370* 
Антимон, Sb mg/m2 kg dm <0,3 <0,3 <0,3 0,3 

SRPS EN ISO 
11885 

Арсен, As mg/m2 kg dm 0,69 0,72 0,76 1,3 
Баријум, Ba mg/m2 kg dm 3,58 3,36 4,33 45 
Бакар, Cu mg/m2 kg dm 0,22 0,27 0,26 45 
Жива, Hg mg/m2 kg dm 0,02 0,02 0,02 0,1 
Кадмијум, Cd mg/m2 kg dm <0,2 <0,2 <0,2 0,2 
Молбиден, Mo mg/m2 kg dm 0,24 0,27 0,29 7 
Никл, Ni mg/m2 kg dm 0,24 0,25 0,27 6 
Олово, Pb mg/m2 kg dm 0,69 0,72 0,76 6 
Селен, Se mg/m2 kg dm <0,4 <0,4 <0,4 0,4 
Укупни хром, Cr mg/m2 kg dm 0,17 0,18 0,19 5 
Цинк, Zn mg/m2 kg dm 0,18 0,18 0,20 30 
Калцијум, Ca mg/m2 kg dm 821,0 822,94 881,74 - 
F- mg/m2 kg dm 5,06 6,73 8,53 60 
Cl- mg/m2 kg dm 196,33 255,68 352,73 10000 
SO42- mg/m2 kg dm 160,01 241,94 289,00 10000 

 
 
3.4 Припрема минeралних сировина 
 

3.4.1 Врста руде која ће се прерађивати 
 
У предметном постројењу прерађиваће се два типа руде и то: 
 

• Руда са високим садржајем бакра са просечним садржајем Cu 8,21%, Au 5,74g/t и As 
0,16%. Овај тип руде прерађиваће се током прве и друге године рада рудника; 

• Руда са умерено високим садржајем бакра са просечним садржајем Cu 2,74%, Au 2,16 
g/t i As 0,24%. Овај тип руде прерађиваће се од треће до тринаесте године рада 
рудника. 
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У поступку испитивања састава руде узимани су репрезентативни узорци руде са високим и 
ниским садржајем руде.  
 
 

Табела 5 Хемијска анализа главних елемената у руди 

Врста 
узорка 

Састав руде према елементима (%) 
Au* Ag* Cu Pb Zn As SiO2 Al2O3 MgO CaO TS Fe 

Руда са 
ниским 
садржајем 
Cu 

2,16 3,40 2,74 0,033 0,014 0,24 42,22 8,04 <0,01 0,073 21,63 15,87 

Руда са 
високим 
садржајем 
Cu 

5,74 9,83 8,21 0,043 0,015 0,16 31,66 4,26 <0,01 0,091 29,33 22,02 

Напомена: * јединица је g/t 
 
Репрезентативни узорци руде са високим садржајем бакра и руде са ниским садржајем бакра 
одабрани су након млевења руде, а затим просејани по класама крупноће. Квалитативно 
квантитативна анализа минералошког састава добијена је помоћу посматрања минерала, 
MLA теста и хемијске анализе. Резултати квалитативно квантитативне минералошке анализе 
су приказани у Табели 5. Теоријска хемијска формула неких минерала и садржај бакра, 
сумпора и арсена приказани су у Табели 6. 
 

Табела 6 Главни минерални садржај и релативни садржај сирове руде 

Врста минерала 
Садржај (%) 

  
Ковелит 2,95 11,49 
Енаргит 1,26 0,89 

Халкопирит 0,51 0,42 
Малахит / Trace 

Пирит 34,82 39,31 
Алунит 13,33 10,33 
Јарозит 0,90 0,36 

Лимонит 0,05 0,04 
Хематити 0,02 0,01 
Сфалерит 0,02 0,02 
Галенит 0,04 0,05 

Кварц 40,33 27,74 
Фелдспар 1,66 5,38 

Епидот 0,81 0,72 
Глинени минерали 1,38 0,52 

Диопсид 0,16 0,44 
Мусковит 1,16 0,87 

Хлорит 0,06 0,63 
Биотит 0,09 0,14 

Карбонатни минерали 0,01 0,03 
Рутил 0,15 0,24 
Барит 0,25 0,13 

Сфен (Титанит) 0,02 0,14 
Циркон 0,01 0,09 
Апатит 0,01 0,01 
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Укупно 100,00 100,00 

 
 
 

Табела 7 Теоријске хемијске формуле одређених минерала и садржај бакра и сумпора 

Врста минерала 
Хемијска 
формула 

Садржај (%) 

Ковелит CuS 66,5 33,5 / 
Енаргит Cu3AsS4 48,4 32,4 20,26 

Халкопирит CuFeS2 34,6 34,8 / 
Пирит FeS2 - 53,3 / 

Алунит KAl3(SO4)2(OH)6 - 15,5 / 
Јарозит KFe3(SO4)2(OH)6 - 12,8 / 

 
Главни сулфидни минерал у руди са високим садржајем бакра је пирит, који износи 39,31 %, 
следи ковелин са 11,49%, а затим енаргит са 0,89%, па хакопирит са 0,42%, осталих сулфида, 
као што су галенит и сфалерит, има мање, главни минерал јаловине је кварц којег има 27,74% 
а затим следе алунит 10,33% и фелдспат 5,38%. 
 
Главни сулфидни минерал у руди са нижим садржајем бакра је је пирит са 34,78%, затим 
ковелин са 2,95%, енаргит са 1,26% и халкопирит са 0,51%. Осталих сулфида као што су 
галенит и сфалерит, има мање, главни минерал јаловине је кварц којег има 40,33% а затим 
следе алунит 13,33% и фелдспат 1,66%, минерала глине 1,38% и мусковита 1,16%. 
 
Код оба типа руде нису пронађени други минерали који садрже арсен осим енаргита што 
указује да се арсен концентрише са минералима бакра и то директно утиче на квалитет 
концентрата бакра. 
 
Присуство злата у руди бакра је такође испитивано: 

- На руди са нижим садржајем бакра, при финоћи млевења 70% -0,075 mm урађен је тест 
гравитацијске концентрације. У тешкој фракцији пронађено је само шест зрна злата 
(оптички микроскоп и MLA тест). Крупноћа честица злата била је 17 μm, 26 μm, 32 μm, 
12×44 μm, 15×25 μm и 24×78 μm. Није пронађено капсулирано злато. 

- На руди са високим садржајем бакра, при финоћи млевења 65% -0,075 mm урађен је 
тест гравитацијске концентрације. У тешкој фракцији пронађено је само девет зрна 
злата (оптички микроскоп и MLA тест). Крупноћа честица злата била је 12,5 μm, 27 μm, 
45 μm, 67 μm, 12×20 μm, 12×22 μm, 13×32 μm, 13×34 μm и 15×28 μm. 

 
Уклопљено злато је физички издвојено из главних минерала концентрата пирита, бакра и 
јаловине за обе руде и резултат је приказан у следећој табели. 
 

Табела 8 Садржај злата у појединим минералима 

Врста узорка 
Садржај злата у минералима 

Злато у пириту 
Злато у минералу 

бакра 
Злато у јаловини 

Руда са ниским 
садржајем Cu 

3,40 3,49 0,09 

Руда са високим 
садржајем Cu 

7,85 8,80 0,22 

 
Средња вредност садржаја руде: бакар 2,95%, злато 1,89 g/t, сумпор 16,26%. 
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Просечни садржај влаге у руди је 5%. 
 

3.4.2 Опис технологије припреме минералних сировина   
 
Постројење за припрему минералних сировина обухвата следеће главне објекте: постројење 
за дробљење, складиште примарно издробљене руде, постројење за млевење и класирање, 
постројење за флотацијску концентрацију, складиште реагенаса, просторију за припрему 
реагенаса, просторију са дуваљкама, постројење за одводњавање концентрата и одводњавање 
јаловине. Осим тога, у постројењу се налазе ПМС лабораторија, хемијска лабораторија, 
станица техничке контроле и управна зграда. Територија на којој је лоцирано постројење има 
умерено континенталну климу, са годишњом количином падавина од 685 mm. 
 
Руда (≤ 350 mm) се на површину транспортује помоћу траке кроз коси нископ, а затим се 
транспортује тракастим транспортером 0# до бункера ровне руде (док се подземно 
постројење-станица за дробљење не доврши). Из складишта ровне руде, руда доспева на 
покретну решетку GZT-1560, одакле се крупни комади шаљу у чељусну дробилицу C96. Просев 
решетке заједно са издробљеним производом чељусне дробилице (≤ 200 mm) транспортује се 
помоћу тракастог транспортера 1# до складишта примарно издробљене руде.  
 
Са завршетком подземног постројења за дробљење, издробљена руда (≤ 250 mm) се 
транспортује траком кроз коси нископ на површину, одакле се даље тракастим 
транспортером 0# транспортује до бункера ровне руде и затим тракастим транспортером 1# 
до складишта примарно издробљене руде. 
 
Испод складишта примарно издробљене руде, постављени су вибрациони додавачи XЗГЗ9 (20 
укупно од којих је 5 у раду) којима се руда додаје на тракасте транспортере 2# и 3#. 
Посредством тракастог транспортера 4# руда се даље транспортује у полуаутогени млин 
(димензија Ø7,5 m×3,9 m). Самлевени производ полуатогеног млина гравитацијски одлази на 
вибрационо сито 2ZKR3052 (једно у раду, једно у резерви). Одсев вибрационог сита, преко два 
тракаста транспортера 5# и 6#, доспева на тракасти транспортер 4#, одакле се заједно са 
улазном издробљеном рудом враћа у полуаутогени млин на млевење. Просев вибрационог 
сита одлази у кош центрифугалне муљне пумпе 350/300ST-AH (једна радна, једна у резерви), 
која материјал допрема у хидроциклонску батерију на процес класификације. 
Хидроциклонска батерија се састоји из 10 хидроциклона (8 радних, 2 у резерви). Песак 
хидроциклона гравитацијски доспева у млин са куглама (димензија Ø5,5 m×8,2 m). Самлевени 
производ млина са куглама се спаја са просевом вибро сита ZKR3052 у кошу центрифугалне 
муљне пумпе ознаке 350/300ST-AH и пумпом транспортује у хидроциклонску батерију. 
 
Прелив хидроциклона који представља дефинитивни производ млевења (садржај класе –
0,075 mm износи 70%) пролази кроз вибрационо заштитно сито ZKR1845 отвора 6 mm, 
постављено на излазу из хидроциклона, а затим се транспортује у процес флотацијске 
прераде руде. 
 
За опслуживање уређаја у постројењу за млевење и класирање користиће се 2 мосна крана 
носивости 20/5 t и 50/10 t . Поред тога, у погону је смештена и пумпа за прикупљање збирне 
воде и растура. 
 
Процес концентрације изгледа овако: Брза флотација минерала бакра из које се добија 
концентрат бакра 1. Оток брзе флотације бакра иде на основно флотирање минерала бакра у 
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две фазе и допунска флотација минерала бакра у две фазе. Основни концентрат се два пута 
пречишћава и добија концентрат бакра 2. Из отока флотације бакра флотира се основни 
концентрат пирита. Из отока се допунски флотира пирит а основни концентрат пирита се 
домељава и три пута пречишћава. Принципијелна шема прераде руде приказана је на 
наредној слици. 
 

 
Слика 28. Шема припреме и концентрације руде 

 
 
Детаљни опис процеса флотацијске концентрације  
 
Прелив батерије хидроциклона који раде у затвореном циклусу са млином са куглама одлази 
у кондиционер Ø 5,5 × 5,5 m а затим у две флотацијске машине KYF II-130 на брзу флотацију 
минерала бакра. Концентрат ових машина је концентрат бакра 1. Оток ових машина одлази у 
три флотацијске машине KYF II-130 на први део основног флотирања минерала бакра а оток 
ових машина одлази у три флотацијске машине KYF II-130 на други део основног флотирања 
минерала бакра. Концентрат основног флотирања (укупан концентрат два дела) одлази у 
кондиционер Ø 3,0 × 3,0 m а затим на I пречишћавање најпре у једну па у три флотацијске 
машине XCF II-24 Оток I пречишћавања одлази на брзу флотацију минерала бакра. 
Концентрат I пречишћавања одлази на II пречишћавање у једну па у другу флотацијску 
машину XCF II-24. Концентрат ових машина је концентрат бакра 2 и он се спаја са 
концентратом бакра 1 и одлази на одводњавање. Оток II пречишћавања се враћа на I 
пречишћавање.  
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Оток другог дела основног флотирања минерала бакра одлази у три флотацијске машине KYF 
II-130 на први део допунског флотирања минерала бакра. Концентрат ових машина враћа се 
на II део основног флотирања минерала бакра а оток одлази у две флотацијске машине KYF II-
130 на други део допунског флотирања минерала бакра. Концентрат II дела допунског 
флотирања минерала бакра враћа се на I део допунског флотирања а оток II дела допунског 
флотирања је улаз у флотацију пирита.  
 
Оток II дела допунског флотирања минерала бакра одлази у кондиционер Ø 5,5 × 5,5 m а затим 
у три флотацијске машине KYF II-130 на основно флотирање пирита. Основни концентрат 
пирита се муљном пумпом 250/200ST-AH шаље у батерију од 12 хидроциклона Ø 250 (4 
резервна) на класирање. Песак хидроциклона одлази у вертикални млин CSM 1120 а прелив 
млина се враћа у батерију хидроциклона. Прелив батерије хидроциклона финоће 80% -0,038 
mm одлази у кондиционер Ø 4,5 × 4,5 m а одатле у три флотацијске машине KYF II-70 на I 
пречишћавање концентрата пирита. Концентрат ових машина одлази у три флотацијске 
машине KYF II-70 на II пречишћавање а концентрат ових машина у две флотацијске машине 
KYF II-70 на III пречишћавање концентрата пирита. Оток I пречишћавања се враћа на основно 
флотирање пирита, оток II пречишћавања се враћа на I пречишћавање концентрата пирита а 
оток III пречишћавања се враћа на II пречишћавање концентрата пирита. Оток основног 
флотирања концентрата пирита одлази у три флотацијске машине KYF II-130 на допунско 
флотирање пирита. Оток допунског флотирања је дефинитивна јаловина процеса и она иде 
на згушњавање. Концентрат допунског флотирања пирита се спаја са отоком I пречишћавања 
концентрата пирита и одлази на основно флотирање пирита. Концентрат III пречишћавања 
пирита је дефинитивни концентрат пирита и он одлази на одводњавање.  
 
Опис технолошког процеса одводњавања концентрата бакра 
 
Предвиђено је да се, након процеса флотацијске концентрације, дефинитивни концентрат 
бакра гравитацијски (цевоводом) транспортује до згушњивача за концентрат (пречника Ø38 
m). У згушњивачу се одвија први стадијум одводњавања концентрата уз додатак флокуланта. 
Прелив згушњивача се уводи у базен за повратну воду. Згуснути производ, који садржи 55% 
чврсте фазе транспортује се у резервоар са мешачем димензија Ø2,5 m ×∙2,5 m (један у раду, 
један у резерви). Из резервоара са мешачем, посредством центрифугалне муљне пумпе 
150/100F-HH (2 радне 2 резервне), концентрат се транспортује у постројење за филтражу, у 
филтер пресе, где се одвија друга фаза одводњавања концентрата бакра.  
 
У згради филтраже се налазе 3 филтер пресе XA MG600/2000 у којима се одвија процес 
филтрирања концентрата бакра. Предвиђено је да 2 филтер пресе буду радне, док ће једна 
филтер преса служити као резервна. Снабдевање филтер преса ваздухом одвијаће се помоћу 
2 компресора појединачне снаге 400 kW. Филтрат се из филтер преса гравитационо празни у 
резервоар за филтрат. За даљи транспорт филтрата из резервоара за филтрат предвиђена је 
инсталација из 4 филтрат пумпи (две радне и две резервне).  
 
Концентрат бакра са 10% влаге се преко тракастог транспортера 7# (два радна, један у 
резерви) допрема до складишта за концентрат, а након тога транспортује камионима на даљу 
прераду. За опслуживање уређаја у постројењу за филтрирање, складиштење и транспорт 
концентрата бакра користиће се два крана, први носивости 16 t и други кран носивости 20 t.  
 
У погону за филтражу, инсталирана су 2 компресора појединачне снаге 400 kW, са 
резервоарима за компримовани ваздух и сушачима за компримовани ваздух. Овај 
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компресорски систем омогућава снабдевање филтер преса као и других контролних 
инструмената ваздухом. Поред тога, у постројењу су смештене пумпе за збирну воду и растуре, 
као и резервоар за воду за прање постројења. 
 
Опис технолошког процеса одводњавања концентрата пирита 
 
Након процеса флотацијске концентрације, дефинитивни концентрат пирита се 
гравитацијски (цевоводом) транспортује до згушњивача за концентрат пирита (пречника 
Ø38 m). Прелив згушњивача се уводи у базен за повратну воду. Згуснути производ, који 
садржи 55% чврсте фазе транспортује се пумпама (2 у раду, 2 у резерви) на одлагалиште 
пирита. 
 
Опис технолошког процеса одводњавања дефинитивне јаловине 
 
Предвиђено је да се финална јаловина системом цевовода транспортује у згушњивач за 
јаловину (пречника Ø30 m). Згушњавање јаловине врши се уз додатак флокуланта, а згуснути 
производ, који садржи 55% чврсте фазе допрема се до раздељивача који је смештен у 
подстаници. Један део згуснуте јаловине се помоћу пумпи (3 радне, 3 у резерви) даље 
транспортује у постројење за припрему паста засипа (потребна количина јаловине за 
запуњавање откопног простора износи 4506 t/дан), док се други део згуснуте јаловине, према 
захтевима које налаже технолошки процес, помоћу муљних пумпи (3 радне, 3 у резерви) 
усмерава ка флотацијском јаловишту. 
 
Транспорт повратне технолошке воде из згушњивача јаловине врши се на исти начин као и 
транспорт повратне воде из згушњивача за концентрат. У близини згушњивача за јаловину 
смештени су објекти – станице и подстанице за транспорт повратних вода и јаловине. 
 
Биланс вода 
 
Потрошња воде у процесном постројењу је: 38.036 m3/дан, укључујући: питку воду 58 m3/дан, 
воду која се као влага налази у руди 526 m3/дан, свежу воду 1.529 m3/дан, сливну повратну 
воду 3.240 m3/дан, повратну воду из постројењаза згушњавање 27.650 m3/дан, повратна вода 
са одлагалишта пирита 1.493 m3/дан, и повратна вода из постројења за припрему пасте 2.264 
m3/дан. 
 
 
 

3.4.3 Основни концепт рада и намена површина у комплексу прераде 

 

Комплекс за прераду руде састоји се од више делова. Основни објекат је намењен за флотацију 
руде. Флотација је мокри поступак, па су у комплексу предвиђени базени за чисту воду, 
водосабирници и постројења за пречишћавање рециклиране воде која се допрема из 
водоакумулације. Североисточно од комплекса предвиђени су административни и објекти 
намењени радницима (гардероба, купатила), као и површине за паркирање камиона, аутобуса 
и аутомобила. Локација комплекса обезбеђује и резервни простор за проширење производних 
активности, складишта и сл. 
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У оквиру комплекса флотације предвиђена је трафостаница 110/10 kV са разводним 
постројењем и прикључним водом од 110 kV (који су изван граница просторне целине) и 
енергетски водови од 10 kV. 
Просторна целина обухвaта и део интерних саобраћајница за повезивање флотације са зоном 
портала и инфраструктурни коридор (цевовод за транспорт флотацијског отпада, цев за 
повратну технолошку воду, друге цеви и водови) до подземног пропуста испод државног пута 
ДП I Б – 37. 
 
Комплекс флотације ће бити денивелисан због нагиба терена и састојаће се од већег броја 
денивелисаних платоа за које ће нивелациони и технички детаљи бити утврђени приликом 
израде техничке документације. 
 

Табела 9. Биланс посебне намене простора у другој целини (2035) 

Назив локације/зоне Површина, ha 

Комплекс флотације 46,95 

Интерни коридори и остале површине 45,90 

Административни блок 1,33 

Укупно: 94,18 
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Слика 29 Ситуациони план комплекса припреме минералних сировина 

 
Конфигурација опреме следи принцип компактности, разумности и практичности, тежи да 
задобвољи услове самопроточности суспензије и минимизира потребу за транспортним 
цевоводом, узимајући у обзир погодност, сигурност и лако одржавање производње. 
 

3.4.4 Постројење за прераду руде 

 

Опис процеса млевења и класирања руде 

 

Примарно дробљење откопане руде се врши у јами и извози на површину транспортном 
траком преко рампе и извозног нископа, а затим надземним транспортним тракама бива 
транспортована до централног складишта руде у оквиру постројења за припрему минералних 
сировина.  
  
У почетној фази експлоатације, када дробилишна комора још увек није изграђена, руда у 
комадима величине ≤ 350 mm транспортује се на површину помоћу тракастог транспортера, 
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а затим се другим тракастим транспортером (0#) транспортује даље до централног 
складиштафлотацијског постројења. Руда третирана у чељустном дробиличном постројењу 
(≤ 200mm) транспортује се тракастим транспортером до складишта (1#).  
 
Након инсталирања подземне дробилице, третирана руда (≤ 250mm) се такође извози на 
површину тракастим транспортером а затим даље отпрема до централног складишта 
тракастим транспортером (0#) а затим даље другим транспортером до привременог 
одлагалишта (1#). 
 
На дну складишта, постављени су вибрациони додавачи (8 у раду, 8 у резерви) којима се руда 
додаје на тракасти транспортер 1# (два огранка), а који исту допрема на тракасти 
транспортер 2#. Посредством тракастог транспортера 2# руда се транспортује у 
полуаутогени млин (САГ).  
 
Самлевени производ полуатогеног млина гравитацијски одлази на вибрационо сито отвора 6 
mm (једно у раду, једно у резерви). Одсев вибрационог сита, преко два тракаста транспортера 
3# и 4#, доспева на тракасти транспортер 2#, одакле се заједно са улазном издробљеном 
рудом враћа у полуаутогени млин на млевење. Просев вибрационог сита одлази у кош 
центрифугалне муљне пумпе (једна радна, једна у резерви), која материјал допрема у 
хидроциклонску батерију на процес класификације. Хидроциклонска батерија се састоји из 8 
хидроциклона (6 радних, 2 у резерви). Песак хидроциклона гравитацијски доспева у млин са 
куглама. Самлевени производ млина са куглама се спаја са просевом сита у кошу 
центрифугалне муљне пумпе и пумпом транспортује у хидроциклонску батерију.  
 
Прелив хидроциклона који представља дефинитивни производ млевења (садржај класе –
0,075 mm износи 70%) пролази кроз вибрационо заштитно сито отвора 6 mm, постављено на 
излазу из хидроциклона, а затим се транспортује у процес флотацијске прераде руде. 
 
За опслуживање уређаја у постројењу за млевење и класирање користиће се 2 моснa кранa 
носивости 20/5 и 50/10 t. Поред тога, у погону је смештена и пумпа за прикупљање збирне 
воде и растура. 
 
Опрема за дробљење се користи само у току 1-2 године производног циклуса и достиже 
максимум капацитета у другој години, 7000 t/d. На предтретману, капацитет млевења 
достиже 7,000 t/d * 50% = 3,500 t/d (233,33 t/h), узимајући у обзир флуктуације (коефицијент 
1,2) и 280000 t/h. 
 

Табела 10 Параметри опреме за млевење 

Бр. 
Опис 

опреме 
PC 

Гранул.руде 
која се 

обрађује 
(mm) 

Пројектована 
величина (mm) 

Величина 
улаза (mm)  

Улаз за 
дренажу 

(mm) 

Капацитет 
опреме 

(t/h) 

Количина 
пуњења 

(t/h) 

1 C96 1 460 350 580 175 343,45 280,00 

 
 
САГ опрема је пројектована на 10000 t/d. Процес дробљења и млевења прихватају САБ процес. 
Капацитет скрининга САГ абразивног пражњења је 479,17 t/h, а капацитет прераде је 575,00 
t/h узимајући у обзир флуктуацију (коефицијент 1,2). 
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Капацитет опреме за уклањање нечистоћа прелива износи 10000 t/d (416,67 t/h) и 500,00 t/h, 
узимајући у обзир флуктуацију (коефицијент 1,2). 
 
Детаљна технолошка шема процеса млевења и класирања руде са високим и умерено високим 
садржајем бакра дата је на слици 31 и слици 32, а диспозиција уређаја у постројењу приказана 
је на слици 33 и слици 34.  
 
 

 
Слика 30. Шема припреме и концентрисања руде са високим садржајем бакра 
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Слика 31. Шема припреме и концентрисања руде са умерено високим садржајем бакра 

 

 
Слика 32. Диспозиција уређаја у постројењу за млевење и класирање 1 
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Слика 33. Диспозиција уређаја у постројењу за млевење и класирање 2 
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Флотацијска концентрација 
 
За флотацијску концентрацију усвојена је једна линија. Руда са високим садржајем бакра 
(RVCu) прерађује се у првој и другој години рада рудника а руда са умерено високим садржајем 
бакра (RUVCu) прерађује се од треће до тринаесте године производње. 
 
Прерада руде са високим садржајем бакра састоји се из следећих фаза: 

− Колективна флотација сулфидних минерала (основно флотирање; две фазе 
продуженог флотирања отока основног флотирања) 

− Домељавање колективног концентрата 
− Селекција минерала бакра и пирита 

 Концентрат бакра (две фазе пречишћавања; две фазе продуженог 
флотирања отока првог 

 пречишћавања) 
 Концентрат пирита (основно флотирање; пречишћавање) 

 
Прерада руде са умерено високим садржајем бакра се састоји у: 

− Брза флотација минерала бакра 
− Флотација минерала бакра 
− Домељавање концентрата минерала бакра 

 
1. Руда са високим садржајем бакра 

 
Прелив хидроциклона на млевењу иде на кондиционирање а затим одлази на колективну 
флотацију сулфидних минерала која се састоји из основног флотирања и два контролна 
флотирања.  
 
Оток основног флотирања иде на I контролно флотирање, оток I контролног флотирања 
одлази на II контролно флотирање. Оток II контролног флотирања је јаловина 1.  
 
Концентрат I контролног флотирања враћа се на основно колективно флотирање а 
концентрат II контролног флотирања враћа се на I контролно флотирање. Концентрат 
основног флотирања је колективни концентрат сулфидних минерала. 
 
Колективни концентрат одлази у хидроциклон за домељавање. Песак хидроциклона одлази у 
млин за домељавање. Излаз из млина враћа се у хидроциклон. Прелив хидроциклона финоће 
80% - 0,025 mm одлази у фазу пречишћавања концентрата бакра која се састоји из 
кондиционирања, два степена пречишћавања концентрата и два степена контролног 
флотирања отока I пречишћавања. Концентрат I пречишћавања одлази на II пречишћавање. 
Концентрат II пречишћавања је концентрат бакра. Оток I пречишћавања одлази на I 
контролно флотирање а оток I контролног флотирања одлази на II контролно флотирање. 
Оток II пречишћавања се спаја са концентратом I контролног флотирања и враћа се на I 
пречишћавање концентрата бакра. Концентрат II контролног флотирања се враћа на I 
контролно флотирање отока I пречишћавања. 
 
Оток II контролног флотирања отока I пречишћавања иде на флотацију пирита која се састоји 
из кондиционирања, основног флотирања пирита, једног степена пречишћавања и једног 
контролног флотирања отока основног флотирања. После кондиционирања и основног 
флотирања, концентрат пирита одлази на пречишћавање. Концентрат пречишћавања је 
концентрат пирита. Оток основног флотирања одлази на контролно флотирање. Оток 
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контролног флотирања је јаловина 2. Концентрат контролног флотирања се спаја са отоком 
пречишћавања пирита и заједно иду на основно флотирање пирита. 
 

2. Руда са умерено високим садржајем бакра 
 
Прелив хидроциклона на млевењу одлази на кондиционирање а затим на „брзу” флотацију 
минерала бакра. Концентрат ове фазе је концентрат бакра 1. Оток ове фазе одлази на 
флотацију минерала бакра која се састоји од основног флотирања и два степена контролног 
флотирања отока основног флотирања. Оток основног флотирања одлази на I контролно 
флотирање, оток I на II контролно флотирање. Концентрат II контролног се враћа на I 
контролно флотирање а концентрат I контролног се враћа на основно флотирање. 
 
Концентрат основног флотирања одлази у хидроциклон за домељавање. Песак хидроциклона 
за домељавање одлази у млин за домељавање. Прелив хидроциклона финоће 80 % - 0,025 mm 
одлази на кондиционирање па у фазу пречишћавања концентрата бакра која се састоји из два 
степена пречишћавања концентрата и два степена контролног флотирања отока I 
пречишћавања. Концентрат I пречишћавања одлази на II пречишћавање. Концентрат II 
пречишћавања је концентрат бакра 2. Оток I пречишћавања одлази на I контролно флотирање 
а оток I контролног флотирања иде на II контролно флотирање. Оток II пречишћавања се спаја 
са концентратом I контролног флотирања и враћа се на I пречишћавање концентрата бакра. 
Оток II контролног флотирања се враћа на флотацију минерала бакра у основно флотирање. 
Концентрат II контролног флотирања се враћа на I контролно флотирање. Оток II контролног 
флотирања отока флотације минерала бакра одлази у кондиционирање испред флотације 
пирита. 
 
Флотација пирита се састоји из основног флотирања пирита, пречишћавања концентрата 
пирита и контролног флотирања отока основног флотирања. Концентрат основног 
флотирања пирита одлази на пречишћавање концентрата пирита. Концентрат 
пречишћавања је концентрат пирита. Оток основног флотирања пирита одлази на контролно 
флотирање. Оток контролног флотирања је јаловина. Концентрат контролног флотирања се 
спаја са отоком пречишћавања пирита и иде на основно флотирање пирита.  
 
Принципијелна шема припреме и концентрације руде лежишта Чукару Пеки приказана је на 
слици 35.  
 
Избор опреме за флотацију извршен је у складу са максималним капацитетом обраде током 
производног периода. У трећој години производног периода процесни капацитет 
концентрације бакра достиже максимум, док остале операције флотације достижу максимум 
у 5. до 9. години производног периода. 
 
Технолошки процес одводњавања концентрата бакра 
 
Одводњавање дефинитивног концентрата бакра обухвата два стадијума, односно, процесе 
згушњавања и филтрирања. Технолошка шема процеса одводњавања концентрата бакра 
приказана је на слици 29 и 30. Диспозиција уређаја у постројењу за филтрирање као и 
паковање, складиштење и транспорт концентрата приказана је на слици 36, док је 
диспозиција згушњивача за концентрат дата на слици 37. 
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Слика 34. Диспозиција опреме у постројењу за филтрирање концентрата 

 

 
Слика 35. Приказ згушњивача за концентрат 
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Предвиђено је да се, након процеса флотацијске концентрације, дефинитивни концентрат 
бакра гравитацијски (цевоводом) транспортује до згушњивача за концентрат. У згушњивачу 
се одвија први стадијум одводњавања концентрата уз додатак флокуланта, а згуснути 
производ, који садржи 55% чврсте фазе транспортује се у резервоар са мешачем. Из 
резервоара са мешачем, посредством центрифугалне муљне пумпе (3 радне 1 резервна), 
концентрат се транспортује у филтер пресе где се одвија друга фаза одводњавања 
концентрата бакра. Прелив згушњивача се уводи у посебан прихватни базен за повратну воду, 
одакле се пумпама (2 радне, 1 резервна) транспортује до базена повратне воде. 
 
У згради филтраже се налазе 4 филтер пресе у којима се одвија процес филтрирања 
концентрата бакра. Предвиђено је да 3 филтер пресе буду радне, док ће једна филтер преса 
служити као резервна. 
 
Снабдевање филтер преса ваздухом одвијаће се помоћу 2 компресора појединачне снаге 400 
kW. Филтрат се празни гравитацијски у резервоар за филтрат, одакле се посредством филтрат 
пумпе (две радне и две у резерви) транспортује у прихватни базен за повратну воду и даље 
препумпава у базен повратне воде који се налази североисточно од постројења (Слика 13. 
Ситуациона карта експлоатационог поља лежишта Чукару Пеки у фази експлоатације). 
Концентрат бакра са 12% влаге се преко тракастог транспортера (три радна, један у резерви) 
допрема до складишта за концентрат и пакује помоћу машина за тонажно паковање 
концентрата (три радне, једна у резерви), а након тога транспортује камионима на даљу 
прераду. За опслуживање уређаја у постројењу за филтрирање, паковање, складиштење и 
транспорт концентрата бакра користиће се два крана, први носивости 10 t и други кран 
носивости 16 t. У погону за филтражу, инсталирана су 2 компресора појединачне снаге 400 
kW, са резервоарима за компримовани ваздух и сушачима за компримовани ваздух. Овај 
компресорски систем омогућава снабдевање филтер преса као и других контролних 
инструмената ваздухом. Поред тога, у постројењу су смештене пумпе за збирну воду и растуре, 
као и резервоар за воду за прање постројења.  
 
Технолошки процес одводњавања дефинитивне јаловине 
 
Технолошка шема процеса одводњавања дефинитивне јаловине из флотацијске прераде руде 
дата је на сликама (Слика 30 и Слика 31).  
 
Предвиђено је да се финална јаловина системом цевовода транспортује у згушњивач за 
јаловину. Згуснута јаловина са 55% чврсте фазе се затим допрема до раздељивача који је 
смештен у подстаници. Један део згуснуте јаловине се помоћу пумпи (3 радне, 3 у резерви) 
даље транспортује у постројење за припрему паста засипа, док се други део згуснуте јаловине, 
према захтевима које налаже технолошки процес, помоћу муљних пумпи (3 радне, 3 у резерви) 
усмерава ка постојећем флотацијском јаловишту. Транспорт повратне технолошке воде из 
згушњивача јаловине врши се на исти начин као и транспорт повратне воде из згушњивача 
за концентрат. Прелив згушњивача се уводи у посебан прихватни базен за повратну воду, 
одакле се пумпама (2 радне, 1 резервна) транспортује до базена повратне воде. 
 
Појединачни објекти и постројења у Комплексу, технолошки су повезани у јединствену 
целину, а њихове диспозиционе и габаритне карактеристике директно су условљене значајем 
и редоследом техничко–технолошких операција и захтева за уградњу и функционисање 
опреме и постројења. Манипулативне потребе и прилаз појединачним садржајима, било да су 
у питању зграде (радионице, спремишта, облоге постројења), отворени складишни простори 
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различите намене, хидрограђевински објекти (водосабирници, базени, постројење за 
пречишћавање отпадних вода) или енергетски објекти, односно постројења и уређаји, морају 
се одвијати без поновљених и укрштених кретања запослених, возила и транспортних 
машина, тако да се линије грађења утврђују у регулацији унутрашњих саобраћајница према 
процесном приступу.  
 
У изградњи ће се користити савремени материјали који гарантују енергетску ефикасност и 
обезбеђују заштиту на раду. Сви објекти (и изван административног блока) биће опремљени 
потребним инсталацијама, укључујући унутрашњу хидранску мрежу и санитарну воду за 
испирање у случају изливања хемикалија.  
 
Поред главног улаза у ограђени простор комплекса предвиђена су још два колско-пешачка 
улаза за службене потребе и хитне интервенције, чиме се побољшава доступност 
денивелисаних  платоа. Све унутрашње саобраћајнице и манипулативни платои биће 
предвиђени као пожарни путеви.  
 
За прве две године производње, само од крупније фракције богатијег садржаја добија се бољи 
квалитет концентрата, због прераде руде са високим процентуалним уделом бакра.  
 
Прва фаза чишћења бакра састоји се од седам ћелија резервоара. Материјал за чишћење се 
кондиционира гашеним кречом како би се добила pH вредност 11,0. Колектор и средство за 
формирање пене се додају у прву ћелију резервоара у првој фази чишћења, а фазама чишћења 
низ ток се додају само средство за формирање пене и креч. 
 
Концентрат који се добија из првог резервоара за чишћење бакра упумпава се у други резервоар. 
Јаловина се пумпа до флотацијских ћелија хватача бакра. 
 
Концентрат из флотацијских ћелија друге фазе чишћења бакра се пумпа и дели у два 
постројења за згушњавање. 
 
Концентрати бакра се одводњавају помоћу два згушњавача и филтера. Свако коло за 
згушњавање и филтрирање концентрата бакра садржи један згушњавач велике брзине, чији 
је пречник 15 m, и један Outotec Larox ПФ60М132 гравитациони филтер. Постоји могућност да 
се у будућности производи посебан комплексни концентрат који подразумева издвајање 
арсена чији је проценат већи у доњем делу лежишта. 
 
Креч се користи за повећање pH вредности густе суспензије и накнадно 
потискивање/потапање пирита у флотацији бакра. Такође се користи у колу за пречишћавање 
отпадних вода. 
 
Избор опреме за згушњавање одређен је према максималном капацитету обраде током 
производног периода: 
 
Згушњивач концентрата бакра: у другој години производног периода капацитет прераде 
бакреног концентрата достиже максимум који је износи 88,64 t/h. С обзиром на 
флуктуацијски (коефицијент 1.1) капацитет обраде од 97,50 t/h, изабран је згушњивач велике 
брзине од Ø38 m. 
 
Згушњивач концентрата сумпора: у трећој години производног периода капацитет прераде 
концентрата сумпора достиже максимум који износи 76,01 t/h. Узимајући у обзир 
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флуктуацију (коефицијент 1.1) капацитет обраде од 83,61 t/h, изабран је обичан згушњивач 
од Ø38 m. 
 
Згушњивач јаловине: у 5. до 9. години производног периода капацитет обраде јаловине 
достиже максимум који износи 313,24 t/h. Узимајући у обзир флуктуацију (коефицијент 1.1) 
капацитет третмана 344,57 t/h, изабран је згушњивач велике брзине од Ø38 m. 
 
Избор опреме за филтрирање под притиском одређен је према максималном капацитету 
обраде током производног периода. 
 
У другој години производног периода, капацитет филтрирања притиска бакарног 
концентрата достиже максимум од 88,64 t/h. Узимајући у обзир флуктуацију (коефицијент 
1,1) од 97,50 t/h, изабрана су три (2 у употреби и 1 резервни) 600 m2 филтера под притиском. 
 
Производни процес флотације ће се обављати у одговарајућим објектима који ће бити 
повезани интерним саобраћајницама, транспортним тракама, цевима и енергетским 
водовима. С обзиром на терен у нагибу, унутар комплекса ће се формирати више 
денивелисаних платоа.  
 
Капацитет производње и план рада 
 

Табела 11. Капацитет производње и план рада 

 

Број 
радних 

дана 
годишње 

(дан) 

Број  
смена 
(сат) 

Трајање 
смене  

(h) 

Капацитет 
производње  

(t/h) 

Годишња 
упосленост 

опреме  
(%) 

Напомена 

Дробљење 330 3 8 466,67 56,51 
Период 

производње 
1-2 године 

Млевење 330 3 8 416,67 90,41  
Флотација 330 3 8 416,67 90,41  

Одводњавање 330 3 8 

концентрат: 
88,64 

јаловина: 
313,24 

90,41 
Максимална 

вредност 

 
 

3.4.5 Транспорт флотацијске јаловине и пиритских концентрата 
 
Транспорт од базена за концентрата пирит и флотацијску јаловину до депонија 
(одлагалишта) вршиће се засебним цевоводима постављеним поред јавног пута ЈП бр. 1 и 2, 
општинског пута ОП-15 и интерног пута који ће бити изграђен од постројења за припрему 
минералних сировина до одлагалишта јаловине и пирита. Цевоводи се постављају надземно 
на бетонским носачима висине 30 cm. За пролаз ових цевовода као и друге инфраструктуре 
испод државног пута ДП IБ–37 изградиће се армирано бетонски пролаз оквирних димензија 
4,5 х 2,0 m. 
 
Почетна кота цевовода за одлагање флотацијске јаловине је 302 m н.в. а завршна 321 m н.в.  
Дужина цевовода износи око 5.600 m. Цевовод чине заварени челични сегменти обложени 
гумом ознаке Ø 146 x 7 mm. Поред наведених цевовода поставља се и цевовод Ø 245 x 7 mm 
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који се користи за привремени додатни транспорт јаловине у случају да станица за 
засипавање код вентилационог окна не ради. Почетна кота цевовода је на 302 m н.в. а завршна 
на 415 m н.в. Дужина цевовода износи око 2200 m. Цевовод чине заварени челични сегменти 
обложени гумом ознаке Ø 245 х 7. 
 
Осим засебних цевовода за транспорт јаловине и пирита до одлагалишта поред јавног и 
интерног пута поставиће се цевовод повратне воде Ø400 којим се вода из одлагалишта 
пиритског концентрата враћа у базен постројења за третман процесне отпадне воде у 
северном делу постројења за припрему минералних сировина. Биће постављен и цевовод 
Ø 400 који од улазног вентилационог окна спроводи сакупљену воду из подземних објеката 
рудника до одлагалишта пиритског концентрата.  
 
 

3.4.6 Административно - управни блок 
 

Биће смештен североисточно од постројења за припрему минералних сировина и заузимаће 
површину од око 30.000 m2. Обухвата више објеката намењених за административно–управне 
послове као и за одмор, спавање и исхрану радника. 
 
Зграде у административном блоку (управа рудника, лабораторије, амбуланта, смештај 
запослених, трпезарије, гардеробе и купатила, опреме и возила за хитне интервенције и 
заштиту и спасавање, прикључак оптичког кабла и телекомуникациони чвор) пројектоваће 
се према броју запослених у највећој смени, као један или више приземних објеката, или 
спратности П+1. Могућност грађења укопане или сутеренске етаже утврдиће се на основу 
спроведених геомеханичких и геотехничких истраживања. Сви слободни простори у блоку 
(мин. 20% површине) уредиће се пејзажно, као парковско зеленило. На исти начин ће се 
уредити евентуална унутрашња дворишта, светларници и пролази између објеката. 
Површине застрте растер елементима (пешачке стазе, паркинг и сл.) не улазе у обрачун као 
слободне. 
 

3.4.7 Резервоари за воду 
 

Налазе се на платоу северо-источно од административно-управног блока и обухватају 
резервоаре за: 
 

– чисту технолошку воду; 
– воду који ће служити за гашење пожара;  
– пијаћу воду са прикључком на јавну водоводну мрежу Бора. 

Вода се допрема до потрошача гравитационо. Плато има прикључак на јавни пут (ЈП бр. 2), 
енергетску и телекомуникациону мрежу. 
 

3.4.8 Саобраћајна инфраструктура 

 
У оквиру просторне целине постројења за прераду минералних сировина, планирана је 
следећа интерна саобраћајна инфраструктура: 
 

 део интерног пута број 2 (дужине око 1078 m) између прикључења на нови јавни пут 
ЈП бр. 2 и западне границе друге подцелине према интерним путевима број 3 и 4; у овој 
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подцелини налази се и крак према источном улазу у комплекс постројења за прераду 
минералних сировина у дужини од око 115 m; коловоз интерног пута број 2, 
укључујући и крак према источном улазу, садржи две саобраћајне траке ширине по 3,0 
m и обостране банкине ширине по 1 m; 

 део интерног пута бр.3, дужине око 50 m и ширине коловоза 6 m као приступ 
северозападном улазу постројења за прераду сировина;  

 интерни пут број 6 којим се омогућава приступ објектима за прикупљање и третман 
воде и који се прикључује на нови ЈП број 2; укупна дужина овог интерног пута износи 
око 90 m а попречни профил садржи коловоз ширине 6 m, са обостраним банкинама 
ширине 1,5 m; 

 од планираног новог јавног пута ЈП бр.2 одваја се и интерни приступ 
административно-управном блоку, у дужини од око 60 m; 

 интерни путеви унутар постројења за прераду минералних сировина - мрежа 
интерних путева којима се омогућава веза између појединих функционалних 
елемената и објеката у току процеса прераде сировине за које ће технички елементи 
бити утврђени у техничкој документацији; и 

 интерни пут до административно – управног блока, који ће бити предмет разраде 
техничкој документацији.   
 

Поред дела интерног пута број 2, новог јавног пута ЈП број 2, дела општинског пута ОП-15, 
новог јавног пута ЈП број 1 и интерног пута за депоније флотацијског отпада предвиђен је 
инфаструктурни коридор. Цеви за транспорт флотацијског отпада ће бити на бетонским 
носачима а остале цеви и водови биће укопани. Инфраструктурни коридор пролази испод 
новог јавног пута и постојећег општинског пута на дубини 2 m од површине коловоза пута. 
Испод државног пута ДП I Б – 37 инфраструктурни коридор пролази кроз армирано–бетонски 
пропуст . 
 

 
Слика 36. Оквирни распоред цеви и водова у пропусту испод државног пута ДП I Б-37  
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Сви интерни путеви су трасирани да омогуће кретање возила рудника без сметњи у погледу 
нагиба. Перформансе савремених теретних возила са лакоћом савладавају веће подужне 
нагибе, тако да остварене просечне вредности неће отежавати транспорт материјала. 
 
 

3.4.9 Хидротехничка инфраструктура   

 

Објекти у комплексу флотације су:  
a) канали:  

 за преусмеравање условно чистих вода у базен за ''неконтактну'' воду и  
 за спровођење вода са манипулативних површина до базена за задржавање и 

мешање воде, 
b) базени:  

 за задржавање и мешање (БЗМ),  
 за ''неконтактне'' воде (БНВ) и  
 у склопу постројења за третман отпадних вода;  

c) резервоари:  
 за воду за пиће и санитарне потребе,  
 за технолошку воду и за противопожарну заштиту;  

d) цевоводи:  
 више цевовода разних намена за које се не постављају просторни и други 

услови, већ се реализују према пројекту објеката, и  
e) постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). 

 
Цевоводи за хидротранспорт флотацијског отпада (у оквиру инфраструктурног коридора) 
полажу се надземно на бетонском постољу висине 30 cm, а цевоводи за повратне воде из 
депонија флотацијског отпада (заједно са другим инсталацијама) полажу се у ров дубине око 
1,2 m на постељицу од песка минималне дебљине 15 cm равномерно распоређену и ручно 
набијену тако да се добије равна површина. 
 
Прикупљање атмосферских вода са објеката и водонепропусних површина обезбеђује се 
интерном атмосферском канализацијом, са гравитационим одвођењем до најближег 
водотока. За случај хаваријског истицања, у оквиру грађевинског дела парцеле обезбеђује се 
водонепропусна јама за прикупљање трансформаторског уља.  
 
Водоснабдевање и одређивање санитарних вода се обезбеђује интерним постројењима. 
Чврсти отпад се прикупља и елеминише у сарадњи са надлежним комуналним предузећем. 
 
Парцела се ограђује транспарентном оградом висине до 2,2 m, између границе парцеле и 
грађевинске линије. Уземљење ограде је обавезно. Улаз у ТС обезбеђује се колском и 
пешачком капијом, које се отварају ка парцели. 
 
Постројење за третман отпадних вода 
 
У постројењу за третман отпадних вода пречишћаваће се вода која се црпи из подземних 
рударских објеката, повратна вода која се захвата из одлагалишта пиритног концентрата и 
одлагалишта јаловине. Пречишћавање вода из подземних рударских објеката и из јаловишта 
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биће раздвојено и вршиће се на две засебне линије за пречишћавање. Капацитет постројења 
за третман отпадних вода је 5000 m3/дан. 
 
Линија 1: Пречишћавање вода које се црпе из подземних рударских објеката вршиће се 
кречом. Ова вода ће се доводити у регулациони резервоар који служи за уједначавање дотока 
воде која се пречишћава. Из регулационог резервоара се вода пумпом доводи у реакциони суд. 
Кречно млеко, које се припрема у засебном суду, дозира у реакциони суд где се меша са водом 
уз неутрализацију до pH 7, при чему калцијум хидроксид реагује са металним јонима из воде 
и формира преципитат. Реакција се поспешује додавањем флокуланта што је следећи корак. 
Припрема флокуланта (ПАМ – полиакриламид) врши се у засебном дозирном суду одакле се 
дозира у следећи реакциони суд где се меша са водом претходно третираном кречним млеком 
и долази до флокулације. Из суда за флокулацију вода се одводи у угушћивач где долази до 
таложења преципитата. Са дна угушћивача се неутралисани муљ као преципитат испушта у 
одлагалиште муља из постројења за третман отпадних вода. Одлагалиште ће бити изведено 
непосредно уз одлагалиште пиритног концентрата, на југоисточном краку формираном 
преграђивањем природно формиране јаруге.  
 
Пречишћена вода као супернатант из угушћивача истиче у резервоар чисте воде, одакле се 
цевоводима одводи у базен повратне воде и поново користи у процесу припреме минералних 
сировина, или се, као вишак, испушта.  
 
Ток процеса пречишћавања воде која се црпи из подземних рударских објеката приказана је 
на наредној слици. 
 

 
Слика 37. Шема процеса пречишћавања воде која се црпи из подземних рударских објеката 
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Линија 2: Процес пречишћавања воде која се захвата из одлагалишта пиритног концентрата 
и јаловине поред неутрализације, коагулације и флокулације обухвата и оксидацију и 
разградњу органских материја.  
 
Вода која се захвата у одлагалиштима доводи се у регулациони резервоар. Из регулационог 
резервоара се препумпава у 1 реакциони суд где се дозира оксиданс и биолошки агенс. Из 
првог реакционог суда смеса воде, оксиданса и биолошког агенса се претаче у следећи 
реакциони суд где се врши оксидација и разлагање органске материје.  
 

 
Слика 38. Шема процеса пречишћавања вода захваћених из одлагалишта пиритног концентрата и 

јаловине 

Кречно млеко припремљено у дозирном суду се дозира у реактор три где се меша са водом 
доведеном из реактора 2. Кречним млеком се регулише pH и доводи на вредност pH  8 – 9, при 
чему калцијум хидроксид реагује са металним јонима и формира преципитат. Вода третирана 
кречним млеком се потом уводи у реактор 4 где се додају флокулант (PAM) и где се врши 
флокулација нечистоћа у води. Из реактора 4 се третирана вода одводи у угушћивач у којем 
се одваја муљ од пречишћене воде. Пречишћена вода се као супернатант испушта у резервоар 
пречишћене воде одакле се уз додатну регулацију pH вредности цевоводима препумпава до 
базена повратне воде и користи у постројењу за припрему минералних сировина или 
испушта.  
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Талог са дна угушћивача се испушта у одлагалиште талога из постројења за третман отпадних 
вода.  
 
Шема тока процеса пречишћавања вода захваћених из одлагалишта пиритног концентрата и 
јаловине приказана је на претходној слици. 
 
 
3.5 Одлагање рударског и флотацијског отпада 
 

3.5.1 Одлагалиште концентрата пирита и јаловиште за одлагање флотацијске јаловине 
 

За димензионисање одлагалишта концентрата пирита и јаловишта за одлагање флотацијске 
јаловине коришћени су следећи технолошки подаци: 
 

1. Годишња прерада руде:     3,30 Mt; 

2. Укупна количина флотацијске јаловине:  7,31 Mt; 

3. Укупна количина концентрата пирита:   7,80 Mt; 

4. Крупноћа флотацијске јаловине:    85% јаловине ситније од 0,106 mm; 

5. Крупноћа концентрата пирита:    85% је ситније од 0,106 mm; 

6. Насипна маса одложене јаловине:    1,4 t/m3; 

7. Насипна маса одложеног концентрата пирита:  2,3 t/m3; 

8. Број радних дана годишње:     330 дана; 

9. Век експлоатације: 

a. За одлагалиште концентрата пирита је12,5 година; 

b. За флотацијско јаловиште је 11 година. 

 
План одлагања јаловине 
 
Према технологији прераде, јаловина се састоји од флотацијске јаловине и концентрата 
пирита. Један део флотацијске јаловине се користи за запуњавање подземног рудника, а 
остатак флотацијске јаловине одлази у згушњивач, након чега се препумпава у акумулациони 
простор флотацијског јаловишта. С обзиром на то да у овом тренутку не постоји тржиште за 
концентрат пирита, потребно је пронаћи друго решење за његово складиштење док се не 
створе услови за његову продају. Због тога је потребно изградити два објекта, један је 
одлагалиште за складиштење концентрата пирита а други је јаловиште за одлагање 
флотацијске јаловине. 
 
Примењена технологија за одлагање флотацијске јаловине је конвенционална технологија 
управљања јаловином и једна је од најчешће коришћених. Примењена технологија захтева 
мање технолошких операција, њеном применом се јаловина у облику пулпе може лако 
транспортовати помоћу цевовода и центрифугалних пумпи, елиминишући потребу за 
пумпама специјалне намене, тракастим транспортерима или камионима за транспорт до 
јаловишта.  
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3.5.2 Геотехнички налази и напомене 
 
Примарни геолошки материјали испод површине на истраживаним локалитетима су 
углавном миоценски седименти Слатинског базена, који се састоје од песковитих и 
муљевитих глина, песка и изузетно слабог пешчара богатог фосилима шкриљаца. 
 
1. Површински покривач 
Просечна дебљина површинског покривача на истраживаном подручју је 5,56 m на основу 
прикупљених геотехничких података 2018. године. Минимална дебљина је забележена на 
бушотини TC180348 од 0,8 m са глином са органском материјом и муљевитим песком. 
Најдубља јаловина забележена је на бушотини TC180367, где је износила 18,20 m, од глине, 
прашине, песка и муља. 
 
ПОВРШИНСКИ СЛОЈ ТЛА: песковита и муљевита глина, смеђе до тамно смеђе, локално са 
финим до средње зрнастим песком углавном карбонатног поријекла. Садржај влаге варира од 
суве до влажне, не-или ниске пластичности, са доста корена биљака и органске материје. 
Просечна дебљина горњег тла у истраживаном подручју је 0,21 m, мења се од 0 m до 0,60 m. 
 
МУЉ/ГЛИНА: забежен на готово свим истраживачким локацијама као различита јединица од 
горњег тла ако ''in situ'' диференцијација није била могућа. Разликује се од песковитог 
глинастог муља, глинастог муља и прашине, ретко тешке, смеђе до тамно смеђе са 
различитим секундарним компонентама, у широком распону компактности, пластичности и 
влажности. 
 
ШЉУНАК: сива до смеђа, лабава, различите величине зрна, слабо сортирана, глинаста, са 
андезитним шљунком различите величине и облика, густа до врло густа и влажна. 
 
ПЕСАК: глинаста, муљевита, или обоје, смеђе до сиво, различите величине зрна, компактности 
и садржаја влаге. Обично са траговима органске материје, повремено лигнитним 
фрагментима. Шљунковити песак је цементиран на местима и стога је процењен и као песак 
и пешчар због неприметне границе између та два. 
 
2. Стеновито тло 
У зависности од подручја истраживања, четири заједничке литолошке јединице нађене су 
током истражног програма. На подручју флотацијског јаловишта основне стене су пешчари, 
конгломерати, алжирити и алверолити. 
 
ПЕШЧАР: сива, фино зрнаста, изузетно слаба, са калцитним цементом и муљевитом матрицом, 
глинаста, високо трошна и ломљена. 
 
KОНГЛОМЕРАТИ: сива, заобљена до заобљених грудви до 10 cm, изузетно слаба до средње 
јака, са калцитно слабим цементом, песковитом матрицом, потпуно до мало трошном, 
масивном.  
 
АЛЖИРИТ: пешчана, жућкасто-браон, слаба, потпуно до мало избраздана, сломљена са 
субхоризонталним зглобовима, лимонитне мрље на зидовима зглобова.  
 
АЛЕВРОЛИТ: плавичасто-сив, благо трошен, слаб, са субхоризонталним зглобовима, мекано 
глинасто испуњење, висок садржај калцита, углови подлоге 10 ° - 40 ° са фосилима љуске и 
траг лигнита 



81 
 

 

3.5.3 Одлагалиште концентрата пирита 
 

Одлагалиште концентрата пирита налази се у узводном делу долине гдје се налази 
флотацијско јаловиште. Преградна брана је степенастог облика изграђена одједном. Имајући 
у виду да може да задовољи услове складиштења концентрата пирита до 12,5 година радног 
века флотације пирита (потребана је ефективна запремина од 3,413 × 106 m3 за складиштење), 
и да прихвати максималне падавине које се могу генерисати у року од 24 сата у сливном 
подручју (могуће максималне падавине = 1,1 × 106 m3). Висина круне бране одлагалишта 
износи 317 mnv, укупна висина бране је 43 m, а укупна запремина акумулационог простора 
депоније концентрата пирита је 4,431 × 106 m3. Брана одлагалишта ће бити изграђена од 
локалних материјала ископаних током обликовања акумулационог простора и стенског 
материјала ископаног током изградње рудника. Прорачун складишног капацитета 
одлагалишта је приказан у наредној табели. 
 

Табела 12.  Израчунавање запремине депоније концентрата пирита 

Висина 
(mnv.) 

Површина 
(m2) 

Средња 
површина 

(m2) 

Висинска 
разлика  

(m) 

Запремина 
појединачног 

слоја (m3) 

Кумулативна 
запремина 

(m3) 
280 9.545    0 
290 40.605 25.075 10 250.750 250.750 
300 102.938 71.722 10 717.715 968.465 
310 186.700 144.819 10 2.448.190 2.416.655 
314 228.483 207.592 4 830.366 3.247.021 
315 235.302 231.893 1 231.893 3.478.914 
317 255.022  245.162 2 490.324 4.431.000 

 
 

1) Брана на одлагалишту концентрата пирита 
 

Терен на коме је планирана изградња бране одлагалишта концентрата пирита има коту 276 
mnv у доњој висини главног јарка. Ради фундирања темеља бране потребно је уклонити 
површински слој тла и део јаловине. Дубина ископавања темеља је 2 m. Тело бране је 
изграђено од локалних материјала ископаних током обликовања акумулационог простора 
одлагалишта и откопног стенског материјала из рудника. Кота круне бране је 317 mnv, а 
висина бране је 43 m, дужина осе бране 560 m, ширина круне бране 8 m. Нагиб унутрашње 
косине изграђене бране је 2,3H:1V, са етажама ширине 5 m на сваких 10 м висине. Нагиб 
спољашње косине бране је 2,5H:1V, са етажама ширине 5 m на сваких 15 m висине. 
 
Испод коте 305 mnv низводно је насип од камења, ширина круне каменог насипа је 20 m, 
узводни нагиб је 2H:1V, а низводни нагиб је 2,5H:1V. Геотекстил од 400 g/m2 + филтер са 
ситним песком постављен је на узводној страни насипа. 
 
Укупна пројектована запремина бране је око 1,376 × 106m3. Око 0,9 × 106 m3 се изграђује од 
локалних материјала ископаних током обликовања акумулационог простора, а 0,476 × 106 m3 
долази из стенског материјала ископаног из подземног рудника. Изградња бране биће 
завршена паралелно са радовима на изградњи рудника, тако да ће са завршетком флотације 
пирита моћи да се на одлагалишту одмах одлаже и концентрат пирита. 
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Акумулациони простор одлагалишта пирита, укључујући и узводну косину бране, биће 
обложен HDPE геомембраном. Систем водонеропусности обезбедиће уградња HDPE 
геомембране од 2,0 mm + 400 g/m2 нетканог геотекстила. 
 
Укупни складишни капацитет одлагалишта износи 4,431 × 106m3, што ће обезбедити захтеве 
складиштења концентрата пирита до 12,5-годишњег века рада флотације пирита (потребан 
је 3,413 × 106m3 ефективни капацитет складиштења) и уједно може прихватити максималне 
количине падавина које могу да настану у року од 24 сата унутар сливног подручја (могуће 
максималне падавине 1,10 × 106m3), и да задовоље захтеве слободне висине бране. 
 

2) Објекти за одводњавање 
 

Вода је веома важан фактор који угрожава стабилност и сигурност јаловишта. Да би се 
осигурала стабилност бране, без обзира на време мирнодопске производње или у случају 
поплавног периода, брана мора задржати минималну слободну висину. Према подацима о 
падавинама, годишња количина падавина износи 685 mm. Уколико се за прорачун великих 
вода узме критеријум контроле поплава за 24-часовни кишни догађај, са повратним периодом 
једном у 200 година, количина падавина износиће 137 mm. Уколико се за прорачун великих 
вода узме критеријум контроле поплава за 24-часовни кишни догађај, са повратним периодом 
једном у 1000 година вероватноће највећих падавина (ПМП) је 477 mm. 
 
Разлика између ова два повратна периода је врло велика, међутим уколико се узме у обзир да 
се одлагалиште концентрата пирита које у себи садржи висок садржај сумпора, налази на 
узводном делу флотацијског јаловишта, сигурност је изузетно важна. Према томе, за потребе 
овог пројекта, поплава се израчунава према најнеповољнијем ПМП, а једнократна заштита у 
повећаној слободној запремини одлагалишта је такође погодна за сакупљање и испуштање 
великих вода за време поплава. 
 
Површина слива одлагалишта концентрата пирита је 2,8 km2. Током рада одлагалишта, 
падавине, површинске воде и отпадне воде унутар сливног подручја привремено се 
складиште у акумулационом простору одлагалишта. У свакодневном раду флотације врши се 
рециркулација повратне технолошке воде. 
 
Све док јаловишта имају довољно капацитета за регулацију поплава, поплава неће 
представљати опасност за брану одлагалишта и флотацијског јаловишта. 
 
Узимајући у обзир најопаснији случај, игноришући ефекат понирања воде на сливном 
подручју површине 2,8 km2, и 24-сатну вероватну максималне количине падавина (ПМП) од 
477 mm укупна запремина воде услед поплава износиће 1,10 × 106 m3. Приликом нормалне 
употребе одлагалишта, посебно пре поплаве, ниво воде у акумулационом простору треба 
смањити на минимум, односно потребно је чувати у резерви адекватне складишне 
капацитете за регулацију поплава како би се осигурала сигурност јаловишта. Табела 20 
приказује прорачун запремине воде у одлагалишту концентрата пирита за време поплава. 
 
Према захтеву, изграђена брана одлагалишта у једном степену сматра се воденом браном. 
Висинска разлика између круне бране и пројектованог нивоа поплаве не сме бити мања од 
збира минималне слободне висине, максималне висине таласа услед ветра изнад воде и 
максималне висине залета. 
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Табела 13. Израчунавање запремине воде услед поплава у одлагалишту концентрата пирита 

 

Сливна 
површина  

(km2) 

Коефицијент 
отицања 

24h вероватно 
максимална 

количина падавина 
(103 m3) 

Унутар контуре 
одлагалишта 

0,347 1 165,5 

Ван контуре 
одлагалишта 

2,453 0,8 936,1 

Укупно 2,8 / 1.101,6 
 
 
У току радног века, надморска висина акумулационог језера је 311 mnv. када сав концентрат 
пирита буде одложен на одлагалишту, односно надморска висина акумулационог језера у 
депонији биће 315 mnv. укључујући и запремину свих вода насталих услед поплаве и 
екстремних падавина. Брана одлагалишта концентра пирита је пројектована са минималном 
слободном висинином од 0,5 m, на коју се додаје сума максималне висине ветра изнад воде и 
максимална висина таласа од 1,5 m. Дакле, горња висина бране требала би бити 317 mnv. 
 
Ако хоризонтално убрзање земљотреса не буде мање од 0,05 g, јаловишта у сеизмичком 
подручју морају испуњавати и следеће захтеве: круна једнослојне конструкције бране 
депоније, висинска разлика између коте круне бране и коте воде за време нормалне 
производње не сме бити мања од збира минималне слободне висине, сеизмичког слегања, 
висине сеизмичких таласа, максималне висине вјетра изнад воде и максималне висине таласа. 
Висина сеизмичких таласа може се одредити према пројектованом сеизмичком интензитету 
и дубини воде, и износи 0,5 до 1,5 m.  
 
Кота воде током нормалне производње се сматра да је 312 mnv. (претпоставка да је депонован 
сав произведени концентрат пирита који је у циљу спречавања оксидације прекривен слојем 
воде од 1 m), минимална слободна висина је 0,5 m, збир максималне висине ветра изнад воде 
и максимална висина таласа је 1,5 m, сеизмичко подизање је резервисано за 0,5 m, висина 
услед сеизмичких таласа је 1,5 m.  
 
Дакле, горња кота бране депоније концентрата пирита треба да буде висине од 316 mnv. 
Према горњој анализи, висина круне бране одлагалишта концентрата пирита је 317 mnv., што 
значи да задовољава и услов да не дође до преливања бране услед појачаних сеизмичких 
потреса.  
 

3) Одводњавање простора око одлагалишта  
 

Да би се контролисао доток са сливног подручја током експлоатационог периода 
одлагалишта, изградиће се ободни одводни канал за одводњавање, који користи 
комбиновани облик коловоза и јарака. Пут око језера је постављен на надморској висини од 
317 mnv., дужине 2,1 km и ширине 6 m. За уобичајено одводњавање на унутрашњој страни 
пута постављен је ров на ивици пута. Ров је армирано бетонске конструкције, правоугаоног 
облика, нето ширине: ширина дна × висина = 1,2 m × 1,5 m. Уздужни нагиб дна канала прати 
нагиб пута и неће бити мањи од 0,1% (исти као и нагиб пута), са капацитететом протока вод 
од 1,8 m3/s. Одводни канал иде од краја одлагалишта до бокова бране са десне стране, а 
бетонски потпорни зид висок 1 m постављен је ван пута. Пут такође може одводити поплаву 
у кишној сезони, капацитет протока је 6,0 m3/s. Може пресрести део слива на падинама, 
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одводећи чисту воду. Вода одводног канала тече у природни јарак низводно од акумулације 
за сакупљање процедних вода.  
 

4) Припрема дна и обликовање акумулационог простора одлагалишта  
 

Комплетна површина терена акумулационог простора одлагалишта концентрата пирита ће 
бити очишћена од дрвећа и без површинског слоја земље. Акумулациони простор депоније ће 
се обликовати степенасто како би се осигурали потребни капацитети за складиштење са 
линеарним падом косине подлоге (5H:1V до 2,5H:1V). Материјал ископан унутар 
акумулационог простора одлагалишта биће искоришћен као грађевински материјал за 
изградњу бране и за рекултивацију на крају експлоатације.  
 
Кота дна депоније износи 280 mnv., а кота круне бране је 317 mnv., етаже на котама 290 mnv., 
300 mnv. и 310 mnv. биће ширине 5 m, ширина сервисног пута око депоније на коти 317 mnv. 
биће 6 m.  
 

5) Систем за заптивање одлагалишта концентрата пирита  
 

Да би се спречило загађење животне средине изазвано потенцијалним процеђивањем воде из 
одлагалишта, акумулациони простор одлагалишта концентрата пирита, укључујући и 
узводну косину бране, биће обложен HDPE геомембраном. Систем водонепропусности 
предвиђа уградњу 2,0 mm HDPE геомембране и нетканог геотекстила 400 g/m2. 
 
Пре полагања геомембране, површина акумулационог простора биће очишћена (уклоњена 
постојећа вегетација) уз истовремено скидање површинског слоја земље. Акумулација 
одлагалишта ће се обликовати и градити како би се осигурали потребни капацитети за 
складиштење са линеарним падом површина. Материјал ископан унутар акумулационог 
простора одлагалишта користиће се као грађевински материјал за насип, док ће се 
површински хумусни слој користити за рекултивацију.  
 
По дну депоније испод геомембране поставиће се дренажни систем са циљем да прикупи и 
спроведе ван одлагалишта токове подземних вода, као и евентуално процеђивање воде из 
акумулационог простора одлагалишта. Дренажни систем се састоји од перфориране 
дренажне цеви (DN200), прекривене слојем шљунка и песка, постављене у трапезни ров. 
Дренажни ров пролази испод одлагалишта концентрата пирита и флотацијског јаловишта до 
акумулационог језера за сакупљање процедних вода које се затим помоћу понтонске пумпне 
станице препумпавају назад у акумулациони простор флотацијског јаловишта. 
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Слика 39. Систем за заптивање одлагалишта концентрата пирита 

 

 
Слика 40. Дренажа дна одлагалишта 

 
Концентрат пирита се транспортује до одлагалишта концентрата за пирит хидрауличним 
путем. Дневна сува маса концентрата пирита износи 2.009,04 t/дан, масени садржај чврстог у 
пулпи је 30%, а проток пулпе је 222,33 m3/h. Полазна тачка транспорта је погон млевења, кота 
почетне тачке је 320 mnv.; крајња тачка је одлагалиште концентрата пирита, са котом од 321 
mnv. док је транспортна удаљеност око 5,1 km. Максимална висина на транспортном путу је 
370 mnv., на удаљености око 2 km од почетне тачке транспорта. 
 
Систем за транспорт концентрата пирита је опремљен са 4 муљне пумпе типа 6/4АХ (2 радне 
+ 2 резервне), 2 серијски повезане пумпе чине 1 радну групу, укупно 2 групе (радна +резервна 
група), са следећим појединачним параметрима пумпе: Q = 235 m3/х, Х = 54 m, Н = 110 kW, 
свака пумпа је опремљена уређајем за фреквентну регулацију брзине. Цевовод за транспорт 
концентрата пирита користи D 245 x 7 x 6 композитну челичну цев са гуменом облогом 
дужине цевовода од око 5,1 km, а резервна цев за транспорт биће D245x7 од заварених 
челичних цеви. 
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3.5.4 Флотацијско јаловиште 
 
Јаловиште за депоновање флотацијске јаловине налази се у низводном делу долине у којој се 
налази одлагалиште концентрата пирита. Акумулациони простор флотацијског јаловишта 
добијен је изградњом једне низводне земљане бране, степенастог облика. Добијени 
акумулациони простор може да задовољи захтеве флотације за складиштење флотацијске 
јаловине за 11-годишњи животни век погона флотације бакра (потребан је 5,22 × 106 m3 
ефективног складишног капацитета), као и да у свом ретензионом простору прихвати 
максималне падавине које се могу генерисати у року од 24 сата у оквиру површинског слива 
П = 0,81 × 106 m3). Такође је испуњен и услов за минималну слободну висину круне бране 
јаловишта, са котом круне бране јаловишта на 294 mnv.  
 
Пројектована кота круне бране јаловишта износи 294 mnv, укупна висина бране је 53 m, а 
укупна запремина акумулационог простора флотацијског јаловишта износи 8,451 × 106 m3. 
Будући да ће се брана изградити од локалних материјала ископаних током обликовања слива, 
прорачун складишног капацитета је приказан у наредној табели, узевши у обзир укупну 
количину ископа материјала у јаловишту од око 1.204 x 106 m3. 
 

Табела 14. Израчунавање запремине јаловишта за одлагање флотацијске јаловине 

Висина 
(mnv.) 

Површина 
(m2) 

Средња 
површина 

(m2) 

Висинска 
разлика 

(m) 

Запремина 
појединачног 

слоја (m3) 

Кумулативна 
запремина 

(m3) 

Укупна 
запремина 

(m3) 
246 2.789 - - - - 0 
250 11.065 6.927 4 27.708 27.708 56.384 
260 48.214 29.640 10 296.395 324.103 481.501 
264 67.694 57.954 4 231.816 555.919 780.815 
266 84.667 76.181 2 152.361 708.280 991.987 
270 119.736 102.202 4 408.806 1.117.086 1.522.307 
274 151.550 135.643 4 542.572 1.659.658 2.175.115 
280 222.099 186.825 6 1.120.947 2.780.605 3.540.514 
284 263.115 242.607 4 970.428 3.751.033 4.653.063 
286 294.037 278.576 2 557.152 4.308.185 5.317.359 
288 319.935 306.936 2 613.872 4.922.057 6.020.621 
290 350.204 335.020 2 670.039 5.592.096 6.795.889 
294 410.942 380.573 4 1.522.292 7.114.361 8.451.000 

 
1) Брана флотацијског јаловишта 

 
Основа бране флотацијског јаловишта се налази на коти 240 mnv у доњој висини главног 
јарка. На месту фундирања темеља бране претходно треба уклонити површински слој тла и 
део земље за темељ бране дубине 3 m. Брана ће бити изграђена од локалних материјала 
ископаних током обликовања акумулационог простора јаловишта и стенског материјала из 
рударских радова. Кота круне бране је 294 mnv, а висина насипа 57 m, дужина у оси круне је 
500 m, а ширина круне 8 m. Унутрашња косина бране имаће нагиб 2,3H : 1V, са етажом на коти 
280 mnv ширине 8 m. Нагиб спољашње (низводне) косине биће 2,5H: 1V, са етажама ширине 5 
m на сваких 15 метара висине. 
 
Укупна прорачуната запремина бране је око 1.415 × 106 m3. Око 1.094 × 106 m3 се обезбеђује 
ископима на лицу места током обликовања акумулационог простора бране и јаловишта, а 0,32 
× 106 m3 се обезбеђује од стенског материјала из рударских ископа. Укључујући ископ при 
обликовању унутрашњих контура јаловишта, укупни капацитет јаловишта је 8.451×106 m3. 
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Добијена запремина јаловишта може задовољити захтеве за складиштење флотацијских 
јалова за 11-годишњи век трајања погона флотације минерала бакра (потребан је 5,22 × 106 
m3 ефективни капацитет складиштења) као и да се прихвате максималне падавине које могу 
настати у року од 24 сата унутар сливног подручја (ПМФ = 0,81 × 106 m3), уз обезбеђивање 
минималне слободне висине бране. 
 
2) Акумулација за сакупљање процедних вода 

 
Да би се сакупило потенцијално процуривање из јаловишта, низводно од главне бране 
флотацијског јаловишта постављен је сабирник за сакупљање процедних вода. Брана је од 
ваљане земља и камена. 
 
Кота круне бране износи 238,0 mnv, а висина бране је 6 m, дужина бране је 85 m, а ширина 
круне бране 2,5 m. Нагиби спољашње и унутрашње косине ове бране су исти и износе 1V: 2H. 
Капацитет акумулационог језера је 18×103 m3. Вода из језера процедних вода ће се 
препумпавати натраг у акумулациони простор одлагалишта концентрата пирита. 
 
3) Објекти за одводњавање 

 
Узимајући у обзир најопаснији случај, игноришући ефекат пропусности површина 2,03 km2 
сливног подручја и 24-сатну вероватноћу највећих падавина (ПМП) од 477 mm све у 
акумулациони простор јаловишта, укупна запремина поплавних вода износиће 0,81 × 106 m3. 
Приликом свакодневног коришћења јаловишта, посебно пре поплаве, ниво воде у 
акумулационом језеру јаловишта треба смањити на минимум, како би се обезбедиле 
одговарајуће резерве у запремини јаловишта за пријем поплава, како би се осигурала 
сигурност јаловишта. Табела 15 приказује прорачун запремине воде у случају поплава у 
флотацијском јаловишту. 
 
Пројектована брана флотацијског јаловишта има минималну слободну висину од 0,5 m, 
висинска разлика између круне бране и пројектованог нивоа поплаве је 2,0 m, односно 
пројектовани ниво поплаве је коте 288 mnv, вода под контролом поплаве је почетне коте од 
286 mnv. 
 

Табела 15. Израчунавање запремине воде услед поплава у флотацијском јаловишту 

 
Сливна површина 

(km2) 
Коефицијент отицања 

24h вероватно 
максимална количина 

падавина 
(103 m3) 

У акумулационом 
језеру 

0,335 1 15,98 

Сливна површина ка 
језеру 

1,695 0,8 64,68 

Укупно 2,03 / 80,66 

 
Пројектована брана флотацијског јаловишта има минималну слободну висину од 0,5 m, 
висинска разлика између круне бране и пројектованог нивоа поплаве је 2,0 m, односно 
пројектовани ниво поплаве је коте 292 mnv, вода под контролом поплаве је почетне коте од 
290 mnv. 
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4) Одводњавање јаловишта преузима систем канала за одвођење 
 

У циљу заштите јаловишта од великих вода на десној обали јаловишта изграђује се канал за 
одводњавање. Да би се контролисао у периоду експлоатације јаловишта, канал за 
одводњавање користи комбиновани облик коловоза и јарака. Пут поред језера постављен је 
изнад надморске висине 294 mnv., ширине 6 m. За уобичајено одводњавање на унутрашњој 
страни пута постављен је ров на саобраћајници. Ров је армирано-бетонске конструкције, 
правоугаоног пресека, нето ширине: ширина дна × висина = 1,2 m × 1,5 m. Уздужни нагиб дна 
канала није мањи од 0,5 % (исти као и нагиб пута), капацитет протока је 4 m3/s. Одводни канал 
пролази од краја јаловишта до бока бране са десне стране, а бетонски потпорни зид од 1 m 
постављен је изван пута. Пут може одводити поплаву у кишној сезони, а капацитет протока је 
13,5 m3/s. Такође може пресрести део слива на падинама, и одводити чисту воду да не дође у 
контакт са повратном водом из јаловишта. Вода одводног канала тече у природни јарак 
низводно од акумулације за сакупљање процедних вода. 
 
На десној обали бране флотацијског јаловишта постављен је сигурносни преливни орган, са 
котом улаза од 290 mnv., који се користи за пражњење акумулационог језера у случају 
опасности у поплавном периоду. Прелив је дуг 55 m, а кота улаза је 290 mnv. Улазни канал има 
двоструку пропусну кутију, нето димензија појединачног отвора: b × h = 2 m × 4 m. Преливна 
вода се протеже до канала за одвођење, одводећи воду даље. Преливни орган је приказан на 
наредној слици. 
 

 
Слика 41. Преливни орган флотацијског јаловишта 

 
Капацитет испуштања преливног органа се контролише на улазу. Израчунат према 
формули широког прелива врха бране. Он је у стању да испуни вероватно могуће 
падавине (ПМФ) за поплаве у трајању од 72 сата. 
 

𝑄 = 𝑚𝜀𝐵√2𝑔𝐻0
1,5 

 
Q – запремина воде која се испушта, m3/s; 
m – коефицијент протока преливног прага на врху. 0,32÷0,46; 
B – укупна ширина, m 
H0 – висина воде изнад преливног прага, m 
𝛆 – бочни коефицијент. 
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Систем за транспорт флотацијске јаловине до јаловишта 
 
Након згушњавања флотацијске јаловине, део флотацијске јаловине се шаље у станицу за 
припрему пасте за запуњавање јамских просторија, док се преостали део флотацијског 
јаловине муљним пумпама препумпава на флотацијско јаловиште. Маса суве јаловине за 
припрему пасте износи 4.506 t/дан, садржај чврсте фазе у пулпи је 55%, проток пулпе је 
214,18 m3/h. Преостала количина суве флотацијске јаловине је 2.164,80 t/дан, садржај 
чврсте фазе у пулпи је 55%, а проток пулпе је 102,90 m3/h. Пумпе за препумпавање 
јаловине за припрему пасте за јаму и пумпе за транспорт јаловине до јаловишта су 
смештене у близини пумпне станице за прелив згушњивача за јаловину. Пумпна станица 
се налази поред згушњивача за флотацијску јаловину. Величина пумпне станице је 24 m × 
18 m × 14 m, а висина пода црпне станице је 316 mnv.. 
 

3.5.5 Систем повратних технолошких вода 
 
Систем повратних технолошких вода постројења обухвата:  

(1) систем повратне воде из згушњивача (и филтер преса),  
(2) систем повратне воде из постројења за припрему паста засипа и  
(3) систем за повратне воде са одлагалишта пирита и  
(4) систем повратних (сливних) вода.  

 
При том, запремински капацитет повратне воде из згушњивача износи 29750 m3/дан, док су 
запремински капацитети повратних вода са одлагалишта пирита 1493 m3/дан, повратних 
вода са одлагалишта јаловине 1276 m3/дан и из постројења за припрему пасте 2.264 m3/дан. 
Количина осталих (сливних) вода износи 2.160 m3/дан.  
 
Повратне воде из постројења се транспортују у базен повратне воде запремине 6.000 m3. 
Димензије базена за повратну воду су L × B × H = 38 m × 38 m × 4,5m, а кота највише тачке 
базена је 360 mnv. Постројење се снабдева повратном водом из базена посредством челичног 
цевовода пречника D600 mm и дужине око 2,1 km. 
 

(1) Повратна вода из система згушњавања 
 

Укупна количина повратне воде из згушњивача и филтер преса износи 31.666 m3/дан и 
обухвата прелив згушњивача за концентрат, прелив згушњивача за јаловину и филтрат из 
филтер преса. Прихватни базен повратне воде и одговарајућа пумпна станица за транспорт 
повратних вода и јаловине су лоцирани у близини згушњивача. Димензије пумпне станице су 
L × B × H = 60 m × 24 m × 10 m, а кота пода је 307 mnv. У пумпној станици смештене су три пумпе 
за повратну воду типа SS 150-46 (2 радне, 1 резервна), а појединачне карактеристике сваке 
пумпе су: протоk Q = 560 m3/h, напор H = 66 m, и снага електромотора N = 110 kW. Пумпе су 
опремљене фреквентним регулаторима. Транспорт из пумпне станице до базена повратне 
воде запремине 6000 m3 обавља се челичним цевоводом пречника D600 mm у дужини од око 
2,1 km, који је укопан у земљу око 0,8m. 
 

(2) Повратна вода из постројења за припрему паста засипа 
 

Укупна количина повратне воде из постројења за припрему паста засипа износи 2.264 m3. 
Почетна тачка транспорта повратне воде из постројења је на коти 421 mnv, а крајња на коти 
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360 mnv. Транспорт се обавља гравитацијски, челичним цевоводом пречника 150 mm, а 
дужина транспорта (до базена повратне воде запремине 6.000 m3) износи око 2,2 km, који је 
укопан у земљу око 0,8 m. 
 

(3) Повратна вода са одлагалишта концентрата пирита 
 

Пројектом је предвиђено кориштење одлагалишта концентрата пирита као резервоара 
повратне воде. У циљу смањења оксидације концентрата пирита кисеоником из ваздуха, 
концентрат пирита који се одлаже у одлагалишту треба да стално буде покривен слојем 
повратне воде од најмање 2 m. Дренажна вода из акумулационог језера као и вода из 
јаловишта за одлагање флотацијске јаловине препумпавају се у акумулационо језеро 
одлагалишта концентрата пирита. Из акумулационог језера одлагалишта концентрата 
пирита повратна вода се препумпава до базена за третман воде, у који се истовремено 
сакупљају и површинске сливне воде постројења флотације. Из базена за третман повратна 
вода се препумпава у постројење за пречишћавање воде, а затим даље у базен повратне воде 
запремине 6.000 m3 који се налази на коти 360 mnv. 
 
Препумпавање повратне воде из флотацијског јаловишта до одлагалишта концентрата 
пирита 
 
Повратна вода из акумулационог језера флотацијског јаловишта се препумпава до 
акумулационог језера одлагалишта концентрата пирита. Почетна кота воде у акумулационом 
језеру флотацијског јаловишта варира од почетне коте на почетку експлоатације јаловишта 
од 250 mnv, до крајње коте на крају експлоатационог периода од 11 година која износи 292 
mnv.. Удаљеност од понтонске пумпне станице у акумулационом језеру флотацијског 
јаловишта до места испуштања повратне воде у акумулационо језеро одлагалишта 
концентрата пирита износи око 0,9 km. На понтонској пумпној станици поставиће се два сета 
пумпи SS200-5/2 пумпи за воду (радни и резервни) са по 2 серијски везане пумпе, са следећим 
појединачним параметрима пумпе: Q = 120 m3/h, H = 120 m, N = 132 kW. Свака пумпа је 
опремљена фреквентним регулатором брзине. Понтонска пумпна станица за препумпавање 
користи челични цевовод од нерђајућег челика пречника DN200, који је укопан у земљу на 
дужини од око 0,8 km. 
 
Препумпавање повратне воде из акумулационог језера одлагалишта концентрата пирита до 
базена за третман воде 
 
Из акумулационог језера одлагалишта концентрата пирита се помоћу понтонске пумпне 
станице дневно препумпава до базена за третман воде око 5.753 m3/дан. Почетна кота воде у 
акумулационом језеру одлагалишта концентрата пирита се креће од 285 mnv. (на почетку 
експлоатације одлагалишта) до крајње коте од 317 mnv. (на крају експлоатације 
одлагалишта). Укупна дужина повратног челичног цевовода изграђеног од нерђајућег челика 
пречника DN350 износи око 4,0 km. 
 
За пумпање се користе два сета пумпи за воду SS125-500A (радни и резервни), са следећим 
појединачним параметрима пумпе: Q = 250 m3/h, H = 75 m, N = 90 kW. Свака пумпа је 
опремљена фреквентним регулатором брзине. За препумпавање повратне воде од 
одлагалишта до постројења за третман воде укупне дужине око 0,5 km изградиће се потисни 
цеводов од челика пречника DN350, који се укопава до дубине од 0,8 m.  
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Поред постројења за пречишћавање воде, налази се пумпна станица бр. 2 за повратну воду, на 
терену са котом од 344 mnv. Димензије пумпне станице бр. 2 су: L × B × H = 9 m × 6 m × 5 m. 
Пумпна станица је опремљена са 2 сета пумпи за воду SS125-500 (1 радни 1 резервни), са 
следећим појединачним параметрима пумпи: V = 232 m3/h, H = 81 m, N = 90 kW. Свака пумпа је 
опремљена фреквентним регулатором брзине. За препумпавање повратне воде до базена за 
повратну воду од 6.000 m3 изградиће се челични потисни цевовод пречника DN350. 
 
Препумпавање дренажне воде до акумулационог језера флотацијског јаловишта  
 
Низводно од флотацијског јаловишта налази се акумулационо језеро у којем се сакупљају све 
дренажне воде које се препумпавају око 0,2 km у акумулационо језеро флотацијског 
јаловишта. Кота круне бране која формира акумулационо језеро се налази на коти 254 mnv. 
Понтонска пумпна станица је опремљена са 2 пумпе MD85-45х3 (радна и резервна), са 
следећим појединачним параметрима пумпе: Q = 55 m3/h, H = 152 m, N = 55 kW. 
 
Потисни цевовод је изграђен од челичних цеви пречника DN125 укупне дужине око 1,8 km, 
који је укопан у земљу на дубини од око 0,8 m. 
 
 
 
3.6 Заједнички инфраструктурни систем  
 

3.6.1 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
 
Развој рудника „Чукару Пеки“ изискује прилагођавања путне инфраструктуре како би се 
експлоатација руде бакра и транспорт концентрата одвијали неометано. Технолошка решења 
и распоред постројења на Планском подручју не захтева измештање општинског пута број ОП- 
15 Бор – Сува Река – Метовница у првој фази експлоатације лежишта. У другој фази, могуће је 
измештање деонице пута у зони потенцијалног слегања тла. 
 
У циљу задовољења потреба рудника „Чукару Пеки“, овај пут мора да претрпи реконструкцију 
(коловоз треба да буде минималне ширине 6 m – односно да има 2 саобраћајне траке ширине 
по 3 m), уз ојачавање коловозне конструкције, како би задовољио услове кретања терених 
возила које ће Рудник користити за транспорт. 
 
Ради обезбеђивања приступа разводном постројењу ТС 110 kV ЕМС-а које је лоцирано 
североисточно од комплекса постројења за прераду минералних сировина, планирана је 
изградња јавног пута (планска ознака ЈП бр.2) од општинског пута ОП-15 до објекта ЕМС-а, 
оријентационе дужине 0,78 km. Веза овог и општинског пута ОП-15 биће остварена трокраком 
раскрсницом. 
 
На нови јавни пут са елементима општинског пута (минималне ширине 2х3 m, са обостраним 
банкинама ширине 1 m), поред повезивања разводно постројење ЕМС-а 110 kV на јавни пут и 
наставља се интерни пут број 2 према постројењу за прераду минералних сировина и даље ка 
вези са интерним путем број 4. 
 
Осим наведеног, за потребе повезивања свих погона и инсталација Рудника, планирана је 
мрежа интерних путева у дужини од око 7,20 km. 
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За потребе повезивања свих линија/постројења Рудника, развијена је мрежа интерних путева, 
чију окосницу чини интерни пут број 2 који се пружа од везе са интерним путем број 4 (зона 
постројења за прераду минералних сировина) према новом јавном путу број 2 који даље 
наставља према ОП-15. Веза комплекса Рудника са државним путем ДПII - 394 на југозападној 
граници комплекса (зона портала нископа – тунела са пратећим садржајима), остварује се 
интерним путевима број 4 и број 5. 
 
Везу Комплекса са државним путем IБ -37 омогућује нови јавни пут ЈП бр. 1 (дужине 610 
метара), који се одваја од ОП-15 трокраком раскрсницом.  
 
Између општинског пута ОП-15 и укрштања са ДП I Б - 37, пут ће бити изграђен на насипу 
висине на највишој коти око 8 метара. За изградњу насипа користиће се, углавном, материјал 
из ископа. С обзиром да насип, приближно на средини, пресеца водоток (бујични), биће 
потребано да се обезбеди цевасти пропуст промера 4-5 метара, као би се обезбедило корито 
водотока од ерозије у потребној дужини са обе стране насипа. 
 
Од ДП IБ-37 ка одлагалишту флотацијског отпада планиран је интерни пут број 1 укупне 
дужине 2,23 km. Овај пут биће пројектован за оптерећења „тешког теретног“ саобраћаја. 
 
Непосредно пре раскрснице новог јавног пута ЈП бр. 1 са ОП-15, одваја се интерни пут број 6 
који води ка објектима (базенима) за прикупљање и третман воде. 
 
Робни транспорт 
 
Према садашњим проценама, на локалитету Постројења за припрему минералних сировина 
производиће се до 500.000 тона концентрата годишње.  
 
Транспорт концентрата ићи ће на две дестинације: ZIJIN BOR COPPER DOO BOR – Топионица и 
Лука Прахово.  
 

Табела 16. Растојање рудника и постројења Чукару Пеки од крајњих локација  
од до удаљење (km) 

„Чукару Пеки“ (горња зона) 
ZIJIN BOR COPPER DOO BOR 12,5 
лука Прахово 82,7 

 
Коридор за транспортовање концентрата ће бити преко јавног путног прикључка на државни 
пут ДП IБ-37. 
 
Део концентрата намењен ZIJIN BOR COPPER DOO BOR треба да настави овим путем до везе са 
ДП IIА-166, односно са новопланираном саобраћајницом којом би скретао удесно до укршатања 
са ДП IIА-166. После ове раскрснице, пут транспортовања би требало да настави 
новопланираном улицом II реда до железничке станице Бор - теретна и даље индустријским 
колосеком до комплекса ZIJIN BOR COPPER DOO BOR.  
 
Постоји могућност транспорта концентрата камионима директно до Топионице ZIJIN BOR 
COPPER DOO BOR и то државним путем ДП IБ– 37 до улице Наде Димић и даље новом теретном 
саобраћајницом чија је изградња предвиђена Генералним урбанистичким планом Бора. 
 
Путни транспорт концентрата ка Прахову, обављао би се камионима путем ДП IБ - 37 до везе 
са ДП IБ -35, и даље овим путем до луке. 
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Транспорт концентрата железницом требало би, такође, да иде овим путем до железничке 
станице Бор – теретна и даље железницом до луке у Прахову или Бургасу. 
 
У фази изградње рудника, транспорт рударског отпада (јаловине) од портала улазно-
излазних нископа до депонија флотацијског отпада, обављаће се камионима интерним и 
новим јавним путем број 2 до раскрснице са путем ОП-15, новим јавним путем број 1; а затим 
преко раскрснице на ДП IБ-37 (стационажа на државном путу је 24 + 012 km) и интерним 
путем број 1. 
 
На Слици 44 је дат приказ планиране трасе кретања концентрата (Просторни план подручја 
посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету „Чукару Пеки“ у општини 
Бор, ИАУС, 2019.).  
 

 
Слика 42. Шема транспорта концентрата 

 
Будући да ће се концентрат транспортовати друмским превозом, возило које ће се користити 
мора да испуњава стандарде који су сагласни актуелним прописима (Правилник о подели 
возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 
40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2016, 14/2016, 
108/2016, 7/2017,исправка, 63/2017)), што значи да тегљач и приколица имају: 
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- максимална дозвољена маса – 30 t; 
- максимална дужина – 12 m; 
- максимална дозвољена висина возила – 4 m. 

 
Пројектом је предвиђено да се за потребе транспорта користи возило са платформом 
прилагођеном превозу контејнера, без страница, корисне носивости 28 t (предвиђених 25 t 
концентрата руде и 3 t контејнера).  
 
Процена је да ће се, услед развоја пројекта, на државним путевима појавити повећан број 
возила (Просторни план подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на 
локалитету „Чукару Пеки“ у општини Бор, ИАУС, 2019.) (Табела 24). 
 

Табела 17. Број возила који ће се појавити на државним путевима 2021. године  

Улазни подаци 
Годишња количина концентрата (t) Дневна количина концентрата (t) 

Ка Zijin Bor Copper 
doo Bor 

Ка Прахову 
Ка Zijin Bor Copper 

doo Bor 
Ка Прахову 

Количина 
концентрата 

250.000 250.000 714,3 714,3 

Носивост контејнера 26,50 
Број контејнера 3774 15094 27 27 
Број контејнера – 
усвојене величине 

3800 15100 27 27 

Број контејнера по 
возилу 

1 1 1 1 

Укупно возила 5660 15100 27 27 
Од тога:  
На заједничкој 
деоници до везе са 
ДП IБ-37-Интерни 
пут број 2 

Укупно 20760  54 

На ДП IБ-37-смер ка 
Бору 

 10380  27 

На ДП IБ-37-смер ка 
Прахову 

 10380  27 

 

Процењује се да оваква оптерећења неће захтевати појачавање конструкције постојећих 
путева. 

 
Путнички транспорт 
 
Планирани број запослених радника у оквиру комплекса Чукару Пеки износи око 1205. 
Будући да ће рад бити организован у 3 смeне, број запослених који ће у једној смени долазити 
на посао кретаће се од 170 до 200.  
 
Претпоставља се да ће највећи број њих (око 80%) долазити из правца Бора, Слатине, 
Брестовца и Метовнице, па се сматра да ће се за кретање ка локацијама рудника највише 
користити ДП IIА-166 до везе са ДП IБ-37, па затим општинским путем број 15, новим јавним 
и интерним путевима. Ако се као меродавно узме да аутобус може да прими 60 путника, у 
јутарњем вршном сату биће потребна 2-3 аутобуса за превоз запослених из наведених насеља. 
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3.6.2 Енергетска инфраструктура 
 
Према извршеним проценама потрошње електричне енергије у целокупном комплексу 
будућег рудника, постројења и других објеката, дошло се до прорачуна оптерећења и 
потребне количине електричне енергије (Табела 18) (Студија изводљивости експлоатације 
лежишта Чукару Пеки – Горња зона, Институт за рударство и металургију, Бор, 2019). 
 
Годишња потрошња електричне енергије у производњи у оквиру овог пројекта је 209.058 × 
103 kWh. Годишња потрошња електричне енергије у руднику је 59,153 × 103 kWh, годишња 
потрошња електричне енергије за прераду минерала је 95,351 × 103 kWh, а годишња 
потрошња електричне енергије комуналних помоћних објеката је 35,303 × 103 kWh. 
 

Табела 18. Капацитет, прорачунато оптерећење и годишња потрошња електричне енергије 

 
Инсталисана 

снага  
(kW) 

Радна снага  
(kW) 

Израчуната 
активна снага  

(kW) 

Израчуната 
привидна 

снага  
(kVA) 

Фактор 
снаге 

Годишња 
потрошња 
енергије 

(kWh) 

Укупна вредност за прве две године 
експлоатације 

20,065 17,588 11,784  12,311 0.96 63,283 

Укупна вредност експлоатације од 3-4 
.године  

20,692 18,215 12,290  12,853 0.96 65,784 

Укупна вредност експлоатације од 5-13. 
године 

23,241 20,203 13,726  14,375 0.95 73,089 

За прераду минералних сировина       

За пратеће објекте       

Укупни капацитет од прве до четврте 
године 

      

Укупни капацитет од 5. године па на 
даље 

      

 
Главно оптерећење у погледу електроснабдевања рударског и прерађивачког система 
представљају главна пумпа за воду у руднику на нивоу –260 m (1.800 kW), главни вентилатор 
(3.200 kW), компресор ваздуха (око 560 kW), систем за снабдевање водом и расвету. Даљим 
развојем рудника (у оквиру друге фазе експлоатације) оптерећењу ће се додати и пумпа за 
воду на нивоу –440 m снаге 560 kW. Укупна инсталисана снага износи 6.120 kW.  
 
Оптерећење електросистемa у току главне производње и оптерећење услед осветљења 
других процеса спадају у секундарни тип оптерећења, а објекти који не припадају примарном 
и секундарном оптерећењу спадају у групу терцијарног оптерећења. Двоструко напајање се 
користи за примарно оптерећење, а за секундарно се користи напајање по систему двоструког 
круга. 
 
Шема напајања и ниво напона  
 
Основни енергетски ресурс који ће користити рудник „Чукару Пеки“ је електрична енергија. 
Предвиђено је повезивање рудника на мрежу ЕМС-а преко прикључка електроводом 
напонског нивоа 110 kV, у свему према условима ЕМС-а. На овом простору налазе се 
далеководи напонског нивоа 400 kV Бор 2 – Ниш 2 и 110 kV Бор 2 – Зајечар 2. 
 
Главни трансформатор је изабрано да буде SFZ11-50MVA. Такође ће бити изведена 2 
трансформатора 110/10 kV, један који ће бити у употреби и други који ће служити као 
резервни. 
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Надземна или кабловска линија далеководне петље предвиђена је у виду 10 kV сабирнице 
другачије од трафостанице за снабдевање следећих постројења: просторија за дистрибуцију 
електричне енергије система за подземни транспорт, просторија за дистрибуцију електричне 
енергије подземне пумпе, дистрибуција електричне енергије просторија главне вентилације 
у руднику, просторија за дистрибуцију електричне енергије површинског пуњења, просторија 
за дистрибуцију електричне енергије млевења, просторија за дистрибуцију електричне 
енергије флотације, просторија за дистрибуцију електричне енергије пумпе за циркулацију 
воде и јама. За јаловишта и комуналне објекте који су далеко од постројења за прераду на 
рудничком комплексу, надземни вод од 10 kV користиће се за напајање електричном 
енергијом. 
 
Локација нове ТС 110/10 kV „Чукару Пеки“ и разводног постројења одабрана је узимајући у 
обзир положај магистралног пута Бор-Зајечар ДП IБ–37, трасе постојећих далековода 110 kV 
ДВ 148/2 Бор 2 - Зајечар 2 и 400 kV ДВ 403 Бор 2 - Ниш 2 (којима предстоји реконструкција), 
позиције будућег рудника и флотације. 
 
У почетној фази изградње рудника, у електоенергетски систем комплекса биће укључена ТС 
35/10 kV која ће се изградити као привремени објекат. 
 
Превасходна намена ове привремене трафостанице је прикључење градилишта и објеката 
који су у функцији отварања рудника, све у складу са одобрењем за привремено прикључење 
објекта: градилишта и привремених објеката за потребе отварања рудника „Чукару Пеки“ 
издатим од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ бр. 01.000-Д.08.01 81963/1-19 од 11.03.2019. год. 
 
 

3.6.3 Сигурносни систем и провера електричних инсталација 
 
У 110 kV трафостаници и 10 kV разводном систему уграђени су посебни интегрисани уређаји 
за заштиту и праћење са напредном технологијом и високом поузданошћу у улазним и 
излазним линијама трансформатора, излазним линијама мотора и другим петљама. Ови 
уређаји имају функције управљања, заштите, мерења, управљања сигналом и даљинског 
управљања разводним системом. 
 
Да би се осигурала несметана комуникација између подземног дела и дела на површини 
терена, успостављени су комуникациони системи и системи мониторинга. Инсталацијом 
надзорних уређаја на радним тачкама главне опреме рудника, могу се пратити радни услови 
опреме, ниво воде силоса, притисак ваздуха у вентилатору и количина ваздуха и други 
производни параметри. 
 
Главни прекидач на нисконапонској страни трансформатора користи прекидач који има 
заштиту од кратког споја и заштиту од струје веће од предвиђене, и опремљен је уређајем за 
заштиту од земљоспоја. TN-S систем се користи у подстаницама надземних индустријских 
објеката. IT систем се користи за дистрибуцију ниског напона у јами, и поставља се уређај за 
детекцију отпора изолације. 
 
Важни индустријски објекти као што су трафостаница и главна флотациона постројења 
сматрају се другом категоријом објеката за громобранску заштиту, док се остали објекти 
сматрају трећом категоријом. Отпорност уземљења је мања од 10 Ω, а отпор уземљења 
разводне станице и радионица је мањи од 4 Ω. Када горе наведена три уређаја за уземљење 
деле скуп уређаја за уземљење, тада је отпор уземљења мањи од 1 Ω. 
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Подземни објекти су неутралне тачке и за њих се не врши уземљење, а сва електрична опрема 
и метални цевоводи осигурани су ПЕ заштитом. Отпор уземљења је мањи од 2 Ω. 
 
 

3.6.4 Телекомуникациони системи 
 
Прикључење на јавну телекомуникациону (ТК) мрежу биће извршено оптичким каблом од 
прикључка на кабл Телекома поред пута бр 37 до локације управне зграде рудника. 
Приступни уређаји Телекома Србија биће лоцирани у управној згради рудника.  
 
Потребне цеви које омогућавају да се, након изградње објеката на локацијама, положе ТК 
каблови који ће моћи да задовоље све потребе за ТК комуникацијама рудника, биће 
инсталиране у току изградње саобраћајница за приступ локацијама и интерним 
саобраћајницама на самим локацијама.  
 

- Комуникациони системи у области рударства 
 
Систем подземног праћења радника – рудара 
Према захтевима рударске производње, пројектован је и интегрисан подземни систем 
позиционирања рудара који се користи за праћење и лоцирање рудара у реалном времену. 
Овај систем омогућава менаџерима да прате локацију и путању свих радника у било ком 
тренутку. Овај систем користи оптички индустријски кабал Етхернет као платформу за 
пренос података и шаље податке о рударима које прикупља свака подстаница преко картице 
за читање, а затим их шаље назад у диспечерски центар. Систем прати и идентификује 
операторе који имају идентификациону картицу за прикупљање информација о рударима и 
упозорава на присуство рудара који не поседује сертификат када уђу у подземно рударско 
подручје. Централна станица система за позиционирање рудара налази се у диспечерском 
центру. 
 
При пројектовању овог система, предвиђено је постављење читача мобилних картица на 
улазној рампи и на почетку транспортне траке у окну, који су погодни за преглед и 
идентификацију картица за рударе који улази и излази из подземне зоне, а такође могу 
спречити рудара да носи више картица истовремено, неисправне картице и улаз у подземно 
рударско подручје без картице. 
 
Контролни систем и мониторинг 
Систем мониторинга и контроле може да прати промене свих фактора радне средине (као што 
су концентрација угљен-моноксида или азот-диоксида, брзина кретања ваздушне струје, 
притисак ваздушне струје, температура, гасови, стартовање и заустављање вентилатора, 
подземни притисак) који утичу на безбедност производње у било које време током 
производног процеса и може аутоматски да се предузму одговарајуће радње или да се покрену 
аларми када релевантни индикатори прелазе прописане вредности, а информације ће се 
благовремено доставити лицима задуженим за безбедност како би се осигурала сигурност 
рударске производње. 
 

- Распоред система контроле и праћења параметара у јами 
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Главни транспортни ходници и нископи опремљени су са два преносива детектора гаса који 
детектују угљен-моноксид и азот-диоксид. Фиксни сензори угљен-моноксида су постављени 
код дробилице и код главног транспортера. 
 
Сензор брзине кретања ваздуха се поставља на главним транспортним нископима и на 
улазном и излазном вентилационом окну. Старт-стоп сензора и сензор притиска ваздуха 
(негативног притиска) се постављају у супротном ротирајућем аксијалном вентилатору 
повратног ваздуха. 
 
Имајући у виду могућност појева високих подземних притисака или чак и појаве горског удара 
у дубљим деловима лежишта, неопходно је стално праћење напонског стања и деформација у 
кровинском масиву, чиме се повећава општа сигурност производње. 
 
Мерењем деформација на површини терена може се успоставити релација између 
иницијалног улегања и дубине откопавања и времена, облик криве улегања терена, 
параметри померања стенског масива, промене карактеристика улегања са променом дубине 
откопавања, као и веза између улегања површине терена и карактеристика подинских и 
кровинских стена. Задаци мерења су: одредити опсег деформација површине терена, угловни 
параметри процеса померања, магнитуде и правци простирања највећих деформација, 
временски период између тренутка откопавања и тренутка када процес померања допре до 
површине терена, итд. Потребно је вршити геодетска опажања на површини терена, по 
профилним линијама. Профилне линије се постављају дуж главних очекиваних зона 
померања, у правцу пружања и пада лежишта и попречно на ове правце. Дужине профилних 
линија морају бити довољне да се завршавају ван очекиваних зона утицаја. Размак између 
појединих тачака (репера) на профилним линијама је 25 метара. Главна опрема за геодетска 
мерења су нивелир велике прецизности, оптички теодолит, даљиномер. 
 
Кроз систем видео-надзора на земљи, врши се надзор на главним транспортним системима, 
на улазу и другим кључним деловима како би се остварио свеобухватни надзор различитих 
услова средине и активности рудара у рударском подручју. Руководиоци могу лако и на време 
разумети и схватити динамику различитих места у реалном времену, укључујући положаје 
рудара, рад и безбедносну ситуацију, како би обезбедили савремени начин управљања 
рударским подручјем. 
 
У складу са стварним потребама безбедности, мрежни комуникациони систем треба да буде 
изграђен у металичним и неметаличним подземним рудницима. Истовремено, бежични 
комуникациони систем треба да буде пројектован као допуна мрежном комуникационом 
систему. 
 
Централна рачунарска соба се налази у управној згради, а локалне рачунарске просторије су 
изграђене од стране рудника према класификацији рачунарских соба националне базе 
података и захтевима стандардног нивоа. Пројекат садржи громобранску заштиту, заштиту 
од статичког електрицитета и проблеме уземљења; кључна опрема мора бити снабдевена од 
стране УПС непрекидног напајања; свеобухватно напајање рачунарске собе треба да следи 
принцип одвајања јаке и слабе струје; жичани оквир је направљен између ормара и трасе; 
рачунарска соба треба да буде пројектована са оптичким кабловима или шест типова 
мрежних каблова са сваког спрата пословних просторија и сваког радног подручја, и треба 
узети у обзир одређене резервне линије; да би се осигурала константна температура и 
влажност рачунарске просторије, мора бити опремљена климом; Заштита од пожара и 
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заштита од крађе треба да буду усклађене са стандардом; на основу постојећих финансијских 
средстава, може се изабрати интегрисано решење за компјутерску собу. 
 

- Аутоматски систем дојаве пожара 
У индустријској зони је постављен сет аутоматских пожарних аларма, а у централној 
контролној соби је постављен регионални пожарни аларм. Сигнали за дојаву пожара сваког 
подручја се прикупљају у централној контролној соби, а контролор је повезан са другим 
подручјима. Детектори пожарних аларма постављени су у канцеларијама, компјутерским 
просторијама, контролним просторијама, дистрибутивним просторијама, и другим важним 
локацијама у оквиру сваке радионице како би се задовољили захтеви постављања пожарних 
алармних система. Видљиви дим приликом пожара може се пратити у реалном времену, а 
алармни сигнал се може послати у раној фази пожара, како би се смањили губици настали од 
пожара.  
 
Показатељи евакуације, као што су звучни видео аларми, постављају се на главним местима и 
улазима како би обавестили људе да побегну у случају пожара. Додаје се систем пожарне 
телефонске комуникације, као посебна телефонска мрежа система заштите од пожара, како 
би се осигурала комуникација у хитним случајевима. Поред тога, по потреби се успоставља 
систем за емитовање пожара и систем за повезивање ватрогасних система. Систем 
ватрогасних прикључака може остварити ручно/аутоматско стартовање-стопирање система 
професионалног гашења пожара, као што је стартовање. 
 

- Опрема за аутоматизацију 
Главни кругови детекције и управљања су: 
 

1) Детекција нивоа и контролно коло за контролу складишта руде; 
2) Контролно коло тракастог транспортера; 
3) Контролно коло снабдевања млинова водом; 
1. Безбедоносни аларм и контролно коло за интерну блокаду за параметре процеса 

млинова и главне процесне опреме; 
4) Детекција и контролно коло за проток улазних компоненти, концентрацију и притисак 

хидроциклона; 
5) Детекција протока, концентрације и гранулометријског састава прелива 

хидроциклона; 
2. Детекција и контролно коло нивоа течне фазе и гасова у флотацијској машини и коло 

детекције pH вредности; 
6) Аутоматска припрема реагенаса и контрола система дозирања; 
7) Систем анализе садржаја у пулпи на чвориштима цевовода, за концентрат и јаловину; 
8) Контролни систем за аутоматску припрему и дозирање адитива; 
9) Кружно коло детекције притиска и запремине ваздуха на дуваљкама; 
10) Детекција нивоа течности и контрола сваке ћелије флотацијске машине; 
11) Коло детекције протока и концентрације одлива згушњивача; 
12) Коло детекције радног струјног кола за важнију опрему; 
13) Остала кола детекције и контроле зависно од захтева процеса. 

 
- Уземљење громобрана 

Како би се избегли утицаји удара грома на инструменте неопходно је предузети следеће мере 
заштите: целокупни систем напајања инструмента треба да буде опремљен уређајем за 
заштиту од атмосверских пренапона; заштитни омотач инструменталних кабла (бакарни 
ширм) мора бити добро уземљен; глване инструменте треба опремити уређајем за заштиту 
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од атмосферских пренапона; уређаје за заштиту од удара грома треба повезати са контролним 
системима. 
 
 

3.6.5 Снабдевање топлотном енергијом 
 
Комплетан комплекс и сви објекти, који укључују дробилично постројење, флотацијско 
постројење, канцеларије запослених и остале просторије, повезани су на централно грејање и 
загревају се топлом водом.  
 
Снабдевање топлотном енергијом планирано је кроз изградњу и рад котларнице на струју и 
изградњу нових инсталација за грејање.  
 
Рад котларнице треба да обезбеди довољну количину топлоте за загревање великог броја 
објеката (Табела 19).  
 
 

Табела 19. Преглед објеката који се загревају и неопходне количине енергије 

Објекат 
Запремина 

Топлотни 
индекс 

Просечна 
температура 
(унутрашња) 

Просечна 
температура 
(спољашња) 

Количина 
енергије 

V q tn tw Q 
m3 W/m3 ℃ ℃ kW 

Бункер за сирову 
руду 

192 1.5 10.00  -6.70  4.81  

Радионица за 
примарно 
дробљење 

1080 1.5 18.00  -6.70  40.01  

1# транспортна 
станица 

720 1.50  10.00  -6.70  18.04  

2# транспортна 
станица 

450 1.50  10.00  -6.70  11.27  

3# транспортна 
станица 

450 1.50  10.00  -6.70  11.27  

4# транспортна 
станица 

960 1.50  10.00  -6.70  24.05  

5# транспортна 
станица 

284 1.50  10.00  -6.70  7.11  

6# транспортна 
станица  

100 1.50  10.00  -6.70  2.51  

1#Пресипна 
станица 

324 1.50  10.00  -6.70  8.12  

2# Пресипна 
станица 

216 1.50  10.00  -6.70  5.41  

Бункер за руду 2079 1.50  10.00  -6.70  52.08  
Дробилична 
постројења 

42120 0.35  14.00  -6.70  305.16  

Флотација 102816 0.30  14.00  -6.70  638.49  
Просторија за 
припрему 
реагенаса 

4252.5 0.50  16.00  -6.70  48.27  

Компрескорска 
станица 

2551.5 0.50  16.00  -6.70  28.96  

Магацин 
реагенаса 

1215 0.50  16.00  -6.70  13.79  
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Пумпна станица 
концентрата 
бакра 

1755 0.80  16.00  -6.70  31.87  

Пумпна станица 
јаловине 

756 0.80  16.00  -6.70  13.73  

Радионица филтер 
преса 

17388 0.40  16.00  -6.70  157.88  

Филтража 33480 0.40  16.00  -6.70  304.00  
Радионица за 
поправку 
механизације на 
површини терена 

12672  0.50  16.00  -6.70  143.83  

Радионица за 
поправку 
механизације у 
руднику 

13392  0.50  16.00  -6.70  152.00  

Просторије 
пуњења и мешања 

31320  0.50  16.00  -6.70  355.48  

Вентилаторска 
станица 

6300  1.00  14.00  -6.70  130.41  

Компресоркса 
станица 

1620  1.00  14.00  -6.70  33.53  

Просторија са 
дизалицом 

396  1.00  16.00  -6.70  8.99  

Пресипна станица 
окна 

5400  1.50  10.00  -6.70  135.27  

Површинска 
транспортна 
станица 

7600  1.50  10.00  -6.70  190.38  

Канцеларијске 
просторије 

74  1.50  18.00  -6.70  2.74  

Комора за 
загревање ваздуха 
у улазном окну 

4480  0.50  16.00  -6.70  50.85 

Компора за 
загревање ваздуха 
у нископу 

2340  0.80  16.00  -6.70  42.49  

Котларница  864  1.00  16.00  -6.70  19.61  
Постројење 
повратне воде и 
пумпна станица 
јаловишта 

14,400.00  0.60  16.00  -6.70  196.13  

Пумпна станица 
свеже воде 

2,040.00  0.80  16.00  -6.70  37.05  

Пумпна станица 
концентрата 
сумпора 

14,400.00  0.60  16.00  -6.70  196.13  

Пумпна станица 
свеже воде 

270.00  1.00  16.00  -6.70  6.13  

Довод загрејаног 
ваздуха кроз окно 

  2.00   5,135.00  

Довод загрејаног 
ваздуха кроз 
сервисни нископ 

  2.00   1,583.00  

УКУПНО 10145.84 
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Производно топлотно оптерећење израчунато је следећом формулом: 

Q=K0·K1·Q1 

    Q – пројектовани капацитет котларнице, t/h. 

    Q1‐ оптерећење грејања, t/h. 

    K0 – губитак топлоте и коефицијент цурења, овде 1.05  

    K1 – оптерећење грејања при симултаном коришћењу и фактору 1.0  

Q = 2370.9 × 1.05/0.98/1000 = 2.54 MW 

 
За обезбеђивање неопходне количине топлотне енергије изабрана су четири CWDR1.05-90/70 
електрична котла за топлу воду у котларници, Q = 1.05 MW (3 за 1).  
 

У близини улазног окна потребно је укупно оптерећење од: 

Q = 5866,26 × 1,05 / 0,98 / 1000 = 6,29 МW 

За обезбеђивање неопходне количине топлотне енергије у близини усисног вратила изабрана 
су четири CWDR2.1-90/70  електрична котла за топлу воду у котларници, Q = 2,10 MW (3 за 1).  
 

У близини нископа потребно је укупно оптерећење од: 

Q = 1908.65 × 1.05/0.98/1000 = 2.04 MW 

За обезбеђивање неопходне количине топлотне енергије у близини помоћног нагиба 
изабрана су  три CWDR1.05-90/70 електрична котла за топлу воду у котларници, Q = 2,10 MW 
(2 за 1).  

 
Планирано је да котлови раде 150 дана годишње. 
 
Мрежа топлотних цеви је разграната и  примењена је метода директно укопаних цеви. 
Бешавне цеви су заштићене алуминијум-силикатним заштитним слојем како се кроз земљу 
не би губила топлота. Цеви за топлу воду заштићене су полуетиленском пеном, велике 
густине. 
 
Загревање свежег ваздуха  
 
У рударском подручју поред вентилациног окна свеже ваздушне струје, постављена је 
топлотна подстаница за грејање доводног ваздуха. У сврху грејања користе се два 
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комбинована клима уређаја са јединичним грејним капацитетом од 2568 kW и једним 
вентилатором  196609 m3/h. На подручју рудника, зграда за снабдевање топлим ваздухом је 
смештена близу улаза у нископе. Две комбиноване јединице за загревање се користе, 
капацитета грејања од 769 kW, а капацитет вентилатора је 58905 m3/h ваздуха. Медијум за 
грејање је 90/70°C топла вода, која долази из котларнице. Спољни ваздух се загрева, филтрира 
и пречишћава, меша са улазним ваздухом и шаље у рудничке просторије. 
 
 
3.7 План производње и нормативи потрошње енергије, материјала и резервних 

делова  
 
 
План производње 
 
Након завршетка инфраструктурних радова, најпре ће се започети са експлоатацијом првог 
експлоатационог нивоа. Током прве године производиће се 1,65 Мt руде, док ће у другој 
години производња бити већа и износиће 2,31 Мt. Експлоатација другог експлоатационог 
нивоа биће започета у трећој години и тада ће годишњи капацитет за прва два нивао 
износити 3,3 Мt. Почевши од пете године производње, трећи експлоатациони ниво почиње 
постепено да замењује први експлоатациони ниво. Експлоатациони период горње зоне 
лежишта Чукару Пеки износи 13 година. 
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Табела 20. Детаљан план производње 
Нив

о 

Метод
а 

Откоп. 

Руда Cu Cu Au Au Ag Ag As As Производња по годинама 

t % t g/t kg g/t kg % t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

–
50m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

125937 
7,0
5 

8881 
11,
19 

1409 
15,
62 

1966 
0,0
7 

92 
4950

0 
76437            

–
80m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

125433
7 

8,6
2 

10813
7 

7,6
5 

9597 
11,
56 

1449
9 

0,1
3 

1616 
2475

00 
49500

0 
33000

0 
18183

7 
         

–
110
m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

262298
7 

6,6
9 

17538
6 

4,8
2 

1264
6 

8,6
7 

2275
2 

0,1
9 

5039 
3135

00 
75900

0 
82500

0 
55978

7 
16570

0 
        

–
140
m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

330615
0 

5,5
4 

18327
2 

3,7
5 

1238
3 

6,2
3 

2058
2 

0,2
3 

7675 
2145

00 
72600

0 
82500

0 
82500

0 
71565

0 
        

–
200
m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

909462 
5,1
7 

47041 
3,0
2 

2742 
5,8
7 

6252 
0,2
0 

1786  
25356

3 
33000

0 
16500

0 
16089

9 
        

Комб. 
728577

5 
3,9
5 

28723
2 

2,5
4 

1852
3 

4,9
7 

3618
5 

0,2
3 

1706
3 

       
12809

6 
13200

00 
13200

00 
13200

00 
12540

00 
95158

5 

–
260
m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

219790
0 

2,0
2 

44478 
0,9
1 

2003 
1,9
3 

3929 
0,0
9 

2041    
24837

6 
33000

0 
49500

0 
49500

0 
33000

0 
29952

4 
    

Комб. 
672041

2 
2,1
2 

14229
2 

1,4
2 

9521 
2,6
9 

1804
9 

0,1
8 

1176
3 

  
99000

0 
13200

00 
14850

00 
14850

00 
13200

00 
26975

4 
     

–
320
m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

199368
7 

1,4
0 

27921 
0,5
1 

1023 
0,8
7 

1616 
0,0
7 

1297     
42900

0 
49500

0 
49500

0 
33000

0 
24468

7 
    

Комб. 
422491

3 
1,6
2 

68536 
0,6
7 

2816 
1,2
3 

5201 
0,1
7 

7369         
65064

9 
99000

0 
99000

0 
85800

0 
83015

1 

–
380
m 

Хоризо
нт. 

појаси
ма 

771900 
1,3
9 

10738 
0,4
7 

362 
0,8
3 

661 
0,0
5 

350     13751 
16500

0 
33000

0 
26314

9 
     

Комб. 
231763

7 
1,4
2 

32798 
0,4
9 

1133 
1,1
4 

2640 
0,1
6 

3675      
66000

0 
66000

0 
82500

0 
22414

0 
    

–
440
m 

Комб. 
243039

9 
1,3
3 

32323 
0,4
1 

988 
0,8
0 

1951 
0,0
9 

2142         
56100

0 
66000

0 
66000

0 
60340

8 
 

Исп
од 
–

440
m 

Комб. 313099 
1,2
0 

3765 
0,2
7 

86 
0,6
6 

206 
0,0
9 

295             
32005

7 

УКУПНО 
364745

95 
3,2
2 

11733
99 

2,0
6 

752
32 

3,7
4 

1364
90 

0,1
7 

622
02 

             

Укупна годишња производња (t/god) 
8250

00 
23100

00 
33000

00 
33000

00 
33000

00 
33000

00 
33000

00 
33000

00 
33000

00 
29700

00 
29700

00 
27154

08 
21017

92 

Просечна дневна производња (t/дан) 5000 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 8229 6369 
Просечни садржај Cu у руди (%) 6,57 6,17 4,72 3,95 2,90 1,66 1,63 2,34 2,33 2,40 2,40 2,44 2,42 

Просечни садржај Аu у руди (g/t) 5,43 4,78 3,39 2,76 1,85 0,88 0,84 1,31 1,28 1,34 1,34 1,37 1,36 

Просечни садржај Аg у руди (g/t) 8,76 7,91 5,84 4,81 3,31 1,73 1,64 2,59 2,50 2,60 2,60 2,67 2,64 

Просечни садржај As у руди (%) 0,17 0,18 0,18 0,17 0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 
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Потрошња и доток воде 
 
Процењена потрошња воде у руднику износи 41326 m3/дан. Ова вода укључује пијаћу воду 
(444 m3/дан), подземну воду (526 m3/дан), свежу воду (2333 m3/дан), воду која циркулише у 
току свих процеса (3240 m3/дан), повратну воду од згушњивача (29750 m3/дан), повратну 
воду из акумулација са повећаном концентрацијом сумпора (1493 m3/дан), повратну воду из 
јаловишта (1276 m3/дан) и повратну воду из нове акумулације (2264 m3/дан). Планирана 
потрошња воде у процесу експлоатације износи 2500 m3/дан. 
 
Потрошња воде у постројењу за прераду руде износи 38036 m3/дан. Ова вода укључује пијаћу 
воду (58 m3/дан), подземну воду (526 m3/дан), свежу воду (1529 m3/дан), циркулирајућу воду 
(3240 m3/дан), повратну воду од згушњивача (27650m3/дан), повратну воду из језера са 
повећаном концентрацијом сумпора (1493m3/дан), повратна вода јаловишта (1276 m3/дан) и 
повратну воду из поновне акумулације (2264 m3/дан).  
 
Поред потрошње воде у главним процесима и постројењима рудника, неопходно је 
обезбедити одређену количину воде за функционисање његових осталих делова и то: 
техничку воду (45 m3/дан), потрошњу воде у процесу загревања 283 m3/дан, потрошњу 
осталих вода (100 m3/дан) и потрошњу непредвиђених вода (362 m3/дан). У табели 16 
приказани су водни биланси за сваки од рударских објеката појединачно (Студија 
изводљивости експлоатације лежишта Чукару Пеки – Горња зона, Институт за рударство и 
металургију, Бор, 2019). 
 

Табела 21. Укупни водни биланс  

Подручје 

Потрошња воде (m3/d) Доток (m3/d) 

Губици 
(m3/d) 

С
у

м
а
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и
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Д
и
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к
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о

 
п

р
а

ж
њ

е
њ

е
 

Подземна 
еклопатација 

             

Количина воде 2,500  500   2,000 2,000      500 

Флотацијско 
постројење 

             

Процедна вода 33,658  449 526  
32,68

3 
26,930  1,493 3,687 1,276  272 

Вода за кружно 
хлађење 

3,600  360  
3,24

0   3,240     360 

Вода за 
испирање 

720  720    720       

Вода за остале 
објекте 

58 58          52 6 

Сума 38,036 58 1,529 526 
3,24

0 
32,68

3 
27,650 3,240 1,493 3,687 1,276 52 638 

Техничка вода 45 45          40 5 

Потрошња 
воде у процесу 
загревања 

283 283           283 

Остале воде 100  100    100       
Непредвиђена 
вода 

362 58 304          362 

Укупно 41,326 444 2,333 526 
3,24

0 
34,78

3 
29,750 3,240 1,493 3,687 1,276 92 1,788 
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Студијом изводљивости (Институт за рударство и металургију, Бор, 2019), дефинисани су 
нормативи потрошње енергије, материјала и резервних делова (Табела 29, Табела 30, Табела 
31 и Табела 32). 
 
Потрошња различитих материјала  
 

Табела 22. Потрошња материјала у руднику 

Опис 
Метода откопавања у хоризонталним 

појасима 
Коморно-стубна метода са  

Бр. Материјал Јединица 
Потрошња 

по тони 
руде 

Дневна 
потрошња 

Годишња 
потрошња 

Потрошња 
по тони 

руде 

Дневна 
потрошња 

Годишња 
потрошња 

1. Експлозив kg 0,65 2340 772200 0,42 2668 887040 
2. Нонел детонатори ком. 0,03 108 35640 0,02 128 42240 
3. Детонирајућа цев m 0,5 1800 594000 0,2 1280 422400 
4. Бушеће бургије ком. 0,004 14,4 4752 0,002 12,8 4224 
5. Бушеће шипке ком. 0,0005 1,8 594 0,0003 1,92 634 
6. Бушеће цеви ком. 0,0004 1,44 475 0,0002 1,28 422 
7. Завртњеви ком. 0,0002 0,72 238 0,0001 0,64 211 
8. Дизел гориво kg 0,47 1692 558360 0,53 3392 1119360 
9. Моторно уље kg 0,09 324 106920 0,04 256 84480 

10. Хидраулично уље kg 0,01 36 11880 0,02 128 42240 
11. Гуме ком. 0,0003 1,08 356 0,0002 1,28 422 

12. 
Цеви за 
запуњавање 

m 0,004 14,4 4752 0,0006 3,84 1267 

13. 
Цемент 
(запуњавање) 

t 0,0474 171 56311 0,043 275 90816 

14. Анкерни каблови ком. 0,01 36 11880    

15. 
Цемент (прскани 
бетон) 

t 0,0067 24,12 7960    

16. 
Брзовезујући 
цемент 

kg 0,235 846 279180    

17. Анкерни шрафови сет 0,1 360 118800    

 
Табела 23. Нормативи потрошње материјала у руднику 

Бр. Материјал Јединица 
Појединачна 

потрошња по m3 

Дневна 
потрошња 

Годишња 
потрошња 

1. Експлозив kg 2,71 1940,36 640318,8 
2. Нонел детонатор ком. 3,5 2506 826980 
3. Бушачке бушилице ком. 0,003 2,148 708,84 
4. Челичне бушилице kg 0,002 1,432 472,56 
5. Дизел гориво kg 1,4 1002,4 330792 
6. Хидрауличко уље kg 0,082 58,712 19374,96 
7. Цемент t 0,0125 8,95 2953,50 
8. Моторно уље kg 0,033 23,63 7797,24 
9. Гуме ком. 0,00049 0,35 115,78 

10. Анкерни шрафови ком. 0,48 343,68 113414,4 
11. Песак t 0,06 42,96 14176,80 
12. Туцаник t 0,06 42,96 14176,80 
13. Челична мрежа kg 1,5 1074 354420 

 
Табела 24. Врста, доза и концентрација реагенаса у постројењима припреме минералних сировина 

Бр. Име реагенса 
Потрошња реагенаса Концентрација, 

% 
Облик 

складиштења Јединична, g/t Дневно, t Годишње, t 
1. Креч 13000 130 42900 5 бункер 
2. Амонијум бутилат 120 1,20 396 10 бурад 
3. Бутил ксантат 90 0,90 297 10 бурад 
4. MIBC 90 0,90 297 100 бурад 
5. Z-200 133 1,33 438,90 100 бурад 
6. 2# уље 43 0,43 141,90 100 бурад 
7. Полиакриламид 10 0,10 33 0,5 вреће  
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Табела 25. Нормативи потрошње материјала и потрошње материјала у постројењима припреме 

минералних сировина 

Бр. Материјал Јединица 
Норматив, 

јед/t 
Годишња потрошња, 

јед/год 
1. Облоге kg 0,02 66000 
2. Гумене облоге kg 0,015 49500 
3. Гумене траке m2 0,0015 4950 
4. Мреже за сита kg 0,002 6600 
5. Уље kg 0,01 33000 
6. Мазива kg 0,025 82500 
7. Челичне кугле kg 1 3300000 
8. Импелери kg 0,1 330000 
9. Z-200 kg 0,133 438900 

10. KEX kg 0,09 297000 
11. Терпенско уље kg 0,043 141900 
12. Креч kg 13 42900000 
13. Флокулант kg 0,01 33000 

14. 
Амонијум дибутил 
дитиофосфат 

kg 0,09 396000 

15. MIBC kg  297000 
16. Остало  0,0289  
17. Електтрична енергија kkWh 0,224 95351 
18. Вода m3  739200 
19. Плате број  160 

 
 
Потрошња ваздуха у систему вентилације 
 
Потребна количина ваздуха у јами рачуна се према потрошњи ваздуха на челу рударских 
радова.  
 

Табела 26. Потребна количина ваздуха у јамским просторијама 

 Јамске просторије 
Мерне 

станице 
Проток ваздуха 

(m3/s) 
Укупна потрошња 

ваздуха (m3/s) 
1 Метода откопавања у хоризонталним појасима 

1.1 Откопавање 9 8 72 
1.2 Транспорт 4 4 16 
1.3 Запуњавање 2 4 8 
1.4 Подграђивање 1 4 4 
2 Комбинована метода 

2.1 Откопавање 7 8 56 
2.2 Транспорт 3 4 12 
2.3 Запуњавање 2 4 8 
2.4 Подграђивање 1 4 4 
3 Експлоатација 

3.1 Експлоатација (јаловина) 4 8 32 
3.2 Експлоатација (буш-мин.) 9 5 45 
3.3 Подграђивање 3 4 12 
4 Коморе 

4.1 Истоварне коморе 3 10 30 
4.2 Магацин експлозива 1 10 10 
4.3 Централна подстаница 1 10 10 
4.4 Главна пумпна комора 1 5 5 
4.5 Радионица за поправку 1 8 8 
4.6 Подстаничне коморе 4 5 20 
4.7 Дробилична комора 1 15 15 
5 Потребна количина ваздуха 368 
6 Коефицијент истицања ваздуха 1,25 
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7 Укупна потребна количина ваздуха 460 

 
Укупна снага дизел опреме у јами користи се за рачунање потребне количине свежег ваздуха. 
У табели 22 дат је приказ потребне количине свежег ваздуха ако се зна да је минималан 
проток свежег ваздуха који је потребан при раду дизел опреме 4,08 m3/min. 
 

Табела 27. Потребна количина свежег ваздуха у односу на потрошњу дизел опреме 

 Опрема Модел 
Број 

возила 

Снага по 
јединици 

(kW) 

Укупна 
снага 
(kW) 

Фактор 
искоришћења 

Корисна 
снага 
(kW) 

Проток 
ваздуха 
(m3/s) 

1 Дизел ЛХД ЛХ514 8 256 2048 0,75 1536 104 
2 Камиони ТХ430 10 310 3100 0,75 2325 158 

3 
Вишенаменска 
сервисна возила 

УВ2 3 129 387 0,75 290 19 

4 Укупно       281 

5 
Коефицијент 
цурења ваздуха 

      1,25 

6 УКУПНО       351 

 
Потребан проток ваздуха од 460 m3/s  рачуна се на основу потрошње ваздуха на радилишту. 
 
Срачунати проток ваздуха задовољава захтев од 351 m3/s  при емисији штетних гасова дизел 
опреме. 
 
 
Радна снага 
 
Рад у руднику биће организован у 3 радне смене, а планирани број радних дана у години 
износи 330.  
 
Подела рударских активности и неопходна радна снага приказани су у Табели 27. 
 

Табела 28. Потребна радна снага за рад у руднику  

Бр. Делатност 
Број радника 

Сума Резерва УКУПНО 
Екипа 1 Екипа 2 Екипа 3 

1 Производња 46 38 38 122 38 160 
1.1 Рударско-геолошки послови 4 4 4 12 4 16 

1.1.1 Геолошка истраживања 4   4  4 

1.1.2 
Израда припремних 
просторија 

50 50 50 150 62 212 

 Бушење 18 18 18 54 22 76 
 Дробљење 4 4 4 12 5 17 
 Утовар 16 16 16 48 20 68 
 Минирање 8 8 8 24 10 34 
 Подграђивање 4 4 4 12 5 17 

1.1.3 Откопавање 112 112 112 336 139 475 
 Подсецање 32 32 32 96 40 136 

 
Бушење и минирање на 
изради 

6 6 6 18 7 25 

 Утовар  36 36 36 108 45 153 
 Израда рудних окана 4 4 4 12 5 17 
 Бушење и минирање лепеза 12 12 12 36 15 51 
 Анкерисање 16 16 16 48 20 68 
 Торкретирање 4 4 4 12 5 17 
 Припрема бетона 2 2 2 6 2 8 

1.1.4 Постројење за паста засип 16 16 16 48 20 68 

1.1.5 
Радници на одржавању 
опреме 

34 17 17 68 20 88 
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 Дробилице 4 4 4 12 5 17 
 Транспортна трака 11 8 8 27 10 37 
 Вентилатори 3 3 3 9 3 12 
 Остала опрема 14   14  14 
 Електричне инсталације 2 2 2 6 2 8 

1.2 Постројење за прераду руде 46 38 38 122 38 160 
1.2.1 Дробилично постројење 4 4 4 12 4 16 

 Додавач 2 2 2 6 2 8 
 Транспортна трака 1 1 1 3 1 4 
 Отпрашивање 1 1 1 3 1 4 

1.2.2 Млевење и флотирање 7 7 7 21 7 28 
 Млевење 1 1 1 3 1 4 
 Припрема челичних кугли 2 2 2 6 2 8 
 Флотација 1 1 1 3 1 4 
 Удувавање 1 1 1 3 1 4 
 Миљна пумпа 1 1 1 3 1 4 
 Замена облога 1 1 1 3 1 4 

1.2.3 Одводњавање 9 9 9 27 9 36 
 Згушњивач 1 1 1 3 1 4 
 Филтража 1 1 1 3 1 4 
 Муљна пумпа 1 1 1 3 1 4 
 Паковање концентрата 7 7 7 21 7 28 

1.2.4 Припрема реагенса 2 2 2 6 2 8 

1.2.5 
Радници на одржавању 
опреме 

12 12 12 36 12 48 

 Одржавање 2 2 2 6 2 8 
 Електро опрема 2 2 2 6 2 8 
 Подмазивање 1 1 1 3 1 4 
 Кран 3 3 3 9 3 12 
 Контролни центар 4 4 4 12 4 16 

1.2.6 Радници на јаловишту 3 3 3 9 3 12 
1.2.7 Лабораторија за испитивање 9 1 1 11 1 12 
1.3 Одржавање опреме 38 11 11 60 13 73 

 Машине 25   25  25 
 Пумпе  5 5 5 15 6 21 
 Цеви 2   2  2 
 Котао 4 4 4 12 5 17 
 Електричне инсталације 2 2 2 6 2 8 

2 Кадровска служба 60   60  60 
3 Управа и руководиоци 65   65  65 
4 УКУПНО 425 244 244 913 292 1205 

 
 
За рад у постројењу припреме минералних сировина неопходна је радна снага како је 
приказано у Табели 28. 
 

Табела 29. Потребна радна снага за рад у постројењима припреме минералних сировина 

Бр. Радно место 
Бригаде 

Укупно 
I II III IV 

1 Складиште издробљене руде 

1.1 Радници на додавачима 2 2 2 2 8 

1.2 Радници на транспортним тракама 1 1 1 1 4 

1.3 Радници на отпрашивању 1 1 1 1 4 

Σ Укупно Део за храњење млевења 4 4 4 4 16 

2 Млевење и флотација 

2.1 Млинари 1 1 1 1 4 

2.2 Радници на шаржирању млина куглама 2 2 2 2 8 

2.3 Флотери 1 1 1 1 4 

2.4 Радници на дуваљкама 1 1 1 1 4 

2.5 Пумпари 1 1 1 1 4 

2.6 Радници на замени облога 1 1 1 1 4 

Σ Укупно Млевење и флотација 7 7 7 7 28 

3 Одводњавање 
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3.1 Радници на згушњивачима 1 1 1 1 4 

3.2 Радниц на филтерима 1 1 1 1 4 

3.3 Пумпари 1 1 1 1 4 

3.4 Радници на паковању концентрата 7 7 7 7 28 

Σ Укупно Одводњавање 9 9 9 9 36 

4 Припрема реагенса 

4.1 Радници на разводу реагенаса 1 1 1 1 4 

4.2 Радници на дозирању реагенаса 1 1 1 1 4 

Σ Укупно Припрема реагенаса 2 2 2 2 8 

5 Електромашинско сменско одржавање 

5.1 Бравари 2 2 2 2 8 

5.2 Електричари 2 2 2 2 8 

5.3 Радници на подмазивању 1 1 1 1 4 

5.4 Кранисти 3 3 3 3 12 

5.5 Пултисти 4 4 4 4 16 

Σ Електромашинско сменско одржавање 12 12 12 12 48 

6 Јаловиште 

Σ Укупно Јаловиште 3 3 3 3 12 

7 Лабораторија за ПМС 

Σ  Укупно Лабораторија за ПМС 9 1 1 1 12 

Σ  Укупно ПМС 46 38 38 38 160 

 
 
3.8 Основни утицаји на животну средину 
 
У свим фазама експлоатације рудника, у већој или мањој мери, јавиће се негативни ефекти, 
који за последицу имају загађење животне средине. Значајан утицај експлоатације на 
животну средину огледа се у: 

• трајном деградирању земљишта на површини формирањем флотацијских јаловишта 
и других објеката, 

• промени пејзажа и уништавању екосистема на површини изнад лежишта, 
• емисији прашине и гасова, 
• повећаном нивоу буке у околини, 
• утицају рударског отпада на тло и земљиште, и 
• утицају рударског отпада на подземне и површинске воде. 

 
Услед минирања животна средина се деградира: 

• сеизмичким дејствима, 
• продукатима детонације експлозива. 

 
a. Загађивање воде  

 

Отпадне воде на простору извођења пројекта биће формиране у следећим процесима и 
активностима: 

 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 пасте за запуњавање, припреме и концентрације 
руде, воде у концентрату и флотацијској јаловини. 

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

 Условно чисте воде помешане са контактним водама ће такође бити третиране као 
отпадне. 
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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 
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 
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материјалом који може садржати сулфидне минерале процењује формирање око 58.390 
m3/год рудничких вода. 
 
Са аспекта управљања водама, флотацијско јаловиште и одлагалиште пиритног конецентрата 
представљају објекате од највећег значаја. Оно ће бити формирано у сливу потока Грчава, 
југоисточног од самог лежишта. Пројектом је предвиђено кориштење одлагалишта 
концентрата пирита као резервоара повратне воде. У циљу смањења оксидације концентрата 
пирита кисеоником из ваздуха, концентрат пирита који се одлаже у одлагалишту треба да 
стално буде покривен слојем повратне воде од најмање 2 m. Дренажна вода из акумулационог 
језера као и вода из јаловишта за одлагање флотацијске јаловине препумпавају се у 
акумулационо језеро одлагалишта концентрата пирита. Из акумулационог језера 
одлагалишта концентрата пирита повратна вода се препумпава до базена за третман воде, у 
који се истовремено сакупљају и површинске сливне воде постројења флотације. Из базена за 
третман повратна вода се препумпава у постројење за пречишћавање воде, а затим даље у 
базен повратне воде запремине 6.000 m3 који се налази на коти 360 mnv. 
 
Воде формиране на рачун атмосферских падавина сакупљаће се у зони портала, на простору 
комплекса флотације, као и у сливу 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.  
 
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. 



113 
 

 
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). 
 
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 бити 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. 
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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 геохемијска 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 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 43 и 44, и то на крају рада будућег рудника, односно завршетка рударења 
и додатно, 10 година по затварању рудника. 
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Слика 43 Претпостављено снижење нивоа подземних вода (>5 m) у првој издани са слободним нивоом 

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

 
Слика 44 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) 

 
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 
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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 45). 
 
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 предупреди неочекивано цурење и изливање отпадних вода у 
природне реципијенте. 
 

 
Слика 45 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.  
 
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. 
 
Утицај на површинске воде 
 
На наредној слици 48 приказани је утицај будућих рударских радова на протицаје околних 
површинских токова. Негативне вредности на графику указују на дренирање подземних вода 
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у површинске токове, а позитивне вредности на инфилтрацију вода површинских токова у 
подземне. 

 
Слика 46 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 47). 
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Слика 47 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 високог водостаја 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 долазиће до емисије 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, дробљење, 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. 
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 Издувни гасови 
Сви гасови који се стварају током производње садрже извесну количину прашине, штетних 
материја, ситних честица. Прашина се генерише у процесима као што су минирање, дробљење 
руде, транспорт и слично. Како би се смањили штетни ефекти прашине, усвојено је бушење са 
квашењем. Смањење прашине прскањем примењује се на свим пресипним местима као и на 
местима где се врши утовар и истовар руде и јаловине. На површини терена привремено 
одлагалиште јаловине и депо руде распршују се водом помоћу даљинског распршивача како 
би се оборила настала прашина у ваздуху. Транспортни пут којим се креће механизација 
такође се кваси водом како би се спречило ширење прашине на радилишту.  
 
Током процеса дробљења ствара се велика количина прашине коју је неопходно 
контролисати. Уређај за сакупљање прашине ће бити уграђен у дробилична постројења на 
дубини од -315 m и - 480 m. Овај уређај је капацитета 23.000 ÷ 29.000 m3/h, а ефикасност 
уклањања прашине му је већа од 99%. Концентрација прашине у гасу створеног у процесу 
производње је 50 ÷ 80 mg/m3, и овај гас бива допремљен до површине терена помоћу 
вентилационих цеви положених у излазном вентилационом окну. 
 
Проветравање подземних просторија врши се механички, помоћу вентилатора. Укупна 
потребна количина ваздуха за несметано одвијање процеса експлоатације је 460 m3/s. 
Истрошена ваздушна струја која се одводи излазним вентилационом окном ка површини 
терена садржи малу количину прашине и NOx који настају експлоатацијом и минирањем. С 
обзиром на велику запремину ваздуха и ниску концентрацију штетних материја, могуће је 
директно испуштање истрошене ваздушне струје у атмосферу. 
 

 Отпрашивање станице за засип 
Током пуњења цементног силоса, ствара се велика количина прашине. Цементни силоси 
опремљени по једним уређајем за сакупљање прашине. Сваки уређај за сакупљање 
прашине је капацитета 1.000 m3/h, површине филтера 6 m2 и ефикасности уклањања 
прашине веће од 99%. 
 

 Прашина у процесу прераде и обарање прашине 
Приликом дробљења, просејавања и транспорта руде у постројењима за прераду руде 
настаје велика количина прашине. Како би се спречило ширење прашине, предвиђено је 
постављање одговарајућих уређаја за уклањање прашине у овом постројењу. 
 

Табела 30. Опрема за отпрашивање у процесу прераде руде 
Место стварања 

прашине 
Место отпрашивања и 

њена локација 
Опрема за уклањање прашине 

Депо руде 
Излазна тачка код вибро 

сита 

4 прашкаста сакупљача прешине типа  
"air bok" појединачна запремина ваздуха: 22,300 m3/h, 

брзина уклањања  
> 99,5%  

Цементни силос Улаз у складиште 

4 сакупљача прешине  
појединачна запремина ваздуха: 800-1000 m3/h, брзина 

уклањања  
> 99% 

Пресипно место 
транспортна трака  

(1#, 2#, 3#,4#, 5#, 6#)  

Тачка истовара и 
транспорт 

1 сакупљач прешине у свакој тачки (укупно 6) 
 појединачна запремина ваздуха: 2,200 m3/h, брзина 

уклањања > 99% 

Пресипно место 
транспортна трака  

(3#,4#, 6#) 

Место истовара траке за 
транспорт 

1 прашкаста сакупљача  прашине типа "air bok" у 
свакој тачки (укупно 3) 

појединачна (пнеуматски тип) запремина ваздуха: 
5,000 m3/h, брзина уклањања > 99% 
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Након употребе горе наведених мера контроле загађења, концентрација честица у 
истрошеној ваздушној струји је мања од 50 mg/m3, што задовољава одговарајуће 
стандарде индустријског загађења. 
 

 Вентилација објеката 
Да би се елиминисала топлота, влага и надражујући гас у халама и радионицама су 
инсталирани вентилатори. У радионици млинова користи се 15 кровних вентилатора, са 
јединственим капацитетом од 13,739 m3/h. У флотацијској хали постављено је 40 кровних 
вентилатора, са капацитетом од 13,739 m3/h. У радионици за филтер пресе, користи се 15 
кровних вентилатора, са капацитетом од 13,739 m3/h. У радионици за производњу 
концентрата користе се 24 кровна вентилатора, са капацитетом од 11,911 m3/h. У 
флотационој радионици, користи се 7 вентилатора, са капацитетом од 4,504 m3/h. Применом 
ових вентилатора, концентрација штетних материја као што је прашина у ваздуху је знатно 
смањена, а самим ти је квалитет ваздуха знатно побољшан. 
 

 Котларница 
За потребе загревања ваздуха у зимским условима биће потребно изградити нову 
котларницу, на струју.  
 

c. Промена намене земљишта  
 
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 формирана јаловишта, 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 
јаловиште концетрата пирита ће довести до трајних измена рељефа. 
 

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, 
 Транспорт јаловине и концентрата камионима. 

 
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. 
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У рударском подручју главни извор буке је опрема за бушење, скрепер, вентилатори итд. Бука 
која настаје у подземним просторијама је јачине од 75 ÷ 85 dB (A). С обзиром да се производи 
на великим дубинама, нема штетни ефекат на окружење на површини терена. Међутим, 
постоји благи утицај на рад оператера. Како би се нежељени утицај свео на минимум радници 
користе заштитну опрему (штитнике за уши, акустичне кациге и сл.).  
 
У постројењу за прераду руде највећи емитери буке су вибрододавачи, куглични млинови, 
компресори ваздуха итд. Како би се смањио ниво буке који производе ове машине опремљене 
су специјалним пригушивачима, којима се јачина буке сваке од поменутих машина смањује 
испод 85 dB (A), а уједно се и смањује штетни ефекат буке на животну средину. 
 

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. 
 
 
3.9 Техничка и биолошка рекултивација 
 
Основни циљ рекултивације физички, хемијски и биолошки оштећених делова земљишта је 
успостављање функције управљања земљишним простором, као ресурсом који је нарушен 
антропогеним активностима. Радови на рекултивацији ће се одвијати по следећим фазама 
рекултивације: 
 

1. Техничка фаза рекултивације 
2. Биолошка фаза рекултивације 

 
 

3.9.1 Рекултивација простора рударских објеката 
 
Током изградње рудника површински слој земљишта ће се одлагати на депоније предвиђене 
пројектом и касније употребити за рекултивацију. Након одлагања извршиће се привремена 
рекултивација, затрављивање применом технике хидросетве, односно прскањем смеше. На 
овај начин се скраћује време ницања траве због чега је неопходно обезбедити одговарајуће 
услове (техничка решења и стабилизација косина) како би маса за хидросетву неометано 
пријањала за подлогу и започео процес клијања. Посебна пажња ће бити усмерена на 
обезбеђењу стабилности одлагалишта.  

 
Први објекти на којима ће, по окончању експлоатације лежишта, почети примена мера за 
затварање (постављање ограде и знакова упозорења, демонтажа опреме, демонтажа и 
рушење објеката и зграда на површини, затварање нископа и портала, сакупљање и одлагање 
хазардних суспстанци и уклањање темељних конструкција) јесте простор рударских радова 
нископа и портала. Предвиђено је (Пројекат истражних нископа) спровођење биолошке 
рекултивације на подручју портала у две фазе – на слоју одлагалишта заснивање травно-
легуминозне смеше и прелазак на гајење ратарских култура (кукуруз, пивски јечам, 
грахорица, уљана репица, озима пшеница и др.) у другој. Укупна површина износи око 9,0 ha 
и под благим је нагибом (Nevsun Resources Ltd.- Timok Pre-Feasibility Study Final Report). Избор и 
заснивање травњака неопходно је извршити тако да се обезбеди што већа покривеност 
терена у првим годинама по сетви. У складу са карактеристикама нанетог слоја одлагалишта 
(лакши механички састав и већа порозност, низак садржај биљних хранива) климе и 
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пројектоване конфигурације подручја, препорука је следећа смеша: луцерка (Medicago sativa) 
50%, црвена детелина (Trifolium pratense) 30% и звездан (Lotus corniculatus) 20 %.  
 
На слици 50 је дат приказ завршног стања рударских објеката са приказом техничке и 
биолошке рекултивације (модел). 

 
Слика 48. Ситуациона карта завршног стања рударских објеката са приказом техничке и биолошке 

рекултивације 

 

3.9.2 Рекултивација флотацијског јаловишта 
 
Након затварања рудника највећи део инфраструктуре и опреме из комплекса флотације ће 
бити демонтиран и уклоњен у периоду од  две године, изузетак представљају објекти 
потребни  током активне фазе затварања који су везани за снабдевање горивом и струјом, као 
и постројење за прераду отпадних вода.  
 
Заштитна ограда око локације биће остављена све до потпуне рекултивације терена. 
 
Природна орографија у оквиру површина за припрему (прераду) минералних сировина 
(флотација) није знатно нарушена, као ни педолошки профил. 
 
Техничком рекултивацијом потребно је обезбедити одговарајући мелиоративни поступак 
ради добијања едафско еколошких услова за бољи пријем и развој засађених садница. 
Предвидети могућност формирања мешовитих састојина.  
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Хумус предвиђен за наношење на површинама на којима су предвиђене мере рекултивације 
је претходно откопан и селективно одложен. Откопавање овог тла намењеног за 
рекултивацију флотацијског јаловишта врши се у току његовог формирања, а истовремено се 
формирају и привремена одлагалишта хумуса. Хумусом се прекривају косине брана и обале 
флотацијског јаловишта. Поред тога, у току рекултивације се користи земљиште које није 
загађено за запуњавање рупа у току процеса пошумљавања. У овој фази врши се и нивелисање 
круне брана, распланирање хумуса по круни бране и унутрашњој и спољашњој косини бране.  
 
Пројектом биолошке рекултивације предвидети: избор врста за пошумљавање, састав 
култура, припрему станишта за пошумљавање, првобитну густину садње, тип садница, начин 
пошумљављања, метод садње, време садње, начин ђубрења, припрему садница, чување садног 
материјала, технику садње, комбинације врста код заснивања култура, негу култура и 
побољшање станишних услова. Избор врста извршити у складу са орографским условима, 
педолошким карактеристикама и у складу са методом пошумљавања. Приликом избора врста 
за пошумљавање водити рачуна да су прилагодљиве условима климе и земљишта, да имају 
добар пријем при садњи и да су отпорне на дејство основних природних фактора.  
 
Биолошка фаза рекултивације обухвата низ биотехничких и фитомелиоративних мера на 
припремљеним површинама у циљу обнављања екосистема. На основу физичко-хемијских 
особина флотацијског депосола, на основу облика површина хидротехничких објеката на 
флотацијском јаловишту и на основу припреме површина за биолошку рекултивацију, у обзир 
долази биолошка фаза рекултивације и то: 
 

• спољашње косине брана треба наизменично покрити појасима траве, жбунастог 
растиња и појасима дрвећа; 

• на круни бране треба извршити пошумљавање и затрављивање у циљу формирања 
ветрозаштитног појаса; 

• на исушеним површинама акумулационог простора (обалама) треба извршити 
затрављивање и пошумљавање, и 

• на спољашњим косинама одлагалишта пирита, такође, треба извршити пошумљавање 
и затрављивање. 

 
Простор на коме су изграђени сви потребни објекти биће пошумљен и озелењен, а 
инжењерске мере као што су потпорни зидови или прскани бетон ће бити примењене како би 
се спречила ерозија тла. 
 
Путеви рудничког круга опремљени су одводним каналима са нагибима, а на местима где 
прети обрушавање земљишта на пут биће израђени потпорни зидови или ће бити нанет слој 
прсканог бетона. 
 
Планира се засад дрвећа с обе стране падине како би се обавило озелењавање и избегла 
ерозија тла. У каснијој фази изградње рудника у почетној фази производње, подручја која 
испуњавају услове рекултивације, као што су степенице и бочне стране, могу се унапред 
искористити. Пројекат користи просторну и временску фазну методу за рекултивацију. За 
једнаке услове следи једнака рекултивација. 
 
Правила за спровођење рекултивације земљишта пошумљавањем су:  
– при избору врста за пошумљавање предност дати аутотохним врстама лишћара, које 

доприносе обнављању фитоценолошких особинама шумских састојина и предела; 
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– обавезно се морају предузети одговарајући радови и мере за спречавање ерозије, посебно 
у фазама садње и неге младих шумских засада; 

– осетљивост косина на ерозију, нарочито на нагибима већим од 6%; косину треба 
заштитити док је још растресита сејањем смеша трава и легуминоза (јежевица, жути 
звездан, безосни власак, француски љуљ, еспартеза, луцерка, лупина, црвени вијук и др.), 
а затим сађењем жбунова (тамарикс, глог, јоргован, дрен, жешља, зова, дивља ружа, 
калина, јапанска софора и др.) и дрвећа чије се лишће брзо распада (бреза, јова), уз 
укључивање у смешу других врста лишћара (орах, црвени храст, липа, топола и др.) до 
20% и четинара; 

– потребно је обезбедити услове за спонтано обнављање аутохтоних врста приземне 
зељасте и жбунасте шумске вегетације и насељавање дивље фауне, укључујући 
организме који подржавају производњу биомасе и продуктивност екосистема 
(микроорганизми тла, предатори, опрашивачи); и 

– благовремено треба обезбедити довољно количине квалитетних садница одговарајућих 
врста дрвећа. 

 
 
3.10 Мере техничке заштите људи и објеката 
 

3.10.1 Безбедност и здравље на раду 
 
У складу са политиком "безбедност на првом месту, превенција има примаран значај", 
одговарајуће мере предострожности и мере управљања се предузимају за велике природне 
опасности и опасне и штетне факторе у производном процесу. Укључујући следеће тачке: 
 
1) Рудник има комплетна постројења за снабдевање и одвођење воде. 
2) Након откопавања у подземним просторијама се формира празан простор који се 

запуњава у циљу обезбеђивања сигурног наставка експлоатације. 
3) Руднички круг треба бити пројектован и изграђен у складу са пројектом, пооштрити 

управљање кровином и предузети одговарајуће мере ојачања према напонским стањима 
на тлу. 

4) Обезбедити да на површини буду доступна два неометана сигурносна излаза. Пројекат 
има сигуран излаз кроз сервисни нископ и окно свеже ваздушне струје. 

5) Систем за бушење је опремљен уређајем са потпритиском, а на одговарајућем месту 
сурпотстављена противпожарна врата опремљена апаратом за гашење пожара. 

6) Флотацијски реагенси, који се користе у погону за прераду складиште се у посебној 
просторији - складишту и додељује се на управљање стручним лицима. 

7) Производна опрема је уређена по редоследу производног процеса, усвајају се најкраћи 
транспортни цевоводи и разумне методе складиштења и транспорта, а постоје и довољне 
локације за рад и одржавање. 

8) Заштитне ограде или покровне плоче се обезбеђују на свим платформама, као што су 
платформе, оперативни пролази и мердевине када постоји опасност од пада. 

9) У фабрици постоје ватрогасни хидранти и апарати за гашење пожара. 
10) Заштитни делови или сигурносне баријере и знакови морају бити предвиђени за 

изложене делове електричне опреме које људи могу додирнути. 
11) Изложени део механичке транспортне инсталације свих рудничких инсталација, или део 

покретних делова којима оператер треба да приступи током рада, мора бити опремљен 
заштитним поклопцима или заштитним оградама. 
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12) 12)Рудник са опасним просторијама под нагибом, напуштеним јамским просторијама, 
базенима за јаловину и резервоарима за воду итд, морају бити покривени или опремљени 
оградама и јасно означени и осветљени. 

 
Ради очувања сигурности и здравља радника усвојене су одговарајуће здравствене 
технологије и мере управљања, укључујући: 
 
1) Прскање водом зидова просторија пре подземног ископавања и обављање мокрог рада на 

бушењу стене; Површина просторије која се минира је попрскана водом и затим исушена; 
Инсталирана је прскалица за распршивање како би се смањила прашина у сваком тунелу 
за утовар и истовар; Вентилација и ископавање у слепим ходинцима врши се локалном 
вентилацијом са појачаним локалним вентилаторима. 

2) Јачати управљање вентилационим системом рудника, поставити филтере за уклањање 
прашине у подземним операцијама дробљења и сакупити насталу прашину. 

3) Флотацијско постројење примењује вентилаторе на крову за одвођење ваздуха. 
Постројење за филтрацију концентрата, доња пумпна станица постројења за згушњавање 
и постројење за хемијску припрему имају хемијска средства која испуштају малу количину 
иритантних штетних гасова, а вентилатори ових просторија су механички. Аксијални 
кровни вентилатор се користи за вентилацију и измену ваздуха, тако да квалитет ваздуха 
задовољава стандарде пројекта. 

4) Успоставити специјализоване службе за безбедност, заштиту здравља и рада и специјално 
особље, успоставити и побољшати релевантна правила и прописе, унапредити свест и 
вештине о сигурности запослених, формулисати планове за хитне случајеве за управљање 
несрећама и редовно дистрибуирати производе за безбедан рад запосленима, спровођење 
здравствених прегледа. 

5) Радна одећа и маске за прашину издају се радницима изложеним прашини ради личне 
заштите. Рудник планира да оснује одељење за безбедност и заштиту животне средине, 
који ће бити задужен за управљање животном средином и праћење рудника, рад на 
сигурности и здрављу, опремљен амбулантним возилима и одређеним бројем 
инструмената и опреме. У свакој радионици успостављен је одређени број службеника за 
сигурност на пола радног времена који помажу у надзору сигурности и свакодневном 
управљању сигурношћу у производњи. По завршетку пројекта и његовом пуштању у 
производњу, он задовољава захтеве сигурности и хигијене рада и може гарантовати 
сигурност и здравље радника у производном процесу. 

 

3.10.2 Заштита од пожара 
 
Према важећим прописима, потребно је успоставити систем заштите од пожара за 
индустријске објекте на површини, индустријске објекте у складиштима, складиштима 
материјала и сродним објектима, те припремити планове заштите од пожара. 
 
Пројектовање мера заштите од пожара у руднику углавном се односи на обезбеђење воде за 
противпожарне активности, водног притиска, унутрашње и спољашње системе 
водоснабдевања, изградњу уређаја за гашење пожара и пожарних излаза. Подручја опасности 
од пожара углавном укључују радна места на откопавању и преради, подстанице на свим 
нивоима, складишта и канцеларијске просторе. 
 
Строго се придржавати "Кодекса за заштиту од пожара у пројектовању зграда", поставити 
пролазе за заштиту од пожара између различитих зграда и објеката, и организовати кружне 
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пролазе на важним објектима. Забрањено је остављање материјала на противпожарним 
излазима како би се осигурао неометан прилаз је ватрогасних возила. 
 
4 Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао 
 

 
4.1 Методе откопавања руде 
 
Како је наведено у Студији изводљивости експлоатације лежишта Чукару Пеки – Горња зона, 
коју је за потребе Инвеститора израдио Институт за рударство и металургију из Бора, 
приликом избора методе откопавања издвојено је неколико метода откопавања које су ушле 
у уже разматрање. Избор метода извршен је на основу структурно-геолошких, геомеханичких 
и геометријских карактеристика лежишта, садржаја корисне компоненте, карактеристика 
стенске масе и имајући у виду економске ефекте.  
 
Високи садржаји корисне компоненте у појединим деловима лежишта навели су на потребу 
разматрања неких од метода које омогућавају селективно откопавање. Међутим, због 
недовољне истражености лежишта у погледу прецизног одређивања зона са високим 
садржајем корисне компоненте, односно чињенице да би додатно истражно бушење за 
прецизно одређивање ових зона било веома обимно и узроковало велике трошкове навело је 
да се одустане од разматрања селективног откопавања.  
 
На самом почетку (Студија SRK, „Technical Report for a Preliminary Economic Assessment Update 
for the Timok Project, Republic of Serbia“, Новембар, 2017), разматрана је и метода подетажног 
зарушавања руде и пратећих стена, у свету позната под називом „Sublevel Caving“ (SLC), која 
представља једну од најшире и најчешће примењиваних метода откопавања металичних 
лежишта. Како се у Студији наводи, експлоатација лежишта овом методом би у великој мери 
утицала на животну средину с обзиром на то да би имала велики утицај на површину терена 
(регионални пут, аеродром и друго). На основу анализе стабилности применом методе 
коначних елемената у програму „Phase 2D“ доказано је да углови зоне утицаја на датом правцу 
(запад-исток) износе 72° са западне, односно 70° са источне стране лежишта. На основу 
добијених углова, прорачунате су хоризонталне дужине зоне зарушавања пројектоване на 
површини терена. Растојање зоне зарушавања од контуре лежишта пројектовано на 
површини терена са западне стране износи 225 m, док са источне стране ово растојање има 
вредност 240 m. Максимална вредност померања, за нејнеповољније услове у лежишту, након 
експлоатације комплетног лежишта Чукару Пеки достиже вредност од 32,1 m. 
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Слика 49. Зоне зарушавања при подетажном откопавању Горње зоне лежишта (Студија 

изводљивости, 2019.) 

 
Наводи се да ова метода има предности у погледу једноставности процеса, високе 
експлоатационе ефикасности и ниских трошкова, али има недостатак великих губитака услед 
разблажења до кога би дошло због немогућности отпочињања примене методе подземне 
експлоатације са зарушавањем до завршетка израде и оспособљавања дробиличног система. 
Предвиђено је да је, након постављања дробиличног постројења, потребно годину дана до 
постизања пуног пројектованог капацитета, при чему су разблажење и губици највећи у том 
периоду. Осим тога, нема користи од издвајања руде високог квалитета из Горње зоне. 
 
Са друге стране, у раној фази експлоатације (пре запуњавања) усвојена је метода бушења 
кратких бушотина. У том периоду није потребно чекати изградњу система за дробљење, што 
додатно убрзава процес производње с обзиром да се са експлоатацијом може почети годину 
дана раније. Овакав начин експлоатације богате руде обезбеђује мање разблажење и мању 
стопу губитака, чиме се добија већа количина метала. Дакле, коначна препорука је да метода 
откопавања буде метода са запуњавањем откопа. Према карактеристикама рудног тела и 
рударско-геолошким условима, у првој фази откопавање ће се вршити методом откопавања у 
хоризонталним појасима са запуњавањем откопаног простора.  
 
Други и трећи експлоатациони нивои усвајају комбиновану методу откопавања или 
прецизније, коморно-стубну методу са подетажним откопавањем комора са накнадним 
запуњавањем и већ поменуту, методу откопавања у хоризонталним појасима са запуњавањем 
откопаног простора. 
 
4.2 Процесни параметри постројења за припрему минералних сировина 
 
У поступку развијања процеса припреме минералних сировина, испитиване су различите 
варијанте за велики број параметара процеса, као на пример: 

1. испитивање узорака са високим садржајем бакра и сумпора 
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- Испитивање финоће млевења (80, 85, 90 i 95 % -106 μm) 
- Испитивање дозирања креча тј pH вредности флотацијске концентрације 

(вредност pH од 4,12; 7,36; 11,26; 11,83) 
- Испитивање врсте и дозе колектора (комбинација амонијум бутилата и бутил 

ксантата и засебно бутил ксантата) 
- Тестирање узорака са различитим садржајем бакра 
 

2. испитивање узорака са ниским садржајем бакра и високим садржајем сумпора 
- Испитивање финоће млевења (75, 80, 85, 90 i 95 % -106 μm) 
- Испитивање дозирања креча тј pH вредности флотацијске концентрације 

(вредност pH од 11,26; 11,67; 12,09; 12,19; 12,30) 
- Испитивање врсте и дозе колектора (З-200, aминијум бутилат црни пудер, 

kомбинација З-200 и амонијум битилата црни пудер, комбинација З-200 и бутил 
ксантата) 

- Испитивање врсте и дозе пенушача (MIBC и 2# уље) 
- Испитивање финоће домељавања грубог концентрата 
- Експерименти флотацијске концентрације у затвореном циклусу 
- Испитивање различитих флотацијских шема (флотација минерала бакра, без 

домељавања основног концентрата, уз враћање међупроизвода и потпуно 
затварање циклуса; флотација минерала бакра, без домељавања основног 
концентрата, уз отварање циклуса у фази I пречишћавања; флотација минерала 
бакра, домељавање основног концентрата, уз отварање циклуса у фази I 
пречишћавања; флотација минерала бакра, домељавање основног концентрата, 
флотација концентрата сумпора из отока флотације минерала бакра; флотација 
концентрата бакра, домељавање а затим из отока флотације бакра издвајање 
концентрата пирита) 
 

3. Испитивање композитних узорака формираних од узорака са високим и ниским 
садржајем бакра 
- Експеримент са брзом флотацијом бакра 
- Експеримент колективно селективне флотације без домељавања 
- Експеримент колективно селективне флотације у затвореном циклусу (са 

домељавањем колективног концентрата и без њега) 
 
4.3 Избор локације за постројење за припрему руде 
 
Инвеститор је у фази развоја пројекта, у оквиру студије „Feasibility Study, Volume I: Main Text, 
Zijin Mining Construction Co., Ltd.January 2019“, извршио поређење две потенцијалне локације 
за изградњу постројења за припрему минералних сировина. Предлог и даље разматрање 
локација извршено је према плану развоја рудника и транспорта, као и топографији терена. 
Северна локација (локација А) налази се 2 km североисточно од нископа, док је јужна локација 
(локација Б) удаљена 500 m од од нископа.  
 
Поређењем вредности и стања бројних параметара, како техничких тако и финансијских, 
дошло се до општег закључка да су услови за изградњу постројења на обе локације добри, 
међутим, с обзиром на то да је локација Б позиционирана близу отвора косог окна, 
транспортна дужина за пренос руде и висинска разлика коју треба савладати у овој варијанти 
је мала, па су тако и неопходне инвестиције мање и оперативни трошкови нижи него за 
локацију А, што је резултирало да локација Б буде изабрана за даљи развој пројекта. 
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4.4  Транспорт концентрата 
 
За транспорт концентрата руде који ће бити намењен извозу, предвиђа се коришћење 
железнице и водног транспорта. У вези с тим потребно је издвојити/изградити посебан 
колосек на постојећој станици Бор-теретна, сагласно условима добијеним од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Истим коридором би могао да се транспортује 
концентрат и до Борске топионице. 
 
 
4.5 Позиција водозахвата на Брестовачкој реци 
 
За потребе одлучивања о позиционирању водозахвата на Брестовачкој реци, разматране су 
три локације (Слика 50). 
 

 
Слика 50. Разматране позиције водозахвата на Брестовачкој реци  

 
Табела 31. Предности и мане разматраних локација за водозахват на Брестовачкој реци 

Ставке Локација 1 Локација 2 Локација 3 
Модел пумпе D155-67x3 D155-67x3 D155-67x3 
Дужина цеви 2.1 km 2.5 km 2.8 km 

Предности 

1. Цевовод водозахвата је кратак 
2. Цевовод може директно проћи кроз 
постојећи пропуст испод пута 394, што је 
погодно за изградњу јер не захтева 
оштећење пута 
3. Локација је отворена, нема високе 
вегетације и услови за изградњу кућице 
за пумпу су добри 

 
1. Земљиште је 
експроприисано са 
друге стране реке 

Недостаци 

1. Количина ископа у кућици за пумпу је 
велика 
2. Није бло експропријације земљишта 
са друге стране реке 

1.  Бујне шуме на локацији 
нису погодне за изградњу 
кућице за пумпу, и 
количина ископа је велика 
2. Цевовод кроз пут 394 
захтева примену побијања 
цеви или укопавања цеви 

1.  Цевовод кроз 
пут 394 захтева 
примену побијања 
цеви или 
укопавања цеви 
2. Дугачак цевовод 
водозахвата 
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Због свега наведеног, локација број 1 се сматра најадекватнијом.    
 

 
4.6 Алтернативне могућности снабдевања водом 
 
Могућност снабдевања водом из Борског језера 
Борско језеро има укупну запремину од 10.500.000.000 m3. Језерска вода се користи само за 
потребе индустрије у преради руде у погонима Zijin Copper Bor. На основу сагледавања свих 
фактора и на основу прорачуна укупне потрошње воде за потребе Zijin Copper Bor добија се 
вредност од 4.200.000 m3/год. Прилив вода у акумулацију Борско језеро је искључиво од 
падавина. Измерене средње годишње падавине на овом сливу износе 690 mm. Површина 
слива износи 32,6 кm2. На основу ових података може се дефинисати количина воде која се 
акумулира у језеру и она износи 10.122.300 m3. 
 
Из овога произилази да се падавинама у току једне године може испунити акумулација. 
Разлика између прилива воде у акумулацију и потребе Zijin Copper Bor износе: 5.922.300 m3. 
 
Овде такође није позната величина корисне акумулације, која је мања од акумулационог 
базена. Ако се претпостави да је корисна запремина акумулације 60% од стварне запремине 
добијамо вредност корисне запремине у износу од 6.300.000 m3. 
 
Ова вредност приближно одговара преосталој запремини воде на годишњем нивоу. На 
корисну запремину акумулације утичу и други параметри као што је животињски свет у 
акумулацији, туристичке, односно рекреативне потребе итд. На основу свега наведеног треба 
нагласити да ову анализу треба оријентационо прихватити. У периоду године када ниво 
језера опадне испод критичног нивоа, препумпава се вода из сливног подручија Злота. Средње 
месечне количине воде које се препумпавају у језеро износе оријентационо око 120.000 m3 
или око 50 l/s. Ова количина може бити и већа и зависи искључиво од хидрологије у сливном 
подручију Злота. 
 
Ако су захтеване потребе будућег идустријског постројења око 50 l/s (што на годишњем 
нивоу износи 1.576.800 m3) може се глобално направити биланс воде на годишњем нивоу и 
то: 

За потребе Зијин Цоппер Бор   4.200.000 m3 
За потребе Зијин Ракита    1.576.800 m3 
Укупна количина потрошене воде   5.776.800 m3 
Укупна количина пале воде   10.122.300 m3 
Разлика између пале и потрошене воде  4.345.500 m3 

 
На основу прелиминарног сагледавања ове акумулације може се закључити да природна 
количина притекле воде, заједно са атмосферским падавинама, неће моћи самостално да 
задовољи будуће потребе за индустријском водом будућег рудника без препумпавања из 
Злотског слива током целе године. Сама акумулација је удаљена од локације објеката будућег 
рудника око 17 km. 
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Слика 51. Потенцијална траса водоснабдевања из Борског језера 

 
Могућност снабдевања водом из градског водовода 
Водопривредним основама Републике Србије планирана је изградња акумулације „Боговина“ 
у сливу Црног Тимока, близу насеља Боговина. Предвиђена акумулација има запремину од 
40.000.000 м3. Намена акумулације је: водоснабдевање, заштита од поплава, наводњавање и 
производња енергије. На изворишту „Мрљиш“ као привремено решење снабдевања града 
Бора водом изграђена су три бушена бунара. Вода се до града транспортује цеововодом 
одређеног пречника уз помоћ пумпних станица. Прва пумпна станица је на месту „Селиште“ 
на раскрсници путева Бор – Зајечар, друга станица је према Бору на територији МЗ 
Шарбановац. Издашност једног бунара на изворишту износи 80 l/s, што значи да је укупна 
издашност 240 l/s. Потребе града за пијаћом водом из овог правца су око 120 l/s. 
 
У случају замућења осталих изворишта које снабдевају град водом (Сурдуп, Кривељ, Злот) 
користи се и до 240 l/s. На локалитету изворишта “Мрљиш“ извршена су детаљна 
хидрогеолошка испитивања тако да постоји могућност изградње још два бунара сличних 
карактеристика са издашношћу од по 80 l/s. 
 
На овај начин би се могла доказати могућност коришћења подземних вода у количини од 400 
l/s. Удаљеност изворишта од града Бора износи 35 km. Коришћење подземних вода је 
привременог карактара до изградње акумулације „Боговина“. Изградња акумулације 
подразумева и изградњу постројења за пречишћавање вода. Могућност прикључења на 
постојећи водовод из праваца Боговине приказан је на наредној слици (Слика 52). Укупна 
дужина цевовода износи око 7,0 km.  
 



132 
 

 
Слика 52 Потенцијална траса водоснабдевања из градског водовода 

 
Могућност снабдевања подземним водама 
Тачан увид у количине подземних вода не постоји. Снабдевање подземном водом 
подразумева изградњу више бунара поред корита Брестовачке реке. За одређивање локације 
утичу следећи фактори: постојање потребне количине подземних вода, удаљеност од крајњег 
корисника, водопривредни услови. Пре опредељења за ову варијанту потребно је извршити 
одговарајуће хидрогеолошко испитивање одабраног терена, што подразумева бушење и 
пробно црпљење. Вода се из бунара препумпава у одговарајуће резервоаре у кругу рудника. 
Ако се испуне сви напред наведени услови овакав систем снабдевања би представљао 
најоптималнији систем. 
 
Подземне воде које се појављују у руднику би се препумпавале у резервоар технолошке воде. 
Вода која недостаје би се надоместила из једног од напред наведених примера. Исто тако може 
се препумпавати и вода из јаловишне акумулације наког довољног таложавања. Отпадне воде 
које настају у процесу производње третирале би се у базенима – таложницима. Чисте воде би 
се враћале у процес производње, а талог би се третирао на посебном месту тахнологијом која 
обезбеђује отклањање непожељних и загађених материја до дозвољене концентрације. 
 
Поменута локација Бор - Борски аеродром се снабдева пијаћом водом из градске мреже. Како 
је унапред поменуто постоји доста резерве пијаће воде. На овом локалитету нема уређене 
канализационе мреже. Постројења за пречишћавање отпадних вода за сада нема. Планирана 
су два постојења за пречишћавање комуналних отпадних вода. Једно је планирано у насељу 
Брестовац, а друго у непосредној близини насеља Слатина. Овим постојењем пречишћавале 
би се и отпадне индустријске воде. 
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Све активности на овом пољу које укључују снабдевање водом и управљање отпадним водама 
дефинисане су Законом о водама објављном у „Службеном гласнику РС“ бр. 30/10 од 7.5.2010 
године. У члану 71. став 1. Дефинисан је појам коришћења вода са свим потребним 
предусловима за добијање водне дозволе. Надлежно Министарство за издавање и котролу 
коришћења вода јесте Министарство пољопривреде и водопривреде. Надлежна установа за 
издавање мишљења, сугестија у контолу извођења радова јесте Србија Воде слив Дунава. 
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5 Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини 
 
5.1 Становништво 
 
Пројекат се налази између града Бора и села Слатина, Брестовац, Метовница, Оштрељ и 
Шарбановац (Слика 53). – Прилог II.2. 
 

 
Слика 53. Насеља на подручју Пројекта 

 
Домаћинства која се налазе на подручју Пројекта су концентрисана у граду Бору и околним 
насељима (Брестовац, Слатина, Метовница, Шарбановац и Оштрељ). У односу на шире 
подручје истраживања, најближа насеља су Брестовац (5,3 km од локације за прераду руде и 
5,5 km са локације портала), Слатина (3,4 km од локације за обраду минерала и 5,5 km од 
портала) и Метовница (5,8 km од места за прераду руде и 4,7 km од места портала). На овом 
подручју се налази 1.605 домаћинстава. Пројекат пресеца земљиште у власништву 
домаћинстава у насељима Слатина, Брестовац и Метовница.  
 
Насеља се карактеришу на следећи начин: 
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 Центар села Слатина удаљен је око 8 km од Бора, на обалама Борске реке и Руњевица. 
Слатина је развијена као приградско насеље. Од централних објеката постоје: основна 
школа (четири разреда), амбуланта, центар културе (локална канцеларија заједнице), 
ветеринарска станица, пошта и црква.  

 Катастарска општина Брестовац је знатно већа. Брестовац је подељен на засеоке 
удаљени једни од других, а центар насеља је удаљен око 7 km од Бора. Већи део насеља 
изграђен је почетком 20. века године, када је почео са радом рудник Бор. Данас је 
центар насеља Брестовац је подељен на леву и десну страну у односу на Брестовачку 
реку и према просторној структури припада групи компактних насеља. Постоји 
основна школа (осам разреда), центар културе, канцеларија локалне заједнице.  

 Центар катастарске општине Метовница налази се у долини Брестовачке реке. Изван 
центра насеља налази се седам стамбених „подручја“. Изграђено насеље је дефинисано 
границама постојећег насеља, са засебним грађевинским подручјем формираним у 
Тимоку (у долини Црног Тимока, дуж транспортне трасе Бор - Зајечар), са укупном 
површином од 56,3 ha. Главни објекти у насељу су основна школа (осам разреда), 
амбуланта, центар културе, канцеларија месне заједнице, ветеринарска станица и 
црква.  

 
Процењује се да ће Пројекат покривати површину од око 1.014,99 ha земљишта на 1.914 
парцела, укључујући и 904 ha приватног земљишта, у шест различитих зона унутар Пројекта. 
Поред тога, планира се куповина додатних 243 ha на 542 парцеле изван границе извођења 
Пројекта. Тако да укупна повшрина која ће бити у власништву носиоца пројекта планира да 
буде 1.257 ha односно преко 2.456 парцела. Поред тога, осам домаћинства, са 23 члана, била су 
или ће бити физички расељена. 
 
Током процеса планирања Пројекта и спровођења истражних радова спровела су се 
истраживања која се односи на друштво а у циљу бољег разумевања становништва и насеља 
у Србији и на локалном подручју. Током процеса истраживања спровођене су анкете 
домаћинстава, интервјуи са појединцима који су имали одређени интерес или познавање 
подручја истраживања (кључни испитаници) као што су председници локалних месних 
заједница, здравствени радници и представници локалне власти, као и дискусије у фокус 
групама са мушкарцима, женама, пољопривредницима, рибарима и пчеларима. Поред тога, 
урађене су и анализе коришћењем низа јавно доступних електронских информација ради 
допуне примарно прикупљених податке. Резултати овог истраживања и анализе су приказани 
у наредном тексту кроз податке о становништву и привредним активностима.  
 
 

5.1.1 Рударска индустрија 
 
Рударство представља посебно важан економски покретач у локалној и окружној привреди 
Бора већ скоро читав један век, уз присуство рударско-топионичарске компаније РТБ Бор 
(сада SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR). Рудник РТБ у Бору, где је производња бакра 
започета 1904. године, једини је преостали рудник бакра и племенитих метала у Србији. 
Током 2017. године експлоатисано је 17.990.000 тона руде бакра2. Према подацима 
Републичког завода за статистику Републике Србије3 посматрано по секторима, у марту 2019. 
године, у односу на март 2018. године, у сектору рударство остварен је раст од 3,2%. 
 

                                                             
2 Република Србија, Републички завод за статистику, Статистички годишњак, 2018. година 
3 http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20191113.pdf  

http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20191113.pdf
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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. 
 
Током дискусија са локалним становништвом, указао се и проблем значајног утицаја на 
животну средину постојећег комплекса рудника бакра РТБ. Становници Оштреља су изразили 
да, иако разумеју важност рударства за економију региона и његов потенцијал за отварање 
нових радних места и развој вештина, потребно је ставити већи нагласак на заштиту животне 
средине. Оштрељ је најближе насеље РТБ јаловишту, којим се доста лоше управља и долази до 
загађења земиљишта. Квалитет ваздуха у Оштрељу је деценијама био лош због близине 
топионице. Слатина је такође имала проблем са загађеном животном средином, а река 
Слатина је озбиљно загађена и популација рибе се смањује до те мере да се више не користи 
за рекреативни риболов. Према речима пчелара Слатине, РТБ је такође била приморана да 
плати пчеларима у Слатини због изненадног ослобађања токсина у ваздух у 2015. години, 
убивши све кошнице око насеља. Становници Слатине и Оштреља сматрају да је њихов 
квалитет живота погођен загађењем ваздуха, земљипта и воде. Они такође верују да је 
вредност њихове земље смањена, иако нису добијени докази који би подржали ову тврдњу. 
Истраживање о здрављу показује да су здравствени резултати нижи. Стога, док је рударска 
индустрија кључни стуб локалне економије, она је имала и значајне негативне утицаје на 
животну средину и здравље локалног становништва, које се плаши сличних еколошких и 
здравствених проблема повезаних с предложеним новим рударским пројектима. 
 
 

5.1.2 Демографски подаци 
 
На пројектном подручју становништво је од 1991. године у сталном опадању (Табела 32) 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. 
 
Процес депопулације забележен је и у Слатини у свим пописима од 1961. године, где се број 

људи у периоду од 1961. до 2011. године смањио за више од 40%. Након периода стагнације 

у шездесетим и седамдесетим годинама и кратког повећања 1980-их (резултат насељавања 

на локацији Бањског Поља), број становника у Брестовцу је такође у паду у последњим 

деценијама (Слика 54). 
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Табела 32. 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 

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.) 

 
 

 
Слика 54. Промена броја становника у насељима Брестовац и Слатина у периоду 1948-2011 

 
Емиграција млађих генерација са добрим квалификацијама интензивирала се посебно од 
почетка деведесетих када је стагнација рударске индустрије била главни покретач развоја у 
Бору. 
 
Ово је подржано подацима из пописа и анкете домаћинстава. Слика 55 илуструје старосни 
профил подручја истраживања према подацима из пописа 2011. године. Подаци показују да су 
старосни профили у насељима истраживаног подручја старији од старосног профила у граду 
Бору и старији од националног просека. Подаци из анкете домаћинстава добијени у фебруару 
и априлу 2017. такође подржавају податке из пописа 2011. године, што указује да 49% чланова 
домаћинства у Шарбановачкој, Слатини, Брестовачкој и Метовници има преко 49 година. 
Слика 56 илуструје старосне профиле на основу године рођења за сва насеља која су била 
предмет истраживања у фебриару и априлу 2017. године. Подаци о домаћинствима такође 
показују да је 35% појединаца живело у њиховом селу више од 46 година, што је још један 
показатељ да у насељима у којима се студира постоји старење становништва. 
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Слика 55. Старосни профил 2011. године 

Извор: Републички завод за статистику Србије (попис становништва из 2011. године) 

 
 

 

Слика 56. Старосни профил 2017. године (по насељима и години рођења)4 

 

                                                             
4 Извор: Подаци из анкете домаћинстава (фебруар и април 2017. године) 
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5.1.3 Етничка припадност и језик 
 
Места у околини Бора су углавном насељена Власима (видети уоквирен текст). Изузетак у 
општини Бор је Бела Река, која је углавном насељена Србима, као и подручје које није предмет 
студије. Подаци пописа становништва из 2011. године показују да се више од једне трећине 
становника изјашњава као Власи у руралном делу општине Бор, а 14% становника града Бора 
се изјашњавају као Власи. Ово је у супротности са сликом националне структуре, јер су Власи 
веома мала заједница. Ромска популација, која је знатно мања од влашке популације, је такође 
већа у области која се истражује у студији него што је национални просек. Подаци су дати на 
Слици 3.5.   
 
Власи у Србији 

Власи су етничка мањина у Србији, која углавном живи у околини Бора и Зајечара. 
Културно и језички су повезани са Румунима и говоре једним од румунских језика. Они 
потичу од Румуна који су се доселили у северно-источни део Србије почетком 18. века 
(нарочито Румуни Унгурени, Мутени и Буфени). Око три четвртине влашког 
становништва у Србији говори унгуреански дијалект, показујући тако порекло. Већина 
Влаха су православни хришћани. 
 
Упркос блиској вези са Румунима, како културолошкој тако и језичкој, већина Влаха себе 
сматра Србима који говоре влашки језик. Влада Румуније и даље даје финансијску помоћ 
Власима у Србији како би им помогла да сачувају свој језик и културу. У Слатини, где је 
влашка култура нарочито јака, нешто Срба је асимилирано у влашку културу и сада 
користе влашки као први језик, а не српски. 

Извор: Историја и култура Румуна (2017) (5) 

 

Током разговора у оквиру фокус групе на прво место је стављено да је културни идентитет 
веома важан за влашку заједницу, можда и важнији од њиховог националног (српског) или 
верског идентитета. Међутим, сви Власи се изјашњавају као Срби са влашком културом; то је 
такође потврђено подацима добијеним анкетирањем домаћинстава добијеним у Шарбановцу, 
Слатини и Метовници где се велика већина испитаника изјашњавала прво као Срби. Изузетак 
је Брестовац, где се више од половине становника испитаних у априлу 2017. године изјаснило 
као Власи а не Срби (Слика 58). Брестовац и Слатина, два насељена места на која откуп 
земљишта има директан утицај, имају већи проценат становника који се изјашњавају као 
Власи и који живе у тим насељима. Међутим, Власи се не сматрају угроженом групом. Током 
историје, претње влашкој заједници биле су културолошке а не политичке или економске, па 
према томе, оно што они негују и хоће да очувају јесте њихова специфична влашка култура. 
Власи не сматрају да су политички или економски маргинализовани и немају великих 
политичких размимоилажења са Србима. Када је тражено да наведу други језик који говоре, 
67% је навело влашки као други језик, док је 30% навело српски као други језик (Слика 59).  
 

                                                             
5 Историја и култура Румуна: http://www.romanianhistoryandculture.com/vlachsinmodernserbia 
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Слика 57. Етничка припадност у граду Бору 

Извор: Републички завод за статистику Србије (попис становништва из 2011. године) 

 

 
Слика 58. Етничка припадност за свако насеље 

Извор: Подаци добијени анкетирањем домаћинстава (фебруар и април 2017. године) 
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Слика 59. Проценат заступљенпости другог језика по селима 

Извор: Подаци о истраживању домаћинстава (фебруар 2017. године) 

 
У граду Бору живи мала популација Рома, а неке ромске породице живе у суседним насељима. 
У насељима која су предмет студије, сматра се да су се Роми асимиловали у своје мале локалне 
заједнице.  Међутим, Удружење Рома из Бора је навело да многи Роми из града Бора нигде не 
путују јер многи нису регистровани при рођењу па немају легална документа (нпр. личну 
карту или пасош). Као такви они су класификовани као „невидљиви Роми“ који могу имати 
ограничен приступ здравству и образовању у самом граду Бору. Они немају право на земљу и 
могу се сматрати маргинализованом групом у односу на остало становништво Србије. Ромске 
заједнице често живе у напуштеном радничком насељу у околини рудника РТБ Бор, које су 
напустили некадашњи француски рудари током 1920-тих година.   
 
Мало Рома из насеља која су предмет испитивања не сматра да су маргинализовани као они у 
урбаним средина јер су се успешно интегрисали у шире заједнице и представљају активни део 
тих заједница у којима живе.   
 
Готово 10% становника града Бору припада другим етничким групама, укључујући 
Македонце, Румуне, Албанце, Црногорце и друге. Људи су долазили у град у потрази за послом 
у рударској индустрији. Међутим, како је већ истакнуто људи напуштају ово подручје од 
почетка 1990-тих година, јер је рударска индустрија у стању стагнације. Учесници у 
разговорима у оквиру фокус групе (ФГД) навели су да је етничка разноликост била уобичајена 
за ово подручје и да су различити народи долазили у ово подручје због рада у рударској 
индустрији. Ова разноликост није доводила до тензија нити до раздора па је добро дошла. 
Иако је Бор привлачио досељенике због рударске индустрије, он не привлачи сиријске 
избеглице и избегличка криза која се одвијала током израде ове студије,није имала утицај на 
подручје које је предмет студије. Од маја 2015. године, Србија се суочава са избегличком 
кризом без преседана са више од 815,000 регистрованих избеглица који су прошли кроз 
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Србију током 2015. године бежећи од рата, пре свега из Сирије, Авганистана и Ирака и 
пролазећи на путу у европске земље6.  
 
Доминантна вера у испитиваној области је православна. 100% свих испитаника током 
анкетирања домаћинстава навело је да припадају православним хришћанима. 
 

5.1.4 Родна равноправност 
 
Србија је недавно усвојила Националну стратегију о родној равноправности (2016. до 2020.) 
са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године. Ово је главни стратешки документ 
који промовише родну равноправност и повезан је са одредбама садржаним у Уставу Србије 
(укључујући чл. 15. и 21.). У том документу се истичу главне националне политике које се баве 
родним стереотипима, оспоравају штетне културне норме и промовишу једнакост мушкараца 
и жена7. Закон о родној равноправности у Србији (Службени гласник Републике Србије бр. 
104/09) захтева да сви јавни надлежни органи воде активну политику о једнаким 
могућностима, да прате примену начела једнакости у свим сферама јавног живота, примену 
међународних стандарда и уставом гарантованих права8 
 
Национална стратегија о родној равноправности такође обухвата препоруке које су дате 
Влади Србије од стране Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање 
жена (УН ЖЕНЕ), а односе се на промовисање родне равноправности. Она подржава одредбе у 
Закону о забрани дискриминације (Службени гласник Републике Србије, бр. 22/09), којим се 
држава обавезује да спроведе свеобухватне мере за спречавање вишеструке дискриминације 
и заштиту од ње. Стратегија се посебно бави решавањем вишеструких узрока дискриминације 
која се односи на Ромкиње, старије жене, жене са посебним потребама, жене са села, жене са 
ХИВ-ом, жене које припадају етничким мањинама, сексуалне мањинске групе, самохране 
мајке, жртве вршњачког насиља, расељена лица, имигранте, сиромашне, итд8. 
 
Стратегија има за циљ да направи Акциони план за равноправност жена и родну 
равноправност (Службени гласник Републике Србије, бр. 67/10) од 2009. до 2015. године. 
Закључци из Акционог плана показали су да је учињен известан напредак, нарочито у погледу 
побољшања законског оквира из области једнаког учешћа мушкараца и жена у политичком 
животу, раду и запослењу и у повећању уочавања насиља над женама. Међутим, упркос тим 
променама, учешће жена у јавним органима изван законодавних тела (где 30% посланика 
морају бити жене) је још увек на ниском нивоу, економски положај жена је још увек лош, а 
насиље над женама је још распрострањено8. Разлике у примањима жена и мушкараца јесу у 
томе што жена која ради исти посао ради 40 дана без накнаде9.  
 
Ова разлика у примањима била је једно од главних питања које су поставили учесници током 
разговора женске фокусне групе. Док су и мушке и женске групе тврдиле да мушкарци и жене 
имају иста права и могућности, мушкарци лакше налазе посао у рударској индустрији. Жене 
се углавном запошљавају у терцијарним или кватернарним привредним секторима, као што 
је трговина, туризам, угоститељство, образовање и здравство, као и јавна администрација. 

                                                             
6 Европска комисија за хуманитарну помоћ и заштиту цивилног становништва, Serbia Factsheet: 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/serbia_en.pdf. 
7 UN Women (2016): http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2016/02/serbia-adopts-national-strategy-
for-gender-equality. 
8 Национална стратегија за родну равноправност (2016 – 2020) 
9 Родна равноправност у Србији: http://www.europeanprogres.org/newsletter/en/217/ 
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Нарочито у трговинском сектору постоје ризици од кршења Закона о раду, па су жене тако 
подложне дискриминацији. 
 
Мање учешће жена у званичној привреди види се из података Републичког завода за 
статистику Србије, који показују да на националном нивоу има више жена него мушкараца 
које нису активне у привреди (Слика 60). 
 

 
Слика 60. Родна структура запошљавања у Србији 

Извор: Републички завод за статистику Србије (2017.) 
 

Мушкарци и жене тврде да имају једнак приступ здравственој заштити и образовању и да не 
постоје никакве велике препреке за жене током приступа овим, као и другим јавним услугама. 
Културолошки, жене ће вероватно одложити формално запослење због кућних и 
неговатељских обавеза. Жене су генерално задужене за бригу о кући и имају већу одговорност 
и од њих се очекује да брину о кући. Неке жене су такође тврдиле да су мушкарци боље 
плаћени од жена и да се мушкарци лакше запошљавају чак и у случају када жене имају веће 
квалификације. 
 

5.1.5 Образовање и оспособљеност 
 
Школска спрема мушкараца и жена у целој Србији, у општини Бор, урбаним и руралним 
деловима Бора приказано је кроз наредне графиконе. На слици (Слика 61) приказана је 
школска спрема на националном нивоу док је на слици (Слика 62) приказана школска спрема 
за општину Бор. На каснијим сликама (Слика 63 и Слика 64) дата су поређења између урбаних 
и руралних крајева у општини Бор. Слике илуструју следеће: 
 

 без школске спреме 
 завршена основна школа или није; 
 завршена средња школа (укључујући гимназију, средње школе са трајањем и краћим 

од 4 године и специјализације после средње школе);  
 завршено више образовање; 
 завршено високо образовање. 
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У свим случајевима, жене су имале завршено само основно образовање. У општини Бор, мања 
је вероватноћа да жене имају завршено средње образовање. То је такође пресликано на 
национално окружење. Међутим, када се женама пружи прилика за више образовање, попис 
становништва из 2011. године показује да постоји већа вероватноћа да ће оне завршити више 
образовање пре него мушкарци у Србији, општини Бор и урбаном делу општине Бор. Изузетак 
је рурални део општине Бор. Родни контекст показује да постоји већа вероватноћа да ће жене 
напустити образовање пре његовог краја због обавеза код куће. 
 

 
Слика 61. Школска спрема у Србији 

Извор: Републички завод за статистику Србије (попис из 2011. године) 
Напомена: проценти су изражени на укупан број становника старијих од 15 година 
 

 
Слика 62. Степен школске спреме у општини Бор 

Извор: Републички завод за статистику Србије (попис из 2011. године) 
Напомена: проценти су изражени на укупан број становника старијих од 15 година 
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Слика 63. Школска спрема у градском делу општине Бор 

Извор: Републички завод за статистику Србије (попис из 2011. године) 
Напомена: проценти су изражени на укупан број градског становништва старијих од 15 година  

 

 
Слика 64. Школска спрема у приградском делу општине Бор 

Извор: Републички завод за статистику Србије (попис из 2011. године) 
Напомена: проценти су изражени на укупан број приградског становништва старијих од 15 година  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Без 
школске
спреме

Непотпуно 
основно 

образовање 

Основно 
образо-

вање 

Средње 
образовање

Више
образовање

Високо 
образовање

Непознато

Мушкарци Жене

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Без 
школске
спреме

Непотпуно 
основно 

образовање 

Основно 
образо-

вање 

Средње 
образовање

Више
образовање

Високо 
образовање

Непознато

Мушкарци Жене



146 
 

Иако постоји већа вероватноћа да жене напуштају школовање пре мушкараца, укупно 
образовно постигнуће у овом подручју је релативно високо, са преко 50% мушкараца и преко 
40% жена са завршеном најмање средњом школом. Подаци добијени анкетирањем 
домаћинстава такође подржавају закључке пописа становништва из 2011. године. Од 124 
испитана домаћинства (која чине 500 лица), 44% чланова домаћинства имало је завршено 
средње образовање, док је 13% имало стручно или терцијарно образовање.  
 
Током анкетирања домаћинстава само 2% испитаника класификовано је као неписмено, док 
је 98% било потпуно писмено. Терцијарне студије из области које су повезане са рударством 
нарочито су популарне код младића и девојака, због постојања Техничког факултета у Бору у 
оквиру Универзитета Београд, који је специјализован за рударство и металургију.  
 

5.1.6 Здравље заједнице и ниво здравствене заштите 
 
Лекари из опште болнице у Бору рекли су да су главни здравствени проблеми у Бору 
дијабетес, рак дебелог црева, депресија и кардио-васкуларна обољења. Ови проблеми су 
последица начина живота, као што је лоша исхрана, недостатак физичке активности, пушење 
и алкохол и општи стрес изазван скорашњим друштвено-политичким догађајима, укључујући 
рат, политичку несигурност и слабљење економије. Општа болница је такође дала податке да 
постоји већи степен гојазности међу децом због ниског нивоа физичких активности (што 
лекари повезују са повећаним коришћењем компјутера). Осим тога, медицинско особље које 
је интервјуисано током основног испитивања навело је да је погоршање економске ситуације 
на локалном нивоу довело до повећања депресије и менталних здравствених проблема у овом 
подручју. 
 
Током разговора у оквиру фокус групе, мушкарци су навели да су главне болести које њих 
погађају рак, кардио-васкуларна обољења, укључујући високи крвни притисак, респираторна 
обољења и обољења повезана са алергијама. Жене су такође навеле респираторна обољења, 
висок крвни притисак и рак као главна обољења која погађају жене, док су навеле да је већа 
вероватноћа да деца пате од бронхитиса, астме и алергија. 
 
Запажено је да су рударске активности у прошлости проузроковале лош квалитет ваздуха и 
загађење, што је утицало на здравље и добробит оних који су живели у близини топионице 
РТБ. Загађење из топионице је пријављено као општи проблем становника у испитиваном 
подручју. То је био проблем у свим посећеним насељеним местима осим Шарбановца и 
Метовнице, где су учесници у разговорима у оквиру фокус групе навели да немају проблеме 
са загађењем. У Слатини и Оштрељу је наведено да је загађење у овим насељеним местима 
вишегодишњи проблем и да се контаминира пољопривредно земљиште па то доводи до пада 
узгоја пчела. Становници су такође навели да понекад тешко дишу. Године 2013, Институт за 
заштиту животне средине спровео је студију о здравственом стању, која је обухватала узорке 
крви и урина у циљу оцене утицаја рударских активности на здравље људи у овом подручју. 
Резултати су показали да 71 посто узорака узетих у Слатини садржи виши ниво 
концентрације цинка од нормалног, у поређењу са 10 процената у Злоту (30 km од Слатине). 
Међутим, становници Слатине верују да се стање поправило од када је пуштена у рад нова 
топионица пре две године, која је пројектована тако да се емисије сумпора знатно смање. 
Лекари у општој болници такође су потврдили да је квалитет ваздуха побољшан после 
отварања нове топионице. 
 
Учесници у разговорима у оквиру фокус групе такође верују да је НАТО бомбардовање 1999. 
године други узрок настанка канцера због загађења.   



147 
 

 
Већина људи се лечи у малом здравственом центру у Бору који пружа примарну заштиту а 
општа болница у Бору пружа секундарну заштиту / већа обољења. Сеоска амбуланта у 
Брестовцу је сада затворена. Учесници у разговорима у оквиру фокус групе су навели да они 
којима је потребна кућна нега, заиста је и добијају.  Становници Брестовца сматрају да је 
путовање до Бора отежано током дана упркос томе што се налазе у близини града, јер 
аутобуси су ретки и углавном се усклађују са временом отварања и затварања школа и 
сменама у РТБ. Овакво искуство имају и у Метовници. Сеоске амбуланте у Слатини, Метовници 
и Оштрељу отворене су два пута недељно са једним лекаром и медицинским техничарем и 
користе се за основне здравствене услуге укључујући рецепте, мерење крвног притиска, 
вакцинације, итд. За озбиљне тегобе и болести, они одлазе у главни здравствени центар и 
општу болницу у Бору. У Шарбановцу, амбуланта ради сваки дан а лекар долази два пута 
недељно.   
 
Већина људи са сталним запослењем, деца и пензионери имају аутоматско здравствено 
осигурање које им обезбеђује здравствену заштиту. Они који немају аутоматско здравствено 
осигурање могу се одлучити за месечно плаћање здравственог осигурања.  Млади и 
незапослени вероватно неће користити здравствену заштиту јер постоји мања вероватноћа 
да они имају здравствено осигурање. 
 
Жене не верују да имају ограничен приступ лечењу због свог пола, и према сопственом 
искуству из посета неком здравственом центру све зависи од професионалности и понашања 
особља. Оне верују да то има утицај и на мушкарце и на жене. 
 

5.1.7 Економија, запошљавање и услови рада 
 
Званични статистички подаци о запошљавању за општину Бор и Регион Бора приказани 
су у наредној табели (Табела 33). Подаци показују да има мање пољопривредних радника 
рачунајући у процентима од укупног броја запослених у општини Бор (1%) када се то 
упореди за Борским округом (4%) и на националном нивоу (4%). Са друге стране проценат 
запослених у рударству је већи у Бору (16%) у односу на округ (11%) и Србију (1%). 
 

Табела 33. Статистички подаци о запослености у Бору и Србији (2018) 

Статус запослених Бор Борски округ Србија 

Запослени у правним лицима 10830 22999 1,587,437 

Предузетници, лица која самостално 
обављају делатност и запослени код њих 

1627 4881 364305 

Регистровани индивидуални 
пољопривредници  

112 1281 78533 

Запослени у рударству 1976 3108 24246 

Укупно запослених 12569 29161 2131079 

Проценат пољопривредних радника 1% 4% 4% 

Проценат запослених у рударству 16% 11% 1% 

Извор: Републички завод за статистику Србије, http://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/trziste-rada 

 

http://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/trziste-rada
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Подаци Републичког завода за статистику Србије о стопама активности, запослености, 
незапослености и неактивности за становништво старо 15 и више за Борски округ је 
приказана на наредном дијаграму (Слика 65).  
 

 
Слика 65. Стопе активности, запослености, незапослености и неактивности за становништво старо 

15 и више година, Борски округ, 2018. (у %) 

 
Подаци добијени анкетирањем домаћинстава указали су на главне изворе средства за живот 
домаћинстава у испитиваном подручју. Пошто подаци не показују да је запосленост формална 
или неформална, највећа запослена група навела је пензије као главни извор прихода. 
Брестовац и Слатина, два села на која преузимање земљишта има директан утицај, имају 
највећи број пензионера. То је приказано на наредној слици (Слика 66) и може бити показатељ 
важности сиве економије на локалном нивоу. 
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Слика 66. Занимања становништва на подручју пројекта 

Извор: Подаци добијени анкетирањем домаћинства (фебруар и април 2017) 

 
Локално у општини Бор, Одељење за рад је навело да је регистровано 5.823 лица незапослених 
у 2015. години, од којих су 57% биле жене. Око 25 одсто регистрованих незапослених је млађи 
људи и 22 посто су старији од 50 година. РТБ је највећи послодавац у тој области. Нова 
топионица има већу механизацију и захтева нижу радну снагу, што је резултирало недавним 
губитак радних места. Од Пројекта се очекује да обезбеди директно запошљавање, као и 
индиректно запошљавање кроз набавку локалних роба и услуга.  
 
Жене могу да буду посебно осетљиви на сиромашније услове рада јер су вероватније да ће 
бити на пословима у трговини или у неформалном сектору (активности које нису обухваћене 
формалним аранжманима). Могућности запошљавања за жене су почеле да опадају након 
2000. године, када је затворено неколико фабрика у Бору.  
 
Роми су по броју највише незапослени у односу на друге етничке групе у Бору и они се такође 
више ослањају на социјалну помоћ. Роми који су запослени код уговарача такође су у 
опасности због недостатка документације и неформалног статуса у Србији.  
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Иако пољопривреда није главни извор прихода, она игра важну улогу у допуњавању хране за 
домаћинство и у неким случајевима, новчани приход. Најрањивији су оне које могу изгубити 
земљу за развој пројекта, који је претходно коришћен за пољопривреду. Међутим, већина 
земљишта која се налази на планираном подручју Пројекта се не користи за узгој и тако ће то 
вероватно мало утицати на домаћинстава. За она домаћинства која се баве пољопривредом 
као основним занимањем, сваки утицај на егзистенцију може бити значајан с обзиром на 
релативно мале величине плацева на том подручју.  
 
Риболов у истраживаном подручју има тенденцију да буде рекреативна, а не активност која 
ствара приходе и улов рибе користи се за потрошњу домаћинства. Људи су ловили као 
рекреативну активност генерацијама. Рибари наводе да најзначајнија риболовна подручја 
обухватају Брестовачку реку, целом дужином Црни Тимок, слив Борске реке, Дунав, Бели 
Тимок, Грделичко језеро и Бованско језеро. Рибари тврде да је Брестовачка река најзагађенија 
од њихових риболовних локација и такође верују да загађујуће материје улазе у реку кроз 
испуштање из Дома здравља у Брестовцу, и зато што посетиоци викендица празне кућни 
отпад у реку. Они такође верују да су пестициди ушли у Брестовачку реку.  
 
Као и код риболова, пчеларство је важна рекреативна / хоби активност на истраживаном 
подручју. Пчелари производе мед од багрема и липе, а неки продају и своје медове локалним 
пријатељима и комшијама, као и њима велетрговци, укључујући Медино, ДИС и Тимомед.  
 
Остале активности укључују лов, који се обавља као хоби и посебно је важан у Метовници; 
сакупљање љековитог биља, гљива и шумских плодова. Шуме су такође важне на локалном 
нивоу. До 90% приватних шума се користи се за снабдевање дрва за огрев на локалном 
подручју. Осталих 10% обезбеђује дрво за локално тржиште за грађевинарство и занатство.  
 
Готово сва домаћинства у насељима у истражном подручју поседују неко земљиште. Учесници 
у групним дискусијама су објаснили да нека домаћинства имају и земљиште и у другим 
селима. Већина домаћинства добија земљу путем наслеђивања; куповина и продаја земљишта 
на локалном нивоу је ретка. Подаци анкете домаћинстава показују да је 90% испитаних 
домаћинстава наследило своју земљу. Због поделе унутар породица после наслеђивања, 
величина парцела је генерално мала и стога је економски значај за домаћинство ограничен на 
допуњавање хране у већини случајева. 
 

5.1.8 Услуге 
 
Општина Бор има и следеће образовне институције: један центар за предшколско 
образовање; мрежа од осам основних школа, од којих седам обезбеђује посебне разреде за 
различите године; једна основна школа за децу са посебним потребама (особе са 
инвалидитетом); једна основна школе са фокусом на музичко образовање; и четири средње 
школе. Високо образовање обезбеђује Факултет за инжењерство и металургију (који је део 
Универзитета у Београду), и неколико приватних високих школа у Бору. Поред тога, друга 
насеља у истраживаном подручју имају следеће образовне установе: Метовница 
(предшколска и основна школа), Шарбановац (две основне школе), Оштрељ (једна основна 
школа), Брестовац (једна основна школа) и Слатина (једна основна школа).  
 
Већина домаћинстава на подручју Пројекта повезана је са градским водоводом. Домаћинства 
у селима као што су Шарбановац и Метовница користе локалне бунаре и природне изворе за 
питку воду, што се сматра сигурним и да је вода доброг квалитета. Око једне трећине 
домаћинстава обухваћених истраживањем у Слатини, Шарбановац и Метовница су изјавили 
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да користе славину у свом дому за наводњавање, док је друга трећина људи користи славину 
изван свог дома ради наводњавања, а трећа трећина користи бунаре за наводњавање а 
остатак се ослања на воду из извора. Брестовац је изузетак, где су сви из анкетираних 
домаћинстава изјавила да се ослањају на бунаре за воду. Најугроженије групе везане за 
локални развој и услуге су они на које се ослањају подземне воде, извори и реке за потрошњу 
воде у домаћинствима.  
 

5.1.9 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. 
 

5.1.10 Закључна разматрања и осетљиве групе 
 
Локално становништво се не противи досељеницима. Ангажовање у разговорима у оквиру 
фокус групе показало је да, имајући у виду велику стручност и обученост из области 
рударства, они очекују да већина радних места на предложеном пројекту буде понуђена 
локалном становништву.  
 
Према демографским подацима, најугроженије групе у овом подручју су жене и пензионери. 
Подручје којим се бави студија има велики број пензионера који су осетљивији на загађење 
ваздуха, дејство буке и вибрације. Директну корист може донети и укључивање жена, пошто 
жене нису имале корист од рударске индустрије. 
 
С обзиром на висок ниво образовања локалног становништва и искуство са прошлим 
рударским активностима, јак и доследан програм ангажовања биће критичан за управљање 
питањима везаним за пројекат. Локално становништво је добро обавештено и има одређена 
очекивања у погледу информација и ангажовања. Разговори у оквиру фокус групе су такође 
указали да постоје значајне притужбе повезане са тренутним ангажовањем и осећају да 
немају информације о пројекту. Нарочито, постоји велико запажање да су рударске 
активности у прошлости проузроковале лоше здравствено стање у овом подручју и према 
томе, постоји велика осетљивост на рударство и утицаје на здравље. Потребно је додатно 
ангажовање како би све заједнице у области студије биле обавештене, не само оне које су 
директно погођене узимањем земље, већ да свако познаје пројектне планове, активности и 
какав ће утицај то имати на њих. Без озбиљног програма ангажовања, локално становништво 
ће бити више забринуто и противљење пројекту може се повећати. 
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Током сакупљања података, идентификоване су и осетљиве групе које нарочито могу да буду 
„погођене“ пројектом (Табела 34).  

Табела 34. Осетљиве групе  

Становништво: 

 Жене; 

 Старија лица / пензионери; и 

 Болесна лица. 
Привреда и домаћинства: 

 Директно запослени; 

 Индиректно запослени у ланцу набавке (обезбеђивање добара и услуга); 

 Жене; 

 Роми; и 

 Измештена домаћинства. 
Локални развој и услуге: 

 Домаћинства зависна од подземне воде, извора и бунара. 

 
 
5.2 Флора и фауна 
 

5.2.1 Копнена фауна и флора 
 
На локацији Пројекта нема подручја заштићених подручја. Најближа заштићена подручја 
налазе се на око 20 km западно од Пројекта:  

 Лазарев кањон је споменик природе, заштићен 2000. године у укупној површини од 
1.755 ha. Лазарев кањон представља заштићено природно добро прве категорије и за 
управљање овим пределом је задужено предузеће ЈКП „Србија шуме“. Усечен у дебеле 
кречњачке стене испод Малиника у дужини од 9 km, окомитих, дивљих литица, са 
бројним сипарима, процепима и пећинама представља најдужи и најдубљи кањон у 
Источној Србији. Лазарев кањон се налази на 21 km од Бора. 

 Лазарева пећина (Злотска пећина) се налази у источној подгорини Кучаја. Од Злота је 
удаљена 3 km, од Брестовачке бање 14 km и од Бора 21 km. Улаз у пећину је на 
надморској висини од 291 m и налази се на левој страни Лазареве реке. У близини се 
налази још пар спелеолоших објеката који су заједно са овом пећином познати и под 
називом „Злотске пећине“. Лазарева пећина проглашена је природном реткошћу и 
заштићена као споменик природе од 1949. године. Завод за заштиту природе Србије 
прогласио је 2005. године Лазареву пећину објектом геонаслеђа Србије. Лазарева 
пећина налази се на територији споменика природе Лазарев кањон. 

 „Кучај-Бељаница“ је простор који је предложен да буде Национални парк на територији 
Србије (2017. године). Богатство биодиверзитета се огледа у податку да око 20 врста 
из биљног и животињског света Србије има представнике на овом подручју и да се 
посебно истиче присуство 23 врсте гмизаваца и 70 врсти сисара.  

 
Решењем Завода за заштиту природе Републике Србије (бр. 020-724/3 од 30.04.2018) је 
дефинисано да у обухвату Пројекта нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, утврђених еколошких значајних подручја Републике Србије, као 
ни евидентираних природних добара нити објеката геонаслеђа (Инвентар објеката 
геонаслеђа Србије (2005, 2008)). Решење је у целости у Прилогу I.1. 
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Основни копнени биодиверзитет је утврђен теренским испитивањима у јесен 2015. године, у 
зиму 2016. године и на пролеће/лето 2017. године. Детаљна испитивања су вршили 
представници енглeске компаније ERM и фиме ENVICO д.о.о. Испитивања су подразумевала 
теренско утврђивање станишта, врсте птица, слепих мишева, сисара, водоземаца, гмизаваца 
и бескичмењака. Детаљнe мапе локалитета су приказани у Прилогу II.3. 
 
Предложени пројекат се налазе на земљишту које има типична станишта за источни регион 
Србије. Налази се на благо таласастом земљишту које се углавном састоји од мозаичног 
станишта обрадивог земљишта ниског интензитета, активних комерцијалних локација 
(укључујући и локалну писту) које су местимице са природним шумама и малим потоцима. 
 
Обрадиво земљиште није интензивно обрађивано, а нека поља су и напуштена што се могло 
закључити услед присуства корова. На подручју Пројекта присутни су делови под багремом 
(Robinia pseudoacacia). 
 
Кроз даљинска очитавања и еколошка истраживања на Пројектном подручју, 
идентификовано је 13 различитих типова површина који углавном одговарају 10 различитих 
станишта, укључујући и модификована и природна станишта, као што је приказано у наредној 
табели (Табела 35). 
 

Табела 35. Површине и врсте станишта 

Типови површина EUNIS класификација 

станишта10 

Модификовано 

станиште 

Природно 

станиште 

 Континуалне градске 
површине 

 Дис-континуалне 
градске површине 

 Индустријске или 
комерцијалне јединице 

 Аеродроми 

J2.31  

Сеоске комерцијалне 

јединице 
  

 Ненаводњавано 
обрадиво земљиште; 

 Стално наводњавано 
обрадиво земљиште; 

 Пашњаци; 
 Годишњи усеви 

повезани са годишњим 
усевима; 

 Комплексе шеме 
култивације 

I1.13  

Мале интензивне 

монокултуре (<1ha)   

FA.4  

Живице сиромашне 

аутохтоним врстама   

X10  

Бокаж (мала поља, живица и 

усеви)  
  

 Широколисне шуме; и 
мешовита шума 

G1.A1  

Шуме храстова [Quercus] - 

jасена [Fraxinus] и граба 

[Carpinus betulus] на 

  

                                                             
10 European Nature Information System, https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp 

https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp
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Типови површина EUNIS класификација 

станишта10 

Модификовано 

станиште 

Природно 

станиште 

еутрофним и мезотрофним 

земљиштима 

(Према Директиви о 

стаништима, Annex I, 

приоритетно станиште 

91G0 Панонска шума храста 

китњака (Quercus Petrea) и 

граба (Carpinus betulus)) 

G1.76811 Мезијско-

Данубиумске шуме сладуна 

и цера   

  

G1.C3 Плантаже багрема   

G5.81 Скорије крчене 

површине, бившег 

широколисног дрвећа 
  

 Природни травњаци E2.22 Суб-атланске ливаде 

ниских надморских висина 

(EU Annex I станиште 6510 

Ливаде ниских надморских 

висина) 

  

 Прелазно шумско 
шибље 

F3.24 Субконтиненталне и 

континенталне листопадне 

шикаре 

  

 Водотокови C2.3 Стални, спори, мирни 

водотокови чији ниво воде 

се не мења 

C2.5 Привремено текућа 

вода (влажна фаза) 

  

 
 

5.2.1.1 Птице 
 
На подручју извођења рударских радова и прераде руде мозаик неуређеног обрадивог 
земљишта и природних шумaрака су погодне за разноврсне врсте птица певачица. Природна 
шумска подручја су погодна и за узгој детлића, сова, врана и птица грабљивица. 
 
У истраживањима је регистровано укупно 64 врсте птица, од чега је забележено да се 48 врста 
размножава.  
 
На пољопривредним подручјима, укључујући шикаре и неуређене ливаде су доминирали 
чворци (Sturnus vulgaris - 200 парова), мали славуји (Luscinia megarhinchos - 105 парова), руси 
сврачак (Lanius collurio - 125 парова) и виноградске стрнадице (Emberiza hortulana - 200 
парова), последње две врсте су укључене у Анекс I Директиве о птицама. 
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У шумама су виђене следеће врсте птица, а које се налазе у Анексу I Директиве о птицама: црна 
жуна (Dricopus martius), беловрата мухарица (Ficedula albicollis) и ноћна ласта (Caprimulgus 
europaeus) са шумском шевом (Lullulua arborea) у мање густој шуми. Кос (Turdus merula - 250 
парова), црноглава грмуша (Sylvia atricapilla - 200 пари), бргљез (Sitta europaea - 110 пари), 
дрозд певач (Turdus philomelos - 110 пари) и зеба (Fringilla coelebs - 410 парова) су се најчешће 
виђали у шумским стаништима. 
 
Идентификоване су две врсте које је IUCN на листу на европском нивоу: грлица (Streptopelia 
turtur) коју IUCN у Европи класификује као VU – рањиви таксон и сива ветрушка (Falco 
vespertinus) класификован као NT - скоро угрожени таксон. Грлица се по законима Републике 
Србије налази на листи Заштићених врста и спада у ловне врсте чији су статус и режим 
заштите регулисани прописима из области ловства, док се сива ветрушка налази на листи 
строго заштићених врста11 
 
Врсте које су најчешће забележене на неуређеним и напуштеним пољопривредним 
површинама, које су планиране за изградњу јаловишта, су руси сврачак (70 парова), чворак 
(120 парова), вуга (Oriolus oriolus - 50 пари) и виноградске стрнадице (130) која је укључена у 
Анекс I Директиве о птицама. 
 
У екстензивним шумама доминирало је присуство зеба (230 пари), црнокапе грмуше (150 
пари), велике сенице (Parus major - 200 пари) и  бргљези (140 пари). На шумским површине на 
подручју будућег јаловишта је такође уочено 15 парова легњева као и 11 парова шумске шeве 
у мање густој шуми, обе врсте су такође укључене у Анекс I Директиве о птицама. Поред тога, 
шуме у овој области такође обезбеђују погодно станиште за црне роде (Ciconia nigra). Ова 
врста је такође наведена у Анексу I Директиве о птицама а и припада строго заштићеним 
врстама по законима Републике Србије11. 
 
У шумама је нађено и неколико врста детлића, укључујући 5 пари црне жуне (Driocopus 
martius) и 4 пара сиве жуне (Picus canus), обе врсте наведене у Анексу I Директива о птицама. 
У малом мочварном подручју се налазило неколико врста водених птица укључујући и дивље 
патке (Anas platirhinchos). 
 

5.2.1.2 Сисари 
 

На подручју извођења рударских радова и прераде руде је забележено присуство девет врсти 
сисара: обична кртица (Talpa europae), веверица (Sciurus vulgaris), шумска волухарица (Myodes 
glareolus), смеђи пацов(Rattus norvegicu), зец (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes), куна 
белица (Martes foina), дивља свиња (Sus scrofa) и срна (Capreolus capreolus). Ове врсте су веома 
распрострањене у Србији. Све врсте осим волухарице и пацова су заштићене врсте по 
законима Републике Србије (Прилог 2, Правилник о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник 
Републике Србије“ 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016)) али осим кртице све су ловне врсте 
чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области ловства. Међународна 
унија за заштиту природе (International Union for Conservation of Nature - IUCN) је утврдила 
критеријуме угрожености врста, на основу којих се процењене врсте сврставају у неке од 
категорија, и ове врсте су у LC (Last Concern) – у нижем степену опасности; 

                                                             
11 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Службени гласник Републике Србије“ 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016) 
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Једанаест врста је забележено на подручју будићих јаловишта, између осталих: дивља свиња, 
срна, куна белица, , шакал (Canis aureus) и јазавац (Meles meles). И шакал и јазавац су наведене 
на листи заштићених врста и ловне су врсте чији су статус и режим заштите регулисани 
прописима из области ловства Примећени су и пољска волухарица (Microtus arvalis), обична 
кртица и пругасти пољски миш (Apodemus agrarius). Све наведене врсте налазе се у категорији 
LC (Last Concern) – у нижем степену опасности које је дефинисао IUCN. 

Додатно је забележено и присуство вука (Canis lupus) који је на листи заштићених врста као 
ловна врста а налази се и на листи Прилога II, IV и V Директиве о стаништима, и дивља мачка 
(Felis silvestris) која је исто ловна врста на листи заштићених врста и на листи Прилога IV 
Директиве о стаништима12.  

 

5.2.1.3 Слепи мишеви 
 
Шумска подручја и напуштене пољопривредне на подухвату Пројекта представљају идеална 
станишта за слепе мишеве. Шуме и природни травњаци су одлична места где ове врсте траже 
храну. 

Око 20 врста слепих мишева је уочено на територији планираног Пројекта. Забележене врсте 
као и степен заштите су дати у следећој табели (Табела 36).  

 

Табела 36. Врсте слепих мишева на подухвату Пројекта 

Српски назив Стручни назив 

Правилник о 
проглашењу и 

заштити строго 
заштићених и 
заштићених 

дивљих врста 
биљака, животиња 

и гљива 

ЕУ IUCN 

Велики потковичар Rhinolophus 
ferrumequinum 

Прилог I Прилог II и IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Велики мишоухи 
вечерњак 

Myotis myotis Прилог I Прилог II и IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Мали потковичар Rhinolophus 
hipposideros 

Прилог I Прилог II и IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Јужни потковичар Rhinolophus Euryale Прилог I Прилог II и IV Директиве о 
стаништима 

NT 

Дугоухи вечерњак Myotis bechsteinii Прилог I Прилог II и IV Директиве о 
стаништима 

NT 

Средоземни 
потковичар 

Rhinolophus blasii Прилог I Прилог II и IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Дугокрили љиљак Miniopterus 
schreibersii 

Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

NT 

                                                             
12 Council Directive – 92/43/ EEC (Директива о стаништима – Прилог II – животињска и биљна врста од 
заједничког интереса чије очување захтева проглашење посебно заштићених подручја; Прилог IV – 
животињска и биљна врста од заједничког интереса којој је потребна строга заштита; Прилог V – 
животињска и биљна врста од заједничког интереса због чијег се узимања из природе и експлоатације 
могу применити мере управљања)  
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Дугопрсти 
вечерњак 

Myotis capaccinii Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

VU 

Шиљоухи вечерњак Myotis emarginatu Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Широкоухи љиљак Barbastella 
barbastellus 

Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

NT 

Планински слепи 
мишић 

Hypsugo savii Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Патуљасти слепи 
мишић 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Црни бркати 
вечерњак 

Myotis mystacinus Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Средњи ноћник Nyctalus noctula Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Белоруби слепи 
мишић 

Pipistrellus kuhli Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

Мали слепи мишић Pipistrellus 
pipistrellus 

Прилог I Прилог IV Директиве о 
стаништима 

LC 

 LC (Last Concern) – последња брига, тј. у нижем степену опасности; 

- NT (Near threatened) – скоро угрожени таксон; 

- VU (Vulnerable) – рањив таксон  

Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива су дивље врсте које су ишчезле са 
територије Републике Србије или њених делова, враћене програмима реинтродукције, крајње 
угрожене, угрожене, реликтне, локално ендемичне, стеноендемичне, међународно значајне и 
заштићене дивље врсте, од посебног значаја за очување биолошке разноврсности Републике 
Србије (члан 3, Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 
врста биљака, животиња и гљива Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). 

 

5.2.1.4 Гмизавци 
 
 
Идентификоване врсте гмизаваца су приказане у наредној табели (Табела 37). Према IUCN 
листи шумска корњача и европска барска корњача су врсте које мoгу бити угрожене (NT - 
скоро угрожени таксон), док су остале врсте LC - таксон за који постоји мали ризик од 
изумирања.  
 

Табела 37. Врсте гмизаваца на подухвату Пројекта 

Назив Стручни назив Правилник о проглашењу и 

заштити строго заштићених и 

заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива 

(„Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 5/2010, 47/2011, 

32/2016 и 98/2016) 
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Шумска корњача Testudo hermanni Прилог II, ****13; 1-II; 3-II, 4-IV 

Обичан гуштер Podarcis muralis Не налази се на листама 

Обични зелембаћ Lacerta viridis Не налази се на листама 

Европска барска корњача Emys orbicularis Прилог I, 1-II, Рез 6 

Рибарица Natrix tessellata Прилог I, 1-II; 4-IV 

Смукуља Coronella austriaca Прилог I, 1-II; 4-IV 

Поскок Vipera ammodytes Прилог II ****13; 1-II (резерва), 4-

IV 

Сива гуштерица Lacerta agilis Не налази се на листама 

Обучни смук Zamenis longissimus Прилог I 1-II; 4-IV 

Напомена: 
Прилог I – Строго заштићене врсте 
Прилог II – Заштићене врсте 

 

5.2.1.5 Бескичмењаци 
 
Преко 200 врста бескичмењака живи на подручју обухвата Пројекта. Врсте које су 
карактеристичне за станишта и сам регион су: обичан плавац (Polyommatus icarus), обични 
млинар (Leptidea sinapis), обични смеђаш (Maniola jurtina), краткорепи плавац (Cupido 
argiades), сенкар (Pararge aegeria), лажна скривалица (Arethusana arethusa) и обична нимфа 
(Coenonympha pamphilus). 

 

 

Слика 67. Краткорепи плавац и обични млинар 

 
Врсте које су идентификоване на подручју портала и будућих рударских радова, а од интереса 
су за заштиту природе:  

1. Инова седефица (Brenthis ino) – строго заштићена врста, IUCN LC 

2. Шумски репкар (Satyrium w-album) - строго заштићена врста, IUCN LC 

                                                             
13 Врста је комерцијална и на њу се односе одредбе Уредбе о стављању под контролу коришћења и 
промета дивље флоре и фауне 
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3. Пругасти једрилац (Iphiclides podalirius) – врста се не спомиње на листама врста од 
значаја за заштиту природе, IUCN LC  

4. Златни шаренац (Melitaea Aurelia) – строго заштићена врста, IUCN LC 

5. Блистави плавац (Plebeius argyrognomon) – строго заштићена врста 

6. Липицина хесперида (Pyrgus sidae) – строго заштићена врста, IUCN LC 

7. Мали репкар (Satyrium acaciae) – строго заштићена врста¸ IUCN LC 

8. Брезов дукат (Thecla betulae) – строго заштићена врста 

9. Ускршњи лептир (Zerynthia polyxena) – строго заштићена врста, 

10. Велики дукат (Lycaena dispar) – строго заштићена врста, IUCN NT 

11. Мнемозине (Parnassius мnemosyne) – строго заштићена врста, IUCN NT 

12. Јеленак (Lucanus cervus) – строго заштићена врста, IUCN NT 

 
Врсте од значаја за заштиту природе које су забележене на подручју будућег јаловишта су: 

 Пандорина седефица (Argynnis pandora) – строго заштићена врста, IUCN LC 

 Ластин репак (Papilio machaon) – строго заштићена врста, IUCN 

 Душицин плавац (Pseudophilotes vicrama) - строго заштићена врста, IUCN NT 

 Пругасти једрилац 

 Блистави плавац 

 Мали репкар,  

 Брезов дукат,  

 Ускршњи лептир, и  

 Мали плавац (Cupido minimus) - врста се не спомиње на листама врста од значаја за 

заштиту природе, IUCN LC  

 
Велики дукат, алпска стрижибуба (Rosalia alpinа), велика храстова стрижибуба (Cerambyx 
cerdo), вилин коњиц (Cordulegaster heros), шумска скривалица (Hipparchia fagi) и јеленак се 
налазе на листама у Прилогу II и IV Директиве о стаништима.  

 

5.2.1.6 Водоземци 
 
На подручју будућег јаловишта, забележено је присуство шест врсти водоземаца, од којих су 
четири заштићене врсте. Највише присутан је шарени даждевњак (Salamandra salamandra 
строго заштићена врста) нађен поред мањих водотокова и потока. Од осталих забележених 
врста су шумска жаба (Rana dalmatina) и гаталинка (Hyla arborea). Обе врсте жабе су на листи 
Прилога IV Директиве о стаништима, док су све три врсте строго заштићене по законима 
Републике Србије. Жутотрби мукач (Bombina variegata) је на листама Прилога II и IV 
Директиве о стаништима и у Србији је строго заштићена врста.  

 
Мапе на којима су означена места идентификованих врста дате су у Прилогу II.3. 
 

5.2.2 Водена фауна и флора 
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У близини подручја Пројекта нису идентификоване заштићена водена/ влажна станишта. 
Најближе заштићено подручје је Тимок BG0000525. У бугарском делу слива Тимока постоји 
неколико подручја заштићених према Natura 2000, као и подручја дуж Дунава која су зависна 
од еколошког статуса, управљања водама и ризика по окружење везаног за реку Тимок. Цео 
сектор реке Тимок који деле Бугарска и Србија дефинисан је као заштићено добро од интереса 
за Заједницу (ЕУ). Заштићено подручје од интереса за Заједницу Тимок БГ0000525 
дефинисано је да заштити ободна станишта обухваћена прилозима Директиве о стаништима 
ЕУ (Habitat Directive 92/43/ЕЕЦ). Заштићено подручје обухвата 494,97 ha и укључује највећи 
део речног тока који деле Бугарска и Србија.14 
 
У Прилогу II.4 је мапа са основним информацијама о воденим стаништима и врстама. Подаци 
су прикупљени из објављених извора и истраживањима спроведеним у периодима: јесен 2015. 
године, јесен / зима 2016, пролеће 2017. и јесен / зима 2018. Ова истраживања су укључила 
полу-квантитативне методе електрориболова, истраживање ракова, узорковање макро 
бескичмењака и диjатомеја, ДНК из околине (eDNA), узорковање и циљано испитивање 
инсеката из реда Trichoptera, врста Helicopsyche bacescu. Водена станишта на подручју 
Пројекта су следећа: 

 Брестовачка река - Река је ниска и релативно отворена, а на појединим местима на 
обали су лугови. Вегетација у каналу је релативно оскудна, мада је филамент присутан 
на неким местима. Постоји добра разноликост станишта у каналима у смислу 
постојећег супстрата и протока и присуство макро бескичмењака указују да је 
квалитет воде добар до умерен на подручју Пројекту и околини. Брестовачка река је 
одговарајућа за рекреативне врсте, где преовлађују врсте из породице шарана као што 
су поточна мрена (Barbus balcanicus) и клен (Squalius cephalus). Мрена и клен су 
заштићене врсте у Републици Србији. 

 Источне притоке Брестовачке реке су Кржанов поток, Луваселан, Бугарин и Срећко. 
Ове притоке имају тенденцију да буду стрме у градијенту и мале су и плитка са 
мешаном подлогом, која пролази кроз листопадно шумско земљиште. Притока 
Луваселана се суши ван сезоне. У другим притокама је утврђено присуство популације 
caddis fli Helicopsiche bacescui. Нема рибљег фонда ни у једној од ових притока. Узорци 
дијатомеја показују да су ове притоке лошег до умереног квалитета током ниских 
протока, достижући добар до одличан квалитета током високих протока. 

 Сува река - ова река тече паралелно са Брестовачком реком са којом се спаја 
непосредно пре ушћа са Тимоком око 10 km низводно од локације Пројекта. 
Доминантна врста риба је белица, услед мале количине воде у реци и тенденцијом 
пресушивања у горњим зонама. У доњим зонама услед бројних мањих притока вода се 
задржава током целе године. Типично станиште у овим доњим зонама је углавном 
плитко са супстратом састављеним првенствено од шљунка. Вегетација у каналу је 
локализована на подручја зелених алги. Подручје приобаља је углавном шумовито у 
доњим деловима, док су горњи, сушнији првенствено пољопривредни са само 
неколико примерака дрвећа. Заједница макро бескичмењака у Сувој реци показује 
добар до умерен квалитет воде. 

 Борска река је биолошки мртва због историјског и садашњег загађивања отпадом и 
отпадним водама. Лажно позитивни резултати за еDNA за разне врсте јестивих риба 
из узорка из Борске реке указује да је јако загађена отпадним водама Бор. Борска река 
се налази низводно од јаловишта кроз Грчаву. 

 Западне притоке Борске реке - ове притоке су станишта речног рака. Није забележено 
да је било рибе у било којој од Борских притока током електрориболова; међутим 

                                                             
14 REC GREY PAPER, Procena stanja životne sredine i rizika na slivu reke Timok, 2008 
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резултати еDNA сугеришу да је у Рукјавици присутан неки број кленова и бодорке 
(Rutilus rutilus). Заједнице макро бескичмењака у притокама Борске реке указују на 
воду доброг до умереног квалитета. Јаловиште се налази у долини притоке Грчаве, а 
Рукјавица се налази низводно од рудног тела. Њена притока Калиник је делимично 
смјештена унутар подручја слегања. 

 Сезонска бара у сливу Грчаве - чини се да се храни површинском водом и има муљевита 
подлога и глинено дно. Није повезана ни са једним водотоком и изгледа да не прима 
подземне воде. Бара је густо оивичена широколисним рогозом (Typha latifolia) и 
настањује је корњача и разне врсте водоземаца. 

 

Рибљи фонд који је утврђен у водним стаништима која се налазе на подручју Пројекта 

углавном спадају у заштићене врсте  односно риболовне врсте чији су статус и режим 

заштите регулисани прописима из области рибарства. Приметан број врста риба 

пронађен је изван непосредне зоне утицаја Пројекта током истраживања преко 4,5 km 

низводно. 
 
Мапе на којима су означена места идентификованих акватичних врста дате су у Прилогу II.4. 
 
 
5.3 Земљиште, вода и ваздух 
 

5.3.1 Земљиште 
 

У смислу земљишта на подручју Пројекта се углавном налазе пољопривредна поља мањих 
повришина, воћнаци и шуме које су заступљенију у пределу стрмих долина. Земљиште се 
користи углавном за усеве умерене вредности, док су мање површине стамбене, комерцијалне 
и некадашње војно земљиште на коме се сада налази аеродром. На наредној слици (Слика 68) 
и у Прилогу II.5 је приказана мапа са типовима земљишта на подручју Пројекта.  
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Слика 68. Типови земљишта на подручју пројекта 

Легенда: 
 1.1.1 Континуално урбано 
 1.1.2 Дисконтинуално урбано 
 1.2.1 Индустријске или комерцијалне јединице 
 1.2.4 Аеродром 
 2.1.1 Обрадиво земљиште које се наводњава 
 2.1.2 Стално наводњавано земљиште 
 2.3.1 Пашњаци 
 2.4.1 Годишњи усеви са примесом сталних усева 
 2.4.2 Сложени облик култивације 
 3.1.1 Широколистна шума 
 3.1.3 Мешовита шума 
 3.2.1 Природни травњаци 
 3.2.4Прелазно подручје од шуме у грмље 

 
Генерално, према различитим изворима квалитет земљишта у Бору и околини је трајно 
деградирана услед рударских и металуршких активности. Зeмљиштe je кисeлoг кaрaктeрa 
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штo утичe нa њeгoву плoднoст и пoвeћaвa пoкрeтљивoст тeшких мeтaлa кojи мoгу дoспeти у 
биљкe. Кисeлoст je нajвeћa кoд пoљoприврeдних пoвршинa кoje нeпoсрeднo oкружуjу 
рудaрскo- мeтaлуршки кoмплeкс. 
 
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије је 2012. године15, 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 доступни. Резултати са појединачних локација 
нису приказани у наведеном извештају. Наводи се 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 38).  
 

Табела 38. 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. 

 
Акционарско друштво „Електромрежа Србије” Београд је током 2017. године извршила 
узорковања и испитивања земљишта на ТС Панчево 2, ТС Београд 4, ТС Лесковац 2, ТС Нови 
Сад 3, ТС Сремска Митровица 2, ТС Бор 2, ТС Краљево 3, ТС Кrагујевац 2. На подручју РТБ Бор 
су нађене вредности арсена и бакра које су прекорачиле ремедијационе вредности16. 
 
На подручју Пројекта постоји озбиљан проблем квалитета земљишта, у првом реду, због 
слабог производно-економског потенцијала брдских земљишта, која су у високом степену 
деградирана сумпор диоксидом, прашином и другим штетним утицајима вишедеценијске 
експлоатације и прераде бакра у Рударско-топионичарском басену Бора. Земљиште је 
загађено као последица хемизације у пољопривреди и као последица активности у борском 
руднику. Захваљујући ружи ветрова, пољопривредна земљишта у атарима насеља Брестовац 
и Метовница су у знатно мањој мери оштећена овим штетним агенсима од земљишта атара 
Слатина, коме припада доминантан део укупних површина подручја Пројекта.  
 
За оцену стања квалитета земљишта на Планском подручју извршена су испитивања на 
локацији Чукару Пеки у околини Бора 2015. и 2017. године. Испитавања присуства метала и 
формалдехида у узорцима (62 узорка) из 2015. године указују на значајно присуство баријума 
(Ba), берилијума (Be), кобалта (Co), селена (Se), ванадијума (V), бакра (Cu) и формалдехида. 
Испитивања у 2017. години су указала да нема присуства пестицида и хербицида на 
предметним локацијама и да је повећана концентрацију бакра, кобалта и ванадијума. 
Присуство метала у испитиваним узорцима (баријума, бакра, кобалта и ванадијума) не указује 
на контаминацију подручја већ може да се закључи, услед униформности концентрације, да 
се јављају као последица природног вулканског геолошког састава земљишта на Планском 
подручју (тј. крeчњaчки минeрaли - биoтити, aндeзити, aглoмeрaти, туфoви и брeчe). Док 
повећане концентрације бакра у комбинацији са повећаним концентрацијама арсена и олова 
на појединим локацијама (места узорковања ка Бору) указују на утицај емисија из РТБ Бора 

                                                             
15 http://www.sepa.gov.rs/download/Zemljiste_2012.pdf  
16 Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, Извештај о стању земљишта у 
Републици Србији за 2016 – 2017. годину, 
http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/Zemljiste2016_2017.pdf 

http://www.sepa.gov.rs/download/Zemljiste_2012.pdf
http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/Zemljiste2016_2017.pdf
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доо (сада Zijin Bor Copper d.o.o. Bor) на састав земљишта. Повећана концетрација 
формалдехида се може оправдати емисијом издувних гасова, са обзиром да су сва места 
узорковања релативно близу путева.  
 
 

5.3.2 Вода 
 
Пројекат се налази у сливовима Брестовачке реке, Борске реке и Суве реке.  
 
Термалне воде нису идентификоване на 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. 
 

5.3.2.1 Површинске воде 
 
Пројекат ће утицати на површинске воде сливова Брестовачке реке и Борске реке (Прилог 
II.6). 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 на пројектном подручју прате компанија Ракита у 
сарадњи са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у Београду, смер хидрологије, још 
од 2014. године.  
 
Брестовачка река 
 
Речни ток Брестовачке реке се формира на падинама Црног Врха. Од бране Борског језера, из 
које се испушта биолошки минимум, па до улива у Црни Тимок, површина слива износи 115,55 
km2, дужина тока је 24,4 km и средњи пад око 1,1 %. Облик слива је издужено правоугаони, 
што узрокује релативно брзу концентрацију великих вода. У хидрографском погледу слив је 
релативно развијен, са мањим бројем притока (потока). 
 
Слив Брестовачке реке налази се између 43о56'17'' и 44о8'42'' северне географске ширине и 
21о57'14'' и 22о12'4'' источне географске дужине. Брестовачка река се улива у реку Црни 
Тимок у Ђулумовом пољу, узводно од Гамзиградске бање. У оквиру слива Брестовачке реке не 
постоји ни једна официјелна хидролошка станица, успостављена од стране Републичког 
хидрометеоролошког завода.  
 
Неопходно је напоменути да у горњем делу слива Брестовачке реке налази се Борско језеро 
тако да у овом делу Брестовачка река је регулисана. Ово језеро је вештачко, настало 1959. 
године подизањем бране и акумулацијом вода горњег дела слива Брестовачке реке. Језерска 
вода је пре свега намењена погонима Рударско-топионичарског басена, али исто тако се 
користи и за развој туризма. Захвата површину од 30 хектара, а дубина језера достиже 52 
метра. У време максималног водостаја у језеро стаје 12 милиона кубних метара воде. Након 
подизања бране, за потребе гарантованог минимума, у Брестовачку реку се из језера испушта 
контролисано вода и то у дијапазону од 40 па до 65 l/s, односно просечних 55 l/s. 
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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, а 
представља и важно место за риболов. Риболов се одвија дуж реке, све до реке Црни Тимок. 
 
Не постоје званични подаци о квалитету Брестовачке реке јер не постоји станица за 
мониторинг квалитета површинских вода успостављена од стране Републике Србије.  
 
Анализа квалитета воде је урађена од стране Раките у сарадњи са Рударско-геолошким 
факултетом Универзитета у Београду. Приказани подаци су резултати анализа урађених у 
периоду од марта 2014. године до септембра 2018. године.  
 
Према физичко‐хемијским карактеристикама, а према резултатима анализа, 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. 
 
Борска река 
 
Слив Борске/Беле реке налази се између 43о57'11'' и 44о12'43'' северне географске ширине и 
21о 57' 29'' и 22о 21' 7'' источне географске дужине. Борска река код Ђају Мори прима своју 
најзначајнију леву притоку - Кривељску реку, а само након 500 метара низводније прима и 
своју другу значајну реку, Равну реку, након чега мења име и постаје Бела река. Улива се 
низводно од Вражогрнаца у Црни Тимок. Од стране Републичког хидрометеоролошког завода 
Србије, на Борској реци је постојала једна официјелна хидролошка станица, в.с. Рготина која 
је контролисала сливну површину у износу од 323,5 km2 а налазила се на 8,2 km пре ушћа 
Борске/Беле реке у Црни Тимок. Ова станица је отпочела са радом 1964. и радила је до 1990. 
године. Новији подаци о водостајима или протицајима (изузев података који се осматрају и 
мере од стране Rakita Exploration d.o.o.) у сливу ове реке не постоје. 
 
Узорковање и анализа квалитета Борске реке вршена је на мерном месту после насеља 
Слатина, а пре спајања са Грчавом.  
 
Према физичко‐хемијским карактеристикама површинске воде Борске реке су 
високомиреализоване, са вредностима сувог остатка преко 1000 mg/l. Максимална 
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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. 
 
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. 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 станишта су бројним 
примерцима заштићене врсте речног рака. 
 
Сува река 
 
Сува река је последња лева притока Брестовачке реке коју она прихвата пре уливања у Црни 
Тимок. 
 
Сува река не представља станиште разноликих врста биљака и животиња, али има улогу у 
регулисању земљишта и хидролошког окружења.   
 
У наредној табели су приказани сумарни резултати урађених анализа.  
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Табела 39. Средње вредности анализа загашујућих материја у површинским водама 
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Al As Ba Ca Cr Cu Fe Mg Mn Na Ni Zn 

Мерна 
јединица 

 µS/cm mg/
l 

 mg/l mg/l mg/l mg/
l 

mg/l mg/
l 

mg/
l 

mg/l mg/
l 

mg/l mg/l mg/l mg/
l 

mg/l mg/l mg/
l 

Број узорака  71 90 50 13 13 94              

Граничне 
вредности 
за класу II 

- - 25 (2) 

(3) 
6.8-
8.5 

- 44.2 - - - 0.05 1 - 0.1 0.1 0.3 - - - 0.05 0.2 

Бела  32 1396 327 5.31 57.79 7.54 800.47 0.51 22.65 0.74 0.03 172.22 0.02 13.02 26.80 42.36 2.73 36.29 7.93 1.34 

Борска 96 3424 610 3.92 18.32 6.91 1775.53 1.31 38.98 2.88 0.03 290.82 0.08 38.39 138.58 75.52 5.87 62.53 29.6
7 

4.81 

Рукјавица 58 722 15 8.15 235.50 10.85 143.16 0.14 0.69 0.61 0.02 111.85  0.04 0.20 20.86 0.69 24.01 0.02 0.01 

Грчава 56 706 22 7.81 245.67 2.84 126.76 0.13 1.27 0.01 0.02 100.07 0.01 0.02 0.11 17.56 0.01 32.56  0.01 

Калиник 31 793 33 8.04 232.04 4.23 214.78 0.13 1.73 0.00 0.01 123.33 0.01 0.02 0.08 19.82 0.01 32.26 0.02 0.01 

Kusak  9 756 13 7.55 286.95 2.00 143.58 0.15 0.11 0.01  121.40  0.02 0.13 17.29 0.05 28.24  0.00 

Брестовачка  145 488 26 8.03 167.55 6.67 88.25 0.10 1.84 0.01 0.01 62.20 0.02 0.03 0.22 13.17 0.02 22.00 0.01 0.01 

Сува  51 548 22 7.82 236.09 2.47 67.32 0.12 3.06 0.00 0.02 80.62 0.02 0.02 0.15 15.02 0.09 22.71  0.01 

Вуцини 13 613 11 8.18 288.88 4.40 110.15 0.13 0.72 0.00 0.01 111.52  0.01 0.04 19.51 0.01 12.21  0.00 

Срећко 28 659 12 8.02 292.66 2.54 111.76 0.13 0.68 0.00 0.02 101.49  0.02 0.10 23.13 0.01 21.79  0.00 

Бугарин 27 607 122 8.10 286.27 1.95 86.93 0.14 5.55 0.00 0.01 97.29 0.04 0.02 0.21 20.65 0.02 18.50  0.01 

Луваселан 27 626 14 7.93 273.27 2.59 102.26 0.13 1.80 0.00 0.01 102.85  0.01 0.33 18.33 0.01 18.75  0.01 

Кржанов 28 617 14 8.05 263.44 2.49 83.51 0.13 1.51 0.00 0.01 90.62  0.02 0.21 15.31 0.01 28.11 0.01 0.00 

Белчин 20 713 14 8.06 267.27 4.32 142.70 0.11 1.25 0.00 0.03 117.03  0.01 0.09 13.82 0.02 31.07  0.01 
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5.3.2.2 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 издвојени 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 у наредној табели (Табела 40). 
 

Табела 40. 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. 
 

 

5.3.3 Ваздух 
 
Током 2018. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним 
спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење 
квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Ова обавеза Агенције је дефинисана у Закону о 
заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13). 
 

Сагласно члану 5. Закона о заштити ваздуха, Уредбом о одређивању зона и агломерација 
(„Службени гласник РС” бр. 58/11 и 98/12) територија општине Бор је обухваћена 
агломерацијом „Бор”.  
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Према Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године17 у 
агломерацији Бор током 2018. године ваздух је био I категорије, чист или незнатно загађен 
ваздух. 
 
У агломерацији Бор су у периоду 2013-2015. година доминантна прекорачења 
сумпордиоксида, али од 2016. године долази до смањења појаве „јако загађеног” ваздуха 
(Слика 69). У 2018. години било га је свега један проценат. 
 

 
Слика 69. 3. Структурна оцена квалитета ваздуха у агломерацији Бор у периоду 2013 - 2018. година. 

 
Према подацима АМСКВ, средња годишња вредност концентрација сумпор-диоксида изнад 
граничне вредности (50µg/m3) није забележена у 2018. години. Прекорачења дневне 
граничне вредности (125μg/m3) регистрована су на станицама Бор_Градски парк 13 дана и 
Бор_Брезоник један дан. Сатне вредности су прекорачиле граничну вредност (350 μg/m3) 
више од 24 пута на станици Бор_Градски парк (116).  
 
Садржај тешких метала: олова (Pb), арсена (As), кадмијума (Cd) и никла (Ni) у суспендованим 
честицама PM10 током 2018. године одређиван је на станицама у саставу државне мреже и на 
станицама локалних мрежа у обиму који захтевају индикативна мерења. 
 
Највећи садржај олова на годишњем нивоу био је у Бору, на обе станице- на станици Бор1 107 
ng⁄m3, а на станици Бор2 средња годишња вредност износила је 201 ng⁄m3. Максималне 
дневне вредности олова такође су забележене на станици Бор 1, 700 ng⁄m3, још већа је била 
на станици Бор2 1516 ng⁄m3. Види се да је прекорачена дозвољена дневна гранична вредност 
на станици Бор2. 
 
У 2018. години средње годишње вредности арсена у РМ10 у Бору су прекорачиле циљну 
вредност и износиле су 73,7 ng⁄m3 и 56,8 ng⁄m3 на станицама Бор1 и Бор2. Међутим, мора се 
напоменути да су ове вредности израчунате из смањеног обима података зато што је, 7 дана 
на станици Бор2 и 2 дана на станици Бор1, садржај арсена у РМ10 био већи него што је 
техником мерења могло бити измерено, дакле концентрације су биле веће од 350 ng⁄m3. Ово 
су једине станице на којима су забележена прекорачења циљне вредности за арсен док на 

                                                             
17 СЕПА, Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године, 
http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh2018_final.pdf 

http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh2018_final.pdf
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осталим станицама средња годишња вредност индикативних мерења није прелазила 3ng⁄m3 
што је двоструко мање од циљне вредности. 
 
Циљна вредност кадмијума, 5 ng⁄m3 није прекорачена ни на једној станици.Највеће годишње 
концентрације кадмијума измерене су у Бору. На станици Бор1, у 2018. години, средња 
годишња вредност била је 4 ng⁄m3. На другој станици, Бор2, 3,6 ng⁄m3. Максималне дневне 
вредности јавиле су се такође у Бору и забележене су 35,1 ng⁄m3 на станици Бор1 и 30,4 ng⁄m3 
на станици Бор2. 
 
Допунска мерења квалитета ваздуха су спорведена и од стране компаније Ракита. Квалитет 
ваздуха је праћен од 2015. године. На наредној слици (Слика 70) приказане су локације за 
праћење квалитета ваздуха. Почетно (нулто) стање концентрације кључних загађујућих 
материја упоређено је са релевантним стандардима квалитета ваздуха, прописаних 
националном18 и/или регулативом Европске уније19.  
 

 
Слика 70. Локације узорковања ваздуха 

                                                             
18 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
11/2010, 75/2010, 63/2013) 
19 Директива ЕУ 2008/50/ЕЗ о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу 



172 
 

 
Приказ резултата по мерним местима и загађујућим материјама су приказани у Прилогу III.2. 
У посматраном периоду, на успостављеним мерним местима, прекорачење граничних 
вредности за квалитет ваздуха су:  

 SO2, али само на мерним местима у граду Бору и од 2016. су концентрације у сталном 
паду (видети податке аутоматског мониторинга квалитета ваздуха Републике Србије, 
Иѕвештај из 2017. године) 

 Укупне суспендоваме честице на мерним местима бр. 1, 9 и 10 у августу 2015. године; 
 PM2.5 на мерном месту 13 у близини града Бора, око 1 km југоисточно од 

индустријских активности и на мерном месту бр. 5; 
 PM10 на мерном месту 13 у близини града Бора, око 1 km југоисточно од индустријских 

активности; 
 Арсен (As) у фракцији суспендованих материја на мерним местима бр. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 

и 13 у 2016. години и на свим мерним местима у 2017. години; 
 Никал (Ni) у фракцији суспендованих материја на мерном месту 12 у 2016. години и 5 

у 2017. години; 
 Кадмијум (Cd) у фракцији суспендованих материја на мерним местима бр. 4, 5, 9, 10, 11 

и 12 у 2016 мерним местима бр. 5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13 у 2017. години. 
 
Може се очекивати да неке загађујуће материје остану у сличним врдностима током године 
(релативно статични) док се за неке очекује да варирају у зависноти од периода године. 
Пољопривредне активности представљају значајан извор емисија суспендованих честица 
(PM10, PM2.5 и укупне суспендоване честице), и очекују се повећане вредности током орања 
и жетве.. У летњем периоду, који је сушнији такође се могу очекивати повећане вредности 
ових параметара. Вредности тешких метала који се налазе у суспендованим честицама ће 
слично варирати као и суспендоване честице. Очекује се да ће концентрација NO2 бити 
повећана током зимских месеци на неким локацијама због утицаја индивидуалних ложишта 
који се користе за грејање (кућа).  
 
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.  
 

5.3.3.1 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 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. 
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5.4 Климатски чиниоци 
 
Климатски чиниоци се на територији града Бора посматрају кроз метеоролошку станицу 
Црни Врх која је успостављена као део националне мреже које сакупља и обрађује Републички 
хидрометеоролошки завод Републике Србије. У наредној табели (Табела 41) приказани су 
подаци за период од 1981 – 2010. године. * Зајечар 
 

Табела 41. Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1981-201020 
  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год. 
ТЕМПЕРАТУРА °C 
Средња максимална -0,1 0,4 4,6 10,7 16,1 19,3 21,8 22,0 16,8 11,4 5,1 0,8 10,8 
Средња минимална -6,3 -5,9 -2,3 2,6 7,8 11,0 12,9 13,2 9,0 4,3 -1,0 -4,9 3,4 
Нормална вредност -3,5 -3,0 0,8 6,2 11,7 14,7 16,9 17,0 12,2 7,3 1,6 -2,3 6,6 
Апсолутни максимум 16,6 18,2 21,5 24,5 28,3 32,2 36,5 34,4 31,1 25,3 23,7 18,3 36,5 
Апсолутни минимум -23,2 -22,2 -18,6 -9,8 -2,8 0,6 4,3 3,4 -0,8 -8,2 -16 -20,6 -23,2 
Ср. бр. мразних дана 27 24 21 7 1 0 0 0 0 6 17 26 128 
Ср. бр. тропских дана 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%) 
Просек 85 84 79 74 73 75 72 70 77 82 85 86 78 
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА 
Просек 84,1 90,6 139,5 173,9 227,0 257,0 292,3 277,2 196,5 147,8 96,6 70,6 2053,3 
Број ведрих дана 4 4 4 3 3 6 9 11 7 5 3 3 62 
Број облачних дана 16 14 13 11 10 7 5 5 8 12 15 17 133 
ПАДАВИНЕ (mm) 
Ср. месечна сума 47,6 46,0 50,2 69,8 77,4 93,0 68,5 61,3 67,8 66,5 61,7 59,4 769,1 
Маx. дневна сума 33,2 31,4 26,2 54,7 66,2 67,9 71,9 49,8 54,9 43,6 42,0 41,4 71,9 
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 17 15 16 15 15 13 10 9 11 13 15 17 167 
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 22 
ПОЈАВЕ (број дана са....) 
снегом 14 13 13 4 0 0 0 0 0 2 8 13 67 
снежним покривачем 29 26 22 6 0 0 0 0 0 2 12 26 123 
маглом 24 20 20 17 15 15 13 11 15 20 22 23 213 
градом 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

 
2014. и 2016. године на локацији Чукару Пеки су постоје додатне три метеоролошке станице 
(Слика 71). Прва станица Рекс (Rex, на локацији „Ракита“) је постављена током маја 2014. 
године, док су на друге две станице (Брестовац и Слатина) мерења отпочела током јуна 2016 
године (станице су успостављене од стране РХМЗ али нису више у мрежи). На станици Рекс 
врши се мерење падавина, ваздушног притиска и температуре ваздуха, правца и брзине ветра, 
влажност, испаравање, сунчева и UV 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. 
 

                                                             
20 http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13289  

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13289
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Слика 71. 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. 

 
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.  
 
Просечна месечна температура на станици Ракита варира од -0,3°C за јануар до 22,6°C у јулу. 
Може се приметити да је сличан температурни тренд на обе станице током најхалднијих и 
најтоплијих периода (Црни врх и Рекс). Температурна разлика на ове две станице варира од 
3,0°C до 6,7°C. Главни разлог јесте разлика у надморској висини. Температуре које су измерене 
на станици Рекс боље представљају подручје јер је постављен на 400 метара н.в. док се само 
подручје пројекта налази између 250-400 метара надморске висине.  
 
На наредној слици (Слика 72) су приказани подаци за станице Црни Врх и Рекс. Подаци за Рекс 
су дати за период од маја 2014. године до октобра 2018. године. Поређени су трендови мерења 
на Црном Врху за 30 година и 53 месеца за Рекс.  
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Слика 72. Подаци о температурама за станице Црни Врх и Рекс 

 
Падавине 
 
Подаци о падавинама се сакупљају на свим успостављеним метеоролошким станицама, али са 
обзиром на разлику у надморској висини подаци са станице Црни Врх нису овде приказани.  
 
Средња годишња количина падавима (Слика 73) је за Брестовачку Бању, Метовницу и Рек 
684,5 mm, 640,9 mm и 594,21 mm респективно. Месец са највише падавина је јун, док је по 
мерењима на станици Рекс октобар па јун.  
 

 
Слика 73. Подаци о падавинама на три метеоролошке станице  
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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. 
 

 
Слика 74. Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 

1981-2010.год.21 

 
 
5.5 Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне 

целине 
 
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 (и Решење бр. 355/2-02 
од 22.03.2019. године о продужавању важења решења бр. 348/2), 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): 
 

a. Бор, археолошки локалитет „Кучајна“, праисторијско насеље; 
b. Брестовац, локалитет Дубрава, праисторијско насеље; 
c. Античко насеље 

 
Пројектна област није на листи објеката геолошког наслеђа Србије.   

                                                             
21 http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13289 

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13289
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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 (Решење бр. 020-724/3 Завода за заштиту природе Републике Србије). 
 
Локација пројекта има комплексну историју насеобина и коришћења земљишта. У складу са 
међународном добром праксом, Пројекат је израдио додатне студије у периоду од 2015 до 
2017. године како би идентификовао потенцијалне карактеристике вредности грађевина.  
 
Ниједно од идентификованих газдинстава на подручју пројекта 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.  
 
 
5.6 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. 
 
 
5.7 Међусобни односи наведених чинилаца 
 
Главни односи који су узети у обзир приликом израде Студије о процени утицаја на животну 
средину Пројекта су, између осталог, утицај правца и брзине ветра, и потенцијално 
разношење загађујућих материја ваздухом, укључујући суспендоване честице, у свим фазама 
Пројекта. 
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6 Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину 
 

 
Процена утицаја је урађена као део систематског процеса (Слика 75) предвиђа и процењује 
утицаје које Пројекат може да има на аспекте физичко, биолошко, социјално / друштвено-
економско и културно окружење, и идентификује мере које ће Пројекат предузети да би се 
избегли, минимизирали / смањили, ублажили или надокнадили негативне утицаји; и да 
повећа позитивне утицаје/користи од пројекта тамо где је то могуће. 
 

 
Слика 75. Методологија 

 
Метода која је коришћена за идентификацију утицаја је модификована Леополдова матрица 
којом се упостављају везе између активности на пројекту и аспеката друштва и животне 
средине односно рецептора/пријемника (Табела 42). 
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Табела 42. Леополд матрица за индентификацију утицаја 
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Промена намене 

земљишта 

                  

Радови, рударске 

активности, затварање 

                  

Минирање                   

Прављење смеше за 

запуњавање 

                  

Инфраструктура 

портала 

                  

Јаловишта                   

Постројење за 

прераду руде 

                  

Водоснадбевање                   

Одводњавање                   

Испуштање у животну 

средину 

                  

Складиштење 

хемикалија/горива 

                  

Демонтажа                   

Транспорт                   

Управљање отпадом                   

Запошљавање, 

набавке 

                  

Заједнице/друштво                   

Миграције/селидбе                   

Акцидентална 

испуштања 

                  

Ванредне ситуације и 

катастрофе 
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Табела 42 наводи потенцијалне утицаје које пројекат може изазвати, укључујући процену 
осетљивости животне средине као рецептора односно примаоца утицаја (нпр. квалитет 
ваздуха, квалитет воде) и потенцијалне јачине сваког од утицаја, узимајући 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 43). 
 

Табела 43. Дефинисање значаја утицаја  

  Осетљивост 

Ја
ч

и
н

а
 у

т
и

ц
а

ја
 

  Ниска Средња  Висока 

Занемарљива Занемарљив Занемарљив Занемарљив 

Ниска Занемарљив Мали Умерен 

Средња Мали Умерен Велики 

Висока Умерен Велики Велики 

 
Утицај је занемарљив ако неки од рецептора (укључујући и људе) неће у суштини бити погођен на 

било који начин одређеном активношћу или се предвиђени ефекат сматра "невидљивим" или се не 

разликује од природних варијација.  

Утицај је мали ако на ресурс / рецептор постоји приметан ефекат, али величина утицаја је довољно 

мала и / или је ресурс / рецептор мале осетљивости / рањивости / важности. У сваком случају, 

величина би требала бити у складу са важећим стандардима. 

Утицај је умерен ако је величина утицаја у оквиру применљивих стандарда, али је у распону од прага 

испод којег је утицај мањи, до нивоа где може доћи до прекорачења законских граничних вредности. 

Нагласак на умереним утецајима је стога на демонстрирању да је утицај смањен на онолико ниско 

колико је разумно изводљиво.  

Утицај је велики по значају када може доћи до прекорачења граничне вредности или стандарда, 

или се појављују велики ефекти на високо вредноване / осетљиве ресурсе / рецепторе. Циљ процене 

утицаја је да се дође до позиције у којој пројекат нема значајних резидуалних ефеката, поготово не 

оних који ће трајати дугорочно или се протезати на великом подручју.  

 
 
 



181 
 

  
6.1 Процена утицаја на становништво, друштво и економију 
 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Д.1 Расељавање и откуп земљишта 
Пројекат ће покривати површину од 1.257,49 ha укључујући 
1.146,22 ha површине земље у приватном власништву у 
насељима Брестовац, Слатина и Метовница. Већи део површине 
је пољопривредно земљиште, које се већим делом није 
обрађивало. До сада није било потребе да се врши 
експропријација и већи део земљишта је већ откупљен у складу 
са захтевима власника. За потребе пројекта потребно је откупити 
додатне парцеле. Пресељење шест домаћинстава је побољшало 
њихове животне услове јер са њихове тачке гледишта позитиван 
аспект је новац који су добили за своје имање.  

Позитиван 

Д.2 Користи друштва од екосистема 
Утицај на квалитет воде може довести до промена у рибљем 
фонду нарочито у Брестовачкој реци и самим тим ће се смањити 
могућност риболова. Риболов је на овом подручју рекреативног 
типа и не представља извор прихода. 
 
Крчење шума и уклањање вегетације ће утицати на пчеларство, 
лов и могућност да се скупљају дрва за огрев, лековито биље, 
печурке и воће. 
 
Утицај на квалитет воде је умерен док остали утицаји могу да се 
подведу на мали утицај са обзриом да се подручја за лов и 
риболов, пчеларство и остале активности може обављати и на 
другим подручјима у околини.  

Умерен 

Д.3а Изградња рудника 
Током изградње рудника ће бити запослено око 1200 људи. Са 
обзиром на радно искуство људи у граду Бору, очекује се да ће 
пројекат успети да обезбеди квалификоване раднике са 
територије града.  

Позитиван 

Д.3а Током рада рудника очекује се запошљавање 1365 радника. Са 
обзиром на укупан број запослених у граду Бору, то ће бити 2,8% 
повећања у броју радних места (6% у односу на број 
незапослених из 2015. године). 

Позитиван 

Д.4 Набавка добара и услуга 
Набавка добара и услуга за потребе Пројекта ће индиректно 
утицати на повећање броја запослених у овом сектору. Ово ће 
свакако утицати на унапређење услова живота у граду Бору. По 
извештајима IFC (2015) на свако директно место запошљавање у 
рударству долази до стварања 2,5 до 28 места за индиректно 
запошљавање.  

Позитиван 

Д.5 Позитиван утицај на локалну и националну економију  
Током извођења рударских активности отвориће се значајан број 
радних места. Самим тим ће се утицати и на локални и 
национални буџет са обзиром на то да ће се за та радна места 
плаћати порези и доприноси, а и плаћа ће се ПДВ за робу и услуге 
који су набављени на територији Републике Србије.  

Позитиван 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

 

Д.6 Утицај на број становника 
Локално становништво у Бору је навикнуто на долазак људи са 
стране зарад запошљавања. Свакако ће утицај бити умерен са 
обзиром да ће бити присутан одређен број људи који нису 
држављани Републике Србије.  

Умерен 

Д.7 Услови рада 
Услови рада могу да буде неадекватни у секторима који су 
окренути ка набавци добара и услуга за потребе Пројекта. Током 
истраживања се утврдило да постоји присутна сива економија и 
да услови рада нарочито могу да буду неповољни за жене. Од 
радника у ланцу набавке, посебно осетљиве групе су жене и 
припадници ромске популације.  

Велики 

Д.8 Безбедност на раду 
Извођење рударских активности као и изградња самог рудника 
може довести до угрожавања безбедности и здравља људи. 
Несрећни случајеви могу узроковати велике повреде и смртне 
случајеве. Запослени локалних извођача су нарочито под 
великим ризиком ако не постоји адекватна обука и опрема, а 
припадници осетљивим групама (жене и ромска популација) су 
нарочито подложни утицају.  

Велики 

Д.9 
 

Очекивања заједнице 
Истраживања су указала да је локално становништво доста 
незадовољно нивоом укључености у Пројекат и да се очекује 
велики број радних места који ће бити на располагању локалном 
становништву. 

Велики 

Д.11 Повећање саобраћајних гужви 
Број возила Пројекта, укључујући већа возила, транспорт 
запослених и остале активности ће утицати на повећање броја 
возила на путевима и могућности загушења. Очекује се да ће 
утицај бити велики током изградње брана јаловишта јер ће се 
довозири јаловина са локације Велики Кривељ. После две године 
утицај ће бити умерен са обзиром на тренутно стање на путевима 
у региону. 

Велики 

Д.12 Повећања ризика током саобраћаја  
Повећан број возила на путевима као и могуће оштећења 
локалне путне мреже може довести повећања броја несрећа на 
путу. Нарочито су осетљиви деца и старија лица.  

Велики 

Д.13 Повећање оштећења путева 
Тешка возила која ће се користити за потребе Пројекта могу 
утицати на повећање оштећења путева и мостова. Нарочито 
током прве две године током изградње. 

Велики 

Д.14 Неовлашћен приступ  
Постоји ризик да ће лица која неовлашћено дођу на подручје 
Пројекта случајно (или намерно) ући у опасну зону. С обзиром на 
то да ће подручје Пројекта бити ограђено и да ће бити 
ангажована лица за безбедност објеката, сматра се да ће овај 
ризик бити мали.  

Мали 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Д.15 
 

Конфликт између обезбеђења и локалног становништва 
На Пројекту ће бити ангажована служба обезбеђења. Постоји 
ризик од сукова представника службе са локалним 
становништвом.  

Умерен 

Д.16 Губитак радних места 
По завршетку експлотације, број радних места ће се драстично 
смањити. Биће радних места током затварња пројекта на 
пословима демонтаже, али ће исход бити прекод већег броја 
уговора. Ово ће утицати на приходе домаћинстава и квалитет 
живота запослених.  

Велики 

Д.17 Губитак могућности набавке 
По завршетку експлотације, престаће и директни уговори са 
локалним добављачима као и број индиректних запослења. Ово 
ће утицати на финансијску стабилност локалних добављача и на 
њихове запослене.  

Велики 

Д.18 Смањене таксе 
Престанком рада рудника неће се плаћати таксе Републици 
Србији.  

Мали 

 
6.2 Процена утицаја на флору и фауну 
Утицај на копнени биодиверзитет 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

КБ.1 Губитак станишта 

Током изградње и рада рудника око 260 ha станишта ће се 
уништити због изградње јаловишта TSF (190 ha) и остале пројектне 
инфраструктуре и портала (70 ha). 

Станишта која ће бити захваћена су веома честа и присутна у целом 
региону. Овај губитак станишта неће значајно утицати на станишта 
у региону и као такав је оцењен као утицај умереног/средњег 
значаја.  

Умерен 

КБ.2 Губитак станишта заштићених врста  

Током изградње и извођења рударских активности доћи ће до 
губитка станишта заштићених врста које се налазе на листама 
Директиве о птицама и Директиве о стаништима. Доћи ће до 
локалних промена у њиховом распростирању али неће доћи до 
промене у броју јединки као и других врста које су широко 
распрострањене у региону. Стога је утицај оцењен као умерен.  

Умерен 

КБ.3 Губитак повезаности станишта 

Иако ће доћи до губитка станишта, тренутна структура мозаичног 
предела са присуством пољопривредног земљишта и шума ће 
остати на ширем подручју и на локалном нивоу ће остати 
повезаност станишта. Зато је утицај оцењен као мали.   

Мали 

КБ.4 Губитак повезаности станишта заштићених врста  Мали 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Доћи ће до ограниченог губитка повезаности између станишта за 
број распрострањених врста и за мањи број врста које су заштићене 
националним прописима. Као резултат ово ће довести до мањег 
утицаја на станишта и врсте малог до умереног интензитета.  

КБ.5 Утицај на шуме 

Само на малој површини ће доћи до утицаја тако да функционалност 
станишта неће бити угрожена. Ако се не промене мере смањења 
утицаја, ефекти ће бити мали.  

Мали 

КБ.6 Гранични утицај на врсте 

Само на малој површини ће доћи до утицаја тако да функционалност 
станишта неће бити угрожена. Ако се не примене мере смањења 
утицаја, ефекти ће бити мали. 

Мали 

КБ.7 Квалитет ваздуха 

Повећање прашине током изградње, рада и демонтаже објеката ће 
делимично утицати на станишта ако се не промене мере смањења 
утицаја. Сам утицај је оцењен као мали на појединачна станишта.  

Умерен 

КБ.8 Губитак појединих врста флоре 

Губитак појединих примерака врста флора је оцењен као умерен 
значај услед малог утицаја јер су врсте распрострањене у ширем 
подручју али због осетљивости појединих врста.  

Умерен 

КБ.9 Губитак појединих врста флоре 

Мали број појединих врста ће нестати услед изградње и током 
извођења рударских активности. Чак и строго заштићене врсте су 
типичне на ширем подручју пројекта и у региону тако да мањи број 
појединих јединки неће значајно утицати на популацију.  

Мали 

КБ.10 Узнемиравање врста 

Узнемиравање врста услед изградње и извођења рударских 
активности у смислу буке и вибрација неће утицати на популацију 
врста у ширем подручју пројекта  

Мали 

КБ.11 

 

Ремедијација захваћених површина 

Садња вегетације ће обезбедити неко станиште у региону. Ово неће 
значајно утицати на популацију али представља мали позитиван 
утицај.  

Позитиван 

 
Утицај на акватични/водени биодиверзитет 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

ВБ.1 Губитак станишта/ исушивање потока током изградње 
јаловишта 

Изградња јаловишта ће довести до губитка 2 km Грчаве, 2,8 km 
станишта притока које су повезане са Грчавом и индиректан 
губитак станишта низводно као резултат исушивања узроковане 

Велики 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

пресретањем горњег слива. Функционални губитак станишта 
низводно може да се прошири на још 1,5 km до ушћа са Борском 
реком. Ово ће довести до укупног губитка од 6,3 km станишта. 
Директан губитак станишта ће бити трајан и зато је утицај оцењен 
као велики.  

ВБ.2 Губитак сезонске баре на подручју будућег јаловишта 

Сезонска бара и трска површине од око 0,1 хектара ће се изгубити 
са изградњом јаловишта. Ово подручје представља станиште барске 
корњаче током целе године и када је већи ниво воде настањује је 
већи број водоземаца.  

Умерен 

ВБ.3 Седиментација, загађење, рударске отпадне воде које ће 
утицати на Кржанов поток и Брестовачку реку  

Седиментација и загађење од изградње и вршења рударских 
активности може да утиче на Кржанов поток до те мере да дође до 
помора акватичних организама. Поједине врсте су врло осетљиве на 
све промене у квалитету воде.  

Исти утицај може да погорша Брестовачку реку као станиште. Овај 
утицај ће променити функционалност станишта у делу од места 
испуштања до Џановог потока где живе врсте од средњег значаја.  

Велики 

ВБ.4 Деградација станишта Брестовачке реке услед захватања воде 

Периодична захватања воде из Брестовачке реке могу да доведу до 
повремене деградације станишта Брестовачке реке али је мање 
вероватно да ће значајно утицати на број јединки врста које је 
настањују.  

Умерен 

ВБ.5 Седиментација и загађење у доњем току Грчаве током изградње 
јаловишта  

Седиментација и загађење од изградње јаловишта може да утиче на 
доњи ток Грчаве. Ово би довело до губитка функционалности тока у 
којој живе остељиве врсте. Такође може доћи до утицаја на 
популацију барске корњаче. 

Велики 

ВБ.6 Отицај и промене протока током изграње постројења за 
прераду руде  

Отицај и промена протока током изградње постројења за прераду 
руде следећих токова: Кржанов поток и Луваселан– притоке 
Брестоваче реке. С обзиром на врсте које живе у овим 
водотоковима, оцењено је да ће утицај бити умерен.  

Умерен 

ВБ.10 Промене у прихрањивању услед одводњавања 

Одводњавање током извођења рударских активности може да утиче 
на станишта у потоцима Бугарин и Срећко притокама Брестовачке 
реке и Калиник који је притока Борске реке услед губитка 
прихрањивања површинских вода. Губитак извора може довести до 
губитка функционалности станишта у овим малим притокама које 
су станиште и осетљивим врстама.  

Велики  
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

ВБ.11 Дегрдација станишта Грчаве низводно од јаловишта  

Цурење из јаловишта, цурења након јаке кише / снега и намерно 
испуштање вишка воде из јаловишта могу деградирати станиште 
доњег тока Грчаве, низводно од складишта јаловине. Ово ће се 
погоршати смањеним протоком у овом делу реке због захватања за 
потребе јаловишта. 

То може узроковати деградацију станишта и нестанак неких 
водених организама у стаништима у доњем току реке Грчаве које 
настањују осетљиве врсте. Осим тога, угрозиће се и барска корњача. 
Узимајући у обзир и захтватање и испуштање вишка воде овај 
утицај jе оцењен да је од великог значаја.  

Велики 

ВБ.12 Деградација водених станишта услед затварања рудника 

Затварањем рудника долази до промена тока подземних вода што 
може довести до смањења количине воде у површинским токовима 
и самим тим утицати и на квалитет. Ово ће нарочито бити значајно 
због осетљивих врста у овим стаништима.  

Велики 

 
6.3 Процена утицаја на земљиште 
 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

З.1 Изградња надземне инфраструктуре 

Уклањање и/или ерозија земљишта које доводи до губитка 
пољопривредног ресурса услед изградње следећих објеката: 
постројење за прераду, јаловишта, окна, инсталације далековода, и 
осталих надземних објеката.  

Велики 

З.2 Изградња надземне инфраструктуре 

Цурење хемикалија и горива које могу да утичу на квалитет 
земљишта. Могућа цурења јаловине током транспорта цевоводима 
од постројења до јаловишта.  

Умерен 

З.3 Управљање јаловином  

Уклањање земље и/или ерозија који доводе до губитка 
пољопривредних површина/ресурса на подручју јаловишта.  

Велики 

З.4 Рад рудника 

Загађење земљишта металима услед емисије прашине са фракцијом 
тешких метала или од киселих процедних вода јаловишта. 

Умерен 

З.5 Рад рудника 

Цурење хемикалија и горива које могу да утичу на квалитет 
земљишта. 

Мали 

З.8 Затварање јаловишта Умерен 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Загађење земљишта металима услед емисије прашине са фракцијом 
тешких метала или од киселих процедних вода јаловишта. 

 
 
6.4 Процена утицаја на воде 
 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Во.1 Седиментација у речним токовима 

Услед земљаних радова у близини водотокова може доћи до 
повећане ерозије и отицања што би утицало на квалитет воде и на 
измене у брзини таложења.  

Може доћи до промене квалитета воде осетљивих притока током 
демонтаже објеката и инфраструктуре.  

Велики 

Во.2 Захватање воде 

Захватање воде из Брестовачке реке за потребе рада рудника може 
довести до деградације станишта и одумирања акватичних врста.  

Умерен 

Во.3 Складиште хемикалија/горива 

Смањење квалитета воде, нарочито у потоцима Грчава и Кржанов и 
Брестовачке реке, током изградње, рада и затварања услед 
потенцијалних цурења из складишта хемикалија и горива односно 
загађења подземних и површинских вода.  

Велики 
(Кржанов и 
Грчава) 

Умерен 
(подземне воде 
и Брестовачка 
река) 

Умерен 

(рад и 
затварање) 

Во.4 Испуштање вишка воде  

Смањење квалитета воде Брестовачке реке услед испуштања вишка 
воде. Вода која се испушта може имати повећан салинитет (око 430 
ppm укупно растворених чврстих материја - TDS  у односу на 350 
ppm у реци), али ће имати мање концетрације нутријената азота и 
фосфора.  

Умерен 

Во.5 Изградња јаловишта и бране  

Смањење квалитета воде током изградње почетне бране услед 
могућности цурења кроз брану што доводи до загађења 
површинских токова (нарочито Грчаве) 

Велики 

Во.6 Промене у подземним водама 

Хидродинамички модел за притоке је показано да Срећко, Бугарин, 
Калиник и Кусак губе изворе подземне воде током периода 
минирања. Испуштање подземних вода дуж реке Борске од 22 l/s  
моделовано је да се смањи на 12 l/s на крају радног века рудника, а 

Умерен 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

прилив у Брестовачку реку симулира се да се смањи са почетних 15 
l/s на 13 l/s истом временском периоду 

Во.7 Смањење нивоа воде површинских вода 

Смањење нивоа површинских вода због смањења нивоа подземних 
вода услед одводњавања. 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). 

Велики 

(Калиник) 

Умерен (Кусак 
и Брестовачка) 

Мали 

(Борска) 

Во.8 Утицај јаловишта на квалитет воде 

Смањење квалитета воде Грчаве услед рада јаловишта. Јаловиште ће 
се састојати од два дела где се у једном делу одлаже пиритна 
јаловина и могу настајати киселе воде. Ако дође до пробоја бране 
јаловишта доћи ће до значајног утицаја на квалитет Грчаве (и 
потенцијално низводно на Борску реку), подземне воде а тако на 
животну средину. 

Велики 

Во.9 Утицај јаловишта на проток површинске воде и губитак 
станишта 

Смањење протока Грчаве услед рада јаловишта. Декантована вода ће 
се враћати у процес. Површински отицај ће се каналисати и враћати 
у процес што ће резултовати у смањењу протока воде Грчаве 
низводно од бране јаловишта.  

Велики 

Во.10 Утицај на квалитет воде складиштењем стенског материјала 

Смањење квалитета површинске воде Грчаве и подземне воде испод 
локације за одлагање рударског отпада  

Велики 

(за Грчаву)  
Умерен 

(за подземне 
воде) 

Во.11 Инфилтрација 

Локалне промене у брзини инфилтрације у подземне воде, које могу 
да утичу на околне изворе (смањење у основном току) услед 
постојања пројекта односно објеката и инфраструктуре укључујући 
радионице, канцеларије, свлачионице, одлагање стенског материјал, 
итд.  

Умерен 

Во.12 Испуштање вишка воде 

Таложење метала у седименту Борске реке услед испуштања 
третиране воде пројекта које су по карактеру неутралне или базне у 
киселе са повећаним садржајем метала Борске реке. 

Умерен 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Во.13 Утицај повратка подземних вода на квалитет воде  

Смањење квалитета воде услед повратка подземне воде после 
престанка рударских активности, плављења зоне рударења, 
реактивирања извора и повећање тока у околним притокама. 
Модели су показали да ће до повраћаја нивоа подземних вода доћи 
брже у горњим зонама, од 35 до 45 година, док ће у доњим зонама 
бити потребно 50-60 година да се стабилизује ниво. Рударске 
активности ће утицати на физичке карактеристике стена и 
дугорочно ће доћи до утицаја на ниво подземних вода у околини 
рудника.  

Велики 

Во.14 Непотпун повраћај подземних вода  

Смањење количине воде услед непотпуног повраћаја нивоа 
подземних вода у зони рударења. Рударске активности ће утицати 
на физичке карактеристике стена и дугорочно довести до утицаја на 
ниво подземних вода. Низак ниво је коришћен у моделу где се види 
да је потребно 20 – 30 година да се поврати веза између подземних и 
површинских вода да буде као пре извођења радова. Нарочито је 
изражен утицај на Калиник.  

Велики 

Во.16 Неконтролисана испуштања 

Смањење квалитета подземне или површинске воде низводно од 
јаловишта услед неконтролисаних испуштања јаловине тако да 
инфилтрацијом може доћи до загађења подземне воде или отицајем 
у површинске воде  

Велики 

 
 
6.5 Процена утицаја на ваздух 
 

Бр. Опис утицаја Процена 

значаја утицаја 

Ва.1 Прашина од изградње/демонтаже објеката  

Потенцијално значајни утицаји се могу јавити услед емисије 
прашине у радијусу до 400 m од земљаних радова, складишта земље, 
истовара руде, привременог складишта стенског материјала и 
активности током изградње. Са обзиром да постоје рецептори у 
кругу од 400 m овај утицај је оцењен као значајан.  

Слични утицаји ће се јавити током демонтаже објеката и затварања 
јаловишта.  

Велики 

Ва.2 Прашина током изградње/демонтаже објеката која се возилима 
пренесе на пут 

Постоје рецептори на 50 m од путева који се користе за приступ 
локацијама и на 500 m од улаза.  

Умерен 

Ва.3 Прашина са неасфалтираних путева Велики 
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Бр. Опис утицаја Процена 

значаја утицаја 

Чак и мали број возила (<5 тешких возила/дан) могу да доведу до 
значајне емисије прашине са неасфалтираних путева. Најближи 
рецептори су на мање од 200 m од путева.  

Ва.4 Арсен и кадмијум у фракцији суспендованих материја  

Постоји потенцијално значајан утицај емисије арсена и кадмијума у 
фракцији суспендованих честица у близини границе подручја 
Пројекта и обухватајући ограничен број домаћинстава  

Велики 

Ва.5 Емисија од подземних рударских активности  

Модели су указали на потенцијално значајан утицај од емисије NO2 
западно од подручја Пројекта. Извор NO2 су процеси сагоревања и 
издувни гасови из рудника  

Велики 

 
 

 
6.6 Процена утицаја буке 
 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Б.1 Сметње и непријатности 

Током изградње, доћи ће до повећане буке које ће сметати неким 
стамбеним објектима током ноћи, док ће неки објекти бити 
изложени и током дана. 

Током рада, биће значајан утицај на некретнине у близини 
вентилационог окна током ноћи и умерени утицаји током дана. То је 
резултат великог повећања нивоа позадинске буке. 

Мањи утицаји предвиђени су ноћу у близини портала са нивоима 
буке од 1 dB изнад  граничних вредности дефинисаних српским 
законодавством. Прекорачење ових прагова указује да постоји 
потенцијал да се поремети спавање грађана, без могућности 
примене мера ублажавања. 

Од малог до 
великог 

Б.2 Вибрације током изградње и извођења рударских активности 
(без минирања) 

Већина рецептора су на удаљености већој од 100 m од радова на 
пројекту и не очекују се утицаји од вибрација. Пре изградње сви 
рецептори који су на удаљености до 100 m ће бити пресељени. 
Током рада, објекти ће бити удаљени више од 100 m од локације где 
ће радити мобилно постројење тако да се очекује да вибрације буду 
занемарљиве.  

Занемарљив 

Б.4 Бука од саобраћаја 

Бука од саобраћаја ће се повећати током изградње у рада. 
Прелиминарна истраживања указују да ће утицаји бити 
занемарљиви.  

Занемарљив 
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Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

Б.5 Минирање 

Минирање такође има потенцијал да доведе до вибрација услед 
повећаног притиска у ваздуху. Очекују се занемарљиви утицаји ако 
се минирање врши количинама динамита које су прорачунате.  

Занемарљив (у 
зависности од 
јачине 
минириања) 

 
6.7 Процена утицаја на грађевине 
 

Бр. Опис утицаја Процена значаја 

утицаја 

КН.1 Утицај на сеоска домаћинства 

Услед изградње потребних објеката и почетка извођења рударских 
активности, уклониће се одређени број сеоских кућа која су од 
малог значаја.  

Умерен 

 
Према Студији процене утицаја подземне експлоатације рудног тела „Чукару Пеки“ на 

слегање површине терена и сеизмичке потресе на површини терена израђеној од стране 

Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду подземна експлоатација горње зоне 

рудног тела Чукару Пеки, при примени датих метода откопавања, неће довести до оштећења 

најближих инфраструктурних објеката: пута Бор – Зајечар, аеродромске писте и 

аеродромске зграде.  

 

Истежуће деформације на терену не прелазе 0.00008, што је далеко мање од границе 

еластичних деформација било ког грађевинског материјала објеката на површини терена 

или стенске масе непосредно испод површине терена.  
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7 Процену утицаја на животну средину у случају удеса 
 
Према Закону о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - други закон, 72/2009 - други закон, 43/2011 - Одлука УС РС, 14/2016, 76/2018, 
95/2018 - други закон и 95/2018 - други закон.) удес јесте изненадни и неконтролисани 
догађај који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја, обављањем 
активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном 
неадекватном чувању (у даљем тексту: хемијски удес).  
 
Законодавни оквир којим се уређује управљање удесима је: 

 Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - други закон, 72/2009 - други закон, 43/2011 - Одлука УС РС, 14/2016, 
76/2018, 95/2018 - други закон и 95/2018 - други закон.) - и Правилник о Листи 
опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте 
документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса (Службени 
гласник РС", бр. 41/2010, 51/2015 и 50/2018)  - које обавезују операторе пројеката да 
потврде степен ризика који Пројекат доноси и стога која се категорија прописа 
примењује; Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и 
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (Службени 
гласник РС, бр. 41/2010 од 15.6.2010) 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(Службени гласник РС, бр. 87/2018 од 13.11.2018.) - која поставља захтеве за 
активности које нису у оквиру Севесо и основ за израду Плана заштите од удеса. 

 Уредбу о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и 
критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду 
(Службени гласник РС, бр. 53/2017 од 30.5.2017) - овим се постављају захтеви за 
објекте за складиштење отпада као што је јаловиште, посебно за захтев за припрему 
плана управљања минералним отпадом, укључујући мере за случај несреће политика 
и план превенције и смањење утицаја на животну средину. Правилник о техничким 
нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству 
(Службеном листу СФРЈ, бр. 26/88 од 29.4.1988.) која поставља захтеве за складиштење 
експлозива. Укупна количина експлозива у магацину не сме бити већа од 50 тона у 
јами. 

 
По врста материјала који се складишти (експлозив) на Пројекту, укључујући и јаловишта, 
пројекат Чукару Пеки може се класификовати као севесо постројење нижег реда.  
 
Према Правилнику о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 
одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса 
(Службени гласник РС”, бр. 41/ 2010, 51/ 2015, и 50/2018):  

 Политику превенције удеса израђује оператер севесо постројења, односно комплекса 
у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или 
више: 

1. опасних материја у количинама једнаким или већим од количина наведених у 
Листи, Табела I, колона 1, овог правилника, или 

2. опасних материја класификованих у неку од класа опасности из Листе, Табеле II 
овог правилника у количинама једнаким или већим од количина наведених у 
Листи, Табела II, колона 1 овог правилника. 
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 Извештај о безбедности и План заштите од удеса израђује оператер севесо постројења, 
односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити 
присутна једна или више: 
1) опасних материја у количинама једнаким или већим од количина наведених у 

Листи, Табела I, колона 2. овог правилника, или 
2) опасних материја класификованих у неку од класа опасности из Листе, Табела II у 

количинама једнаким или већим од количина наведених у Табели II, колони 2. овог 
правилника. 

 
Укупна количина хемикалија које ће се користити у постројењу за прерау руде је 356,7 t. 
 
Табела 44. Листа опасних материја која ће се користити током извођења рударских радова и прерарде 

руде 

Опасна материја Количина 
(тоне) 

Граница за севесо  
Колона 1 

Граница за севесо  
Колона 2 

Напомена 

Z-200 (изопропил 
етил тиокарбамит) 

25.2 100 200 Табела II 

Натријум изобутил 
ксантат 

13.5 100 200 Табела II 

Натријум силикат 315 100 500 Табела II 

Полиакриламид 3 5000 50000 Табела II 
Складиште горива 72 2500 25000 Табела I 

 

Поред ових критеријума,користе се и додатни критеријуми, у случају када ни једна од 
опасних материја у постројењу није присутна у количинама једнаким или већим од 
наведених у Листи овог правилника. 

Ако је збир: 

∑ q (i)/QUI = q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... ≥ 1, 

где је q (i) – количина опасне материје (i) у постројењу и 

QUI – прописана гранична количина за опасне материје из Листе у табели I или табели II, 
колона 2 овог правилника, оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана 
заштите од удеса. 

Ако је збир: 

∑ q (i)/QLI = q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... ≥ 1, 

где је q(i) – количина опасне материје (i) у постројењу и 

QLI – прописана гранична количина за опасне материје из Листе, табела I или табела II, 
колона 1 овог правилника, оператер има обавезу израде Политике превенције удеса. 

Ракита се управља према обе листе. 
 
Прво 
∑ q (i)/QUI = 25.2/200+ 13.5/200+ 315/200 + 3/50000 + 72/25000= 0,86 <1 
 
Овим се показује да није севесо 2 постројење.  
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Друго 
∑ q (i)/QLI = 25.2/100+ 13.5/100+ 315/100 + 3/5000 +72/2500 = 4,56 ≥ 1, 
 
Овим се утврђује да је оператер севесо 1 постројење и има обавезу израде Политике 
превенције удеса.  
 
Удеси који се могу десити током извођења рударских радова су: 

- Пропуштање бране пиритног концентрата и/или флотацијске јаловине; 
- Испуштање опасних супстанци; 
- Експлозија. 

 
Брана пиритног концентрата 
 
Оба јаловишта су долинског типа са хомогеним бранама, а акумулациони простор је 
релативно узак. Највиши део брана је најнеповољији и репрезентативан за прорачун 
стабилности. Профили са максималном висином брана су коришћени за анализу и прорачун 
процеђивања и стабилности. 
 
Резултати приказани оз овог дела су узети из Студије изводљивости, 2019.  
 
Софтвер за анализу коначних елемената Аутобанк 7.7 коришћен је за анализу и прорачун 
процеђивања бране. Резултати прорачуна за нормални ниво воде и пројектовани повећани 
ниво воде, приказани су на наредним сликама (Слика 76 и Слика 77). Са слика се може видети, 
да због непропусног слоја постављеног на унутрашњој косини бране, линија засићења пада на 
ниже, где се налази камен, што додатно смањује линију засићења у телу бране, а излазна тачка 
линије засићења се налази на воденој површини унутрашње косине. Израчунати 
коефицијенти су сагласни са Стандардом СРПС У.Ц5.020.  
 

 
Слика 76. Инфилтрациона линија за нормални ниво воде 

 

 
Слика 77. Инфилтрациона линија за пројектовани повећани ниво воде 

 
Прорачун стабилности косина врши се помоћу модула за анализу стабилности косина 
софтвера Аутобанк, а минимална дубина клизања је постављена на 10 m. Основни интензитет 
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земљотреса у овој области за повратни период од 475 година је 7, а хоризонтално убрзање 
земљотреса је 0,10 г. Прорачун стабилности за статичке и динамичке услове стабилности 
квази – статичком методом обавља се прорачуном стабилности косине бране. Према 
наведеним резултатима прорачуна процедне и инфилтрационе линије, израчунава се 
стабилност за три случаја према радним условима. Резултати прорачуна приказани су 
сумирани у наредној табели (Табела 45).  
 

Табела 45. Резултати прорачуна стабилности  

Радни услови Метод 
Коефицијент 
стабилности 

Дозвољени 
коефицијент 
стабилности 

Нормални Бишоп 1,755 1,50 
Повећани прилив 
воде 

Бишоп 1,652 1,30 

Земљотрес Бишоп 1,564 1,00 
 
Из резултата прорачуна стабилности види се да се критична клизна раван јавља на 
спољној косини бране, и то је плитка клизна раван. Минимални коефицијенти 
стабилности клизања су за све случајеве радних услова већи од дозвољених коефицијента 
стабилности по Стандарду СРПС У.Ц5.020. 
 
Брана флотацијског јаловишта 
 
Софтвер за анализу каначних елемената Аутобанк 7.7 коришћен је за анализу и прорачун 
процеђивања бране. Резултати прорачуна за нормални ниво воде и пројектовани повећани 
ниво приказани су на наредним сликама (Слика 78 и Слика 79). Са слика се може видети да, у 
спољном делу бране долази да смањења линије засићења. Израчунати коефицијенти су 
сагласни са Стандардом СРПС У.Ц5.020.  
 

 
Слика 78. Инфилтрациона линија за нормални ниво воде 

 

 
Слика 79. Инфилтрациона линија за пројектовани повећани ниво воде 

 
Прорачун стабилности косина врши се помоћу модула за анализу стабилности косина 
софтвера Аутобанк, а минимална дубина клизања је постављена на 10 m. Основни интензитет 
земљотреса у овој области за повратни период од 475 година је 7 а хоризонтално убрзање 
земљотреса је 0,10 г. Прорачун стабилности за статичке и динамичке услове стабилности 
квази – статичком методом обавља се прорачуном стабилности косине бране.  
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Према наведеним резултатима прорачуна процедне и инфилтрационе линије, израчунава се 

стабилност за три радна услова. Резултати прорачуна су сумирани у табели 39.  

 
Табела 46. Резултати прорачуна стабилности  

Радни услови Метод 
Коефицијент 
стабилности 

Дозвољени 
коефицијент 
стабилности 

Нормални Бишоп 1,557 1,50 
Повећани прилив 
воде 

Бишоп 1,542 1,30 

Земљотрес Бишоп 1,442 1,00 
 

Рађен је и „Пројекат пробоја брана и поплавног таласа“ од стране Института за рударство и 
металургију Бор.  
 
У пројекту су развијени сценарији за рушења 3 бране у низу (секвенцијално рушење брана), 
као најпесимистичкије претпоставке рушења, па ће се резултати спроведених анализа 
послужити за израду Система за осматрање, обавештавање и узбуњивање. 
 
Према првом сценарију, разматра се рушење најнизводније бране на реци Грчави, која 
обезбеђује акумулациони простор за процедне воде. Ова брана по својим димензијама и 
капацитету акумулационог простора не припада типу бране за које је законски обавезно 
израђивати елаборат о хидрауличким последицама у случају рушења, али обзиром да се 
налази у систему са две узводне бране, у оквиру предметне документације је извршена 
анализа и у случају рушења само ове бране. 
 
Према другом сценарију, разматра се рушење бране флотацијског јаловишта и рушење 
најнизводније бране која обезбеђује акумулациони простор за процедне воде, као случај 
рушења 2 бране у низу (секвенцијално рушење 2 бране), обзиром да се обе налазе на истом 
току реке Грчаве. 
 
Према трећем сценарију, разматра се рушењем најузводније бране на реци Грчави, бране која 
обезбеђује акумулациони простор за одлагање концентрата пирита, затим рушење бране 
флотацијског јаловишта и на крају рушење најнизводније бране која обезбеђује 
акумулациони простор за процедне воде, као случај рушења 3 бране у низу (секвенцијално 
рушење 3 бране). 
На основу резултата  прорачуна следе закључци: 

 Најнеповољније хидрауличке последице рушења су када се руше све три бране у 
низу, на реци Грчави, како је описано у анализама за Варијанту 3 прорачуна;  

 Резултати за Варијанту 3 прорачуна су меродавни за обележавање плавне зоне и 
израду Система за обавештавање становништва на деоници уз најузводније бране 
(бране 1), даље до ушћа реке Грчаве у Борску реку и на крају током Борске реке, до 
споја са Кривељском реком; 

 Гледано низводно, током Беле реке, од споја Кривељске и Борске реке и Беле реке, 
до ушћа у Тимок, код насеља Вржогрнац, резултати презентовани у претходно 
израђеној документацији су меродавни за обележавање плавне зоне и израду 
Система за обавештавање становништва; 
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 У случају рушења све три бране у низу, како је то описано у оквиру Варијанте 3, као 
варијанте са највећим последицама, у оквиру плавне зоне ће се наћи само 
појединачни објекти у зони ушћа реке Грчаве у Борску реку, обзиром да на овој 
речној деоници не постоје већа насеља; 

 Од инфраструктурних објеката, део пута Бор-Зајечар, односно деоница овог пута 
Слатина-Рготина, на деоници од ушћа реке Грчаве у Борску реку до споја Борске 
реке са Кривељском реком, ће се наћи у оквиру плавне зоне и претрпеће знатна 
оштећења. 

 
Урађен је и Пројекат система за обавештавању и узбуњивању становништва на подручју 
угроженом од рушења брана „ТHE MINING AND PROCESSING OF THE UPPER ZONE, TIMOK CU-
AU PROJECT“.  
 
Систем осматрања и обавештавања (ОиО) за јаловишне бране 1,2 и 3 „Грчаве“ треба да 
обезбеди благовремено обавештавање становништва на угроженом подручју и особља 
општинског центра у Бору о појави поплавног таласа. 
 
Да би обезбедио ову функцију систем ОиО треба да се састоји од: 

 Осматрачке мреже 
 Подцентара на бранама 1,2 и 3 
 Главног подцентра у диспечерском центру у Бору 
 Општинског центра у Бору 
 Алармних станица на угроженом подручју 
 Телекомуникационог система и 
 Ознака за обележавање на угроженом подручју 

 
Испуштање опасних супстанци 
 
За потребе снабдевања рударских и осталих возила горивом,планирана је бензинска станица. 
У станици ће се налазити 2 резервоара дизел горива запремине 40 m3, који подмирују потребе 
за горивом од 12 дана. Осим тога, уље за подмазивање рударске опреме, складиште се и чува 
бурадима. 
 

Предвиђена је изградња складишта хемикалија за потребе процеса прераде руде.  
 

Испуштање опасних материја представља неконтролисано цурење опасних материја (еуро 
дизела и опасних материја) из резервоара услед оштећења истих односно хаваријског пуцања.  
 
Удес на резервоару за дизел гориво би подразумевао физичко оштећење и пуцање резервоара 
што би довело до цурења горива. Вероватноћа процуривања подземног резервоара за горива 
зависи од многобројних фактора. Величина загађења, односно интензитет угрожености 
животне средине зависи од висине подземних вода, од сорбционих карактеристика 
земљишта, од коефициjента филтрације и од карактеристика саме локације. 
 
Удес у складишту хемикалија би подразумевао цурење хемикалије из амбалаже услед 
физичког оштећења и неадекватног руковања. Величина загађења би зависила од количине 
испуштене опасне материје.  
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Резевоар за дизел гориво мора бити пројектован и изведен у складу са Правилником о 
техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за 
запаљиве и горивe течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности, 
"Службени гласник РС", бр. 114/2017.  
 
Према Закону о хемикалијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2009, 88/2010, 
92/2011, 93/2012и 25/2015) Ракита је дужна да складишти опасне хемикалије на такав начин 
да не угрожава живот и здравље људи и животну средину. Хемикалије треба да се држе у 
оригиналној амбалажи, и да су јасно обележене. Приступ складишту хемикалија треба да буде 
ограничен. Складиште хемикалија треба да буде пројектованио да има водонепропусан под и 
да се обезбеди начин сакупљања у случају цурења.  
 

У случају акцидента, у оба случака може доћи до удеса нивоа I са обзиром да ће се овим 

објектима управљати у складу са националним прописима.  

 
Цурење цевовода 
 
Пиритски концентрат и згушњена флотацијска јаловина се затвореним цевоводима одводе 
до одговарајућих одлагалишта. Готово пола укупно произведене флотацијске јаловине се 
отппема у постројење за засипавање и у облику пасте помешане са цементом користи за 
запуњавање комора насталих експлоатацијом руде. Вода која се издвоји у згушњивачима 
јаловине у постројењу за засипавање се враћа у базен повратне воде. 
 
Остатак флотацијске јаловине, који након згушњавања има око 55 % суве материје се одводи 
на депонију флотацијске јаловине. 
 
На платоу постројења за припрему минералних сировина изведен је бетонски базен од 400 m3 

за прихват јаловине у случају акцидента на цевоводима за транспорт до депонија флотацијске 
јаловине и пиритског концентрата. Исти такви базени се граде на крајњој тачки оба цевовода 
који флотацијску јаловину и пиритски концентрат воде у одговарајуће депоније. Користе се 
да се јаловина из цевовода сакупи у њих у случају интервенције на цевоводима. 
 
Експлозија 

 
Минирање захтева употребу експлозивних средстава. До удесних ситуација може доћи у 
фазама припреме за минирање у случају непажње радника. Лоше припремање у пуњењу 
минских бушотина и њихово повезивање, могући прекиди у систему повезивања настали 
непажњом или због фабричке грешке, представљају потенцијалне узроке удесних ситуација. 
Могућност затајивања (неактивирања једног дела минских пуњења, разлетања комада 
стенске масе код активирања минских поља, настајање сеизмичких таласа, настајање ударних 
ваздушних таласа, настајање гасова услед хемијских реакција при експлозији мине, опасност 
од деловања делова етаже који су недовољно покренути од стране експлозивних средстава и 
висе на обронцима етаже представљају опасност од удеса.  
 
Транспортовање и ускладиштавање експлозива и иницирајућих средстава мора да се врши на 
основу издатог одобрења у одговарајућим возилима и стручно оспособљеним људима за ту 
врсту посла (ADR Sertifikati).  
 
Сви послови везани за минирање у оквиру предузећа РАКИТА треба да обављају стручно 
обучени радници из самог предузећа. 
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7.1.1 Против пожарна заштита 
 
Према правилнику „Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију 
металичних и неметаличних минералних сировина („Службени лист СФРЈ”, број 24/91)“ 
количина противпожарне воде која се користи у подземним просторијама не треба да буде 
мања од 200 m3. Вода за гашење пожара се складишти у базену свеже воде запремине 2.500 m3 
који се не сме користити у производњи.  
 
Према “Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара (“Сл.гласник РС” бр.3/18)”, услед настанка пожара вода за гашење ће се обезбедити из 
спољног хидрантског система 15 l/s и унутрашњег хидрантског система 10 l/s. У случају већег 
пожара, који траје 2h, укупна потрошња воде за то време је 180 m3. Вода је складиштена у 
базену за свежу и противпожарну воду запремине 2.500 m3. Неколико подземних спољашних 
и унутрашњих хидраната је инсталирано на цевоводу за противпожарну воду. Према 
„Правилнику о техничким нормативима за заштиту складишта од експлозија, („Службени 
лист СФРЈ”, бр. 24/87“), када укупна залиха експлозивних материја не прелази 100 t, количина 
противпожарне воде се рачуна на 15 l/s, за трајање пожара од 3h. Укупна потрошња 
противпожарне воде је 162 m3. Противпожарна вода је складиштена у базену запремине 200 
m3, који се налази поред складишта експлозива. Према „Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Сл. Гласник РС", бр. 80 од 21. септембра 
2015“), у свакој згради рудника се инсталира неколико преносивих противпожарних апарата. 
 

7.1.2 Мере контроле 
 
Ракита ће развити планове за спречавање, минимизирање и управљање удесима на Пројекту. 
Ово ће вероватно укључивати: 

 Политика превенције акцидената, - у складу са Правилником о опасним супстанцама; 
 План управљања минералним отпадом који, између осталог, наводи политику несрећа, 

мере спречавање незгода и мера за спречавање утицаја на животну средину - у складу 
са законом о дозволама за управљање отпадом; и 

 План реаговања у ванредним ситуацијама 
 

7.1.3 Извештавање о инцидентима 
 
Удеси се морају пријавити Одељењу за инспекцијске послове Опцштине Бор (Инспекција 
заштите животне средине) која се бави заштитом животне средине, отпад управљање, 
заштита од буке и квалитета ваздуха, итд.  
 
Контакт детаљи су приказани испод. Одељење за инспекцију, Општина Бор: 
Адреса: Моше Пијаде 3, 19210 Бор 
Тел: +381 (0) 30 458-064, +381 (0) 30 423-255 
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8 Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког 
значајног штетног утицаја на животну средину. 

 
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. 
 
8.1 Смањење утицаја на социјалну структуру 
 
Експлоатација руде бакра на подручју пројекта Чукару Пеки, са применом мера заштите, 
имаће позитиван утицај на социјалну структуру (националну и етничку) становништва у 
смислу отварања нових радних места, чиме се стиче сигурност за многе породице, а то значи 
зауставља се миграција људи и омогућава се опстанак мањих насеља око Бора као што су 
Слатина, Оштрељ, Метовница и Брестовац и свих људи на простору Борског региона јер се 
обезбеђује континуитет у производњи бакра у Бору. За конкурс на радна места имају 
подједнако право сви људи са овог простора без обзира на националну и етничку припадност. 
Економски услови запослених на руднику су у зависности од остварења радних задатака и 
стручне квалификације сваког појединца. 
 
8.2 Третман прашине и издувних гасова 
 
Сви гасови који се стварају током производње садрже извесну количину прашине, штетних 
материја, ситних честица. Прашина се генерише у процесима као што су минирање, дробљење 
руде, транспорт и слично. Како би се смањили штетни ефекти прашине, усвојено је бушење са 
квашењем.  
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Смањење прашине прскањем примењује се на свим пресипним местима као и на местима где 
се врши утовар и истовар руде и јаловине. На површини терена привремено одлагалиште 
јаловине и депо руде распршују се водом помоћу даљинског распршивача како би се оборила 
настала прашина у ваздуху. Транспортни пут којим се креће механизација такође се кваси 
водом како би се спречило ширење прашине на радилишту. 
 
Подземни објекти за вентилацију и прикупљање прашине 
 
Током транспорта руде ће такође долазити до појаве прашине. Предвиђене су 4 коморе за 
отпрашивање које су позициониране на #2 подземном тракастом транспортеру, на #4 
подземном тракастом транспортеру, као и на #6 подземном тракастом транспортеру и на 
позицији трансфера. Свака комора је опремљена уређајем за обарање прашине водом 
(CJ1220). Проток ваздуха је од 23,000 and 29,000 m3/h а ефикасност је већа од 99% ћиме ће се 
задовољити гранична вредност од 50 mg/m3 емисије у ваздух што ће се утврдити 
мониторингом.  
 
Током процеса дробљења ствара се велика количина прашине коју је неопходно 
контролисати. Уређај за сакупљање прашине CJ1223 уграђен је у дробилична постројења на 
дубини од -315 m и -480 m. Овај уређај је капацитета 23.000 m3/h ÷ 29.000 m3/h, а ефикасност 
уклањања прашине му је већа од 99%. Концентрација прашине у гасу створеног у процесу 
производње је 50 mg/m3 ÷ 80 mg/m3, и овај гас бива допремљен до површине терена помоћу 
вентилационих цеви положених у излазном вентилационом окну. 
 
Проветравање подземних просторија врши се механички, помоћу вентилатора. Укупна 
потребна количина ваздуха за несметано одвијање процеса експлоатације је 460 m3/s. 
Истрошена ваздушна струја која се одводи излазним вентилационом окном ка површини 
терена садржи малу количину прашине и NOX који настају експлоатацијом и минирањем. С 
обзиром на велику запремину ваздуха и ниску концентрацију штетних материја, могуће је 
директно испуштање истрошене ваздушне струје у атмосферу што ће се доказати 
мониторингом. 
 
Отпрашивање станице за засип 
 
Током пуњења цементног силоса, ствара се велика количина прашине. Цементни силоси 
опремљени по једним уређајем за сакупљање прашине. Сваки уређај за сакупљање прашине је 
капацитета 1.000 m3/h, површине филтера 6 m2 и ефикасности уклањања прашине веће од 
99%. 
 
Отпадни гасови у процесу прераде 
 
Приликом дробљења, просејавања и транспорта руде у постројењима за прераду руде настаје 
велика количина прашине. Како би се спречило ширење прашине, предвиђено је постављање 
одговарајућих уређаја за уклањање прашине у овом постројењу. 
 

Табела 47. Опрема за отпрашивање у процесу прераде руде 
Место стварања прашине Место отпрашивања и њена 

локација 
Опрема за уклањање прашине 

Депо руде Излазна тачка код вибро сита Прашкаста сакупљача прашине 
типа "air bok" Појединачна 
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запремина ваздуха: 22,300 m3/h, 
брзина уклањања> 99,5%  

Цементни силос Улаз у складиште 4 сакупљача прашине 

Појединачна запремина ваздуха: 

800-1,000 m3/h, брзина уклањања 

> 99%  
 

Пресипно место транспортна 
трака (1#, 2#, 3#,4#, 5#, 6#) 

Тачка истовара и транспорт 1 сакупљач прашине у свакој 
тачки (укупно 6) Појединачна 
запремина ваздуха: 2,200 m3/h, 
брзина уклањања > 99%  
 

Пресипно место транспортна 
трака (3#、 4#、 6#) 

Место истовара траке за 
транспорт 

1 „Air bok“ у свакој тачки (укупно 
3), појединачна (пнеуматски 
тип) запремина: 5,000 m3/č, 
брзина уклањања > 99%  

 
Након употребе горе наведених мера контроле загађења, концентрација честица у 
истрошеној ваздушној струји је мања од 80 mg/m3, што задовољава одговарајуће стандарде 
индустријског загађења што ће се доказати мониторингом.  

 
Вентилација објеката  

 
Да би се елиминисала топлота, влага и надражујући гас у халама и радионицама су 
инсталирани вентилатори. У радионици млинова користи се 15 кровних вентилатора, са 
јединственим капацитетом од 13,739 m3/h. У флотацијској хали постављено је 40 кровних 
вентилатора, са капацитетом од 13,739 m3/h. У радионици за филтер пресе, користи се 15 
кровних вентилатора, са капацитетом од 13,739 m3/h. У радионици за производњу 
концентрата користе се 24 кровна вентилатора, са капацитетом од 11,911 m3/h. У 
флотационој радионици, користи се 7 вентилатора, са капацитетом од 4,504 m3/h. Применом 
ових ветилатора, концентрација штетних материја као што је прашина у ваздуху је знатно 
смањена, а самим ти је квалитет ваздуха знатно побољшан. 
 
 
8.3 Третман отпадних вода  
 

8.3.1 Снабдевање водом и одводњавање  
 
Потребна количина воде за несметано пословање рудника је 47.705 m3/dan, од тога 2.500 
m3/dan за експлоатацију руде, 44.437 m3/dan за флотацијско постројење (укључујући 45 
m3/dan за раднике, 309 m3/dan за воду сирове руде, 2.240 m3/dan свеже воде, 2.160 m3/dan, за 
повратну воду, 31.666 m3/dan за повратну воду из постројења, 5.753 m3/dan, за повратну воду 
из концентрата сумпора, 2.264 m3/dan, за повратну воду јаловишта), 45 m3/dan за 
канцеларијске објекте, 238 m3/dan за водоснабдевање котларнице, 100 m3/dan за 
озелењавање (свеже воде), 385 m3/dan за непредвиђену воду (обухвата 336 m3/dan свеже воде 
за производњу и 49 m3/dan за раднике). 
  
Како би се процес експлоатације несметано одвијао неопходно је вршити констатно 
одводњавање подземних просторија. Током откопавања потребно је испумпати 4.909 m3/dan  
воде (укључујући 2.909 m3/dan нормални прилив подземних вода и 2.000 m3/dan  
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индустријске воде). Ове воде се могу поново користити у производном циклусу након што се 
пречисте у постројењу за третман отпадних вода. За потребе функционисања постројења за 
прераду руде неопходно је обезбедити индустријску воду у количини од 37.398 m3/dan  
(укључујући 27.650 m3/dan за повратну воду постројења, 3.240 m3/dan систем циркулације 
воде, 3.687 m3/dan за пумпну станицу, 1.276 m3/dan за јаловиште, 1.493 m3/dan за базен 
концентрата сумпора и 52 m3/dan свеже воде). Фунцкионисање у канцеларијским објектима 
и котларници захтева количину воде од 40 m3/dan и 5 m3/dan. Отпадне воде настале у 
канцеларијским објектима и у процесу прераде руде пролазе кроз систем за третман отпадних 
вода, одакле се поново враћају у процес и користе као индустријска вода.  
 
 

8.3.2 Постројење за третман воде  
 
У процесима који прате откопавање и прераду руде не додају се и не производе никакве 
токсичне или штетне материје. У постројењу за третман отпадних вода врши се 
пречишћавање повратне воде концентратног пирита, подземних вода и рударских воде. 
Узимајући у обзир састав киселих отпадних вода, биће изграђено постројење за 
пречишћавање киселих отпадних вода методом густог муља (ХДС). Капацитет пречишћавања 
овог постројења пројектован је на 5.000 m3/dan. Отпадне воде које је потребно пречистити 
пре поновне употребе, цевоводима се усмеравају до постројења за пречишћавање воде (WTP). 
 
У оквиру постројења постоје две линије третмана вода за рударске отпадне воде и за воде са 
јаловишта. 
 
Линија 1: Процес прераде рударских вода се заснива на неутрализацији кречом. Процес 
пречишћавања воде у постројењу врши се на тај начин што се у реакциони резервоар додаје 
издробљени креч којим се врши повећање pH вредности, а након реакције неутрализације 
додаје се флокулант. Одвајање чврсте од течне фазе врши се у резервоару, а супернатант који 
се овим процесом ствара поново се шаље у резервоар чисте воде.  
 
Линија 2: Отпадна вода са јаловишта ће се третирати биолокшком и оксидационом методом. 
Вода се сакупља у резевроар одакле се шаржно пребацује у реакционе базене. Биолошки агенс 
и оксидант се додају у базен 1 чиме се уклањају органске материје док се креч додаје у 
резервоару 3. pH кречног млека је 8-9 чиме се обезбеђује таложење јона метала. Затим се 
додаје флокулант у четвром резервоару о у угушживачу се раздвајају течна и чврста фаза. 
Прерађена вода се одводи у резервоар чисте воде .  
 
 

8.3.3 Oдлагање јаловине  
 
Током инвестиционог периода тј. периода изградње капиталних просторија отварања и 
периода експлоатације лежишта ствара се извесна количина јаловине. Укупна количина 
јаловине у инвестиционом периоду је 1,68 Mt, од којих се 159,3 kt класификује као кисела 
јаловина. За време експлоатације лежишта придолази 3,33 Mt јаловине, од чега је 945 kt 
кисела јаловина. 
 
Јаловина настала у поменутим периодима делимично се користи као преградни материјал 
код изградње бране флотацијског јаловишта, док се остатак транспортује на одлагалишта. 
Запремина одлагалишта потребна за смештање јаловине у којој нема киселог материја износи 
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1.810.000 m3, док се одлагање киселе јаловине врши на одлагалишту запремине 511.250 m3. 
Пројектована одлагалишта задовољавају потребе складиштења јаловине. 
 
За време процеса прераде минералних сировина у флотацијском постројењу ствара се 
концентрат пирита и флотацијска јаловина, које је неопходно одлагати на засебним 
одлагалиштима. Флотацијско јаловиште се састоји из два јаловишта, а позиционирано је у 
природној долини, источно од флотацијског постројења на удаљености од 4,1 км. У јаловишту 
1# одлаже се флотацијска јаловина, запремине 3.082.000 m3. Јаловиште 2#, се налази близу 
северне стране јаловишта 1#, које се користи за одлагање киселе јаловине, запремине 544.000 
m3.  
 
На јаловишту 2# се користи систем против продирарња воде у земљиште, с обзиром да се у 
њему акумулира кисела јаловина. Први заштитни слој представља шљунковито земљиште 
дебљине 500 mm, а други слој 1,5 mm дебљине HDPE фолија, за спречавање продора вода и 
500 mm дебели слој глине.  
 
Унутар јаловишта налази се систем дренаже, акумулација процедних вода у подножју бране, 
која има улогу за сакупљање процедних вода јаловишта и заштита косине бране изван 
акумулације како би се контролисао песак и спречило настајање прашине. При дну јаловишта 
се налази дренажни отвор ширине 1,4 m, ширине дна 0,6 m и висине 0,8 m. Дренажни канал је 
вањски, обложен са нетканим геотекстилом, испуњен шљунком, а на дну је постављена 
одводна HDPE цев DN200 mm.  
 
Мере контроле загађења усвојене у пројекту укључују следеће: 

- Разуман избор локације. Локација одлагалишта концентрата пирита и флотацијског 
јаловишта се налази у сливу Борске реке, где су проток и квалитет воде јако погођени 
околним историјским рударским активностима и јако су загађени. Изабрана локација 
за јаловиште омогућава концентрацију извора загађења, лакше се са њом управља, уз 
мањи негативни утицај на заштиту животне средине. 

- Да би се спречило загађење животне средине проузроковано потенцијалним 
проциривањем загађених вода из акумулационог простора одлагалишта концентрата 
пирита, подлога на којој се формира акумулациони простор укључујући и унутрашњу 
косину бране, биће обложен водонепропусном HDPE геомембраном. 

- У циљу заштите акумулационог простора одлагалишта и јаловишта по десном боку, 
биће изграђен по ивици сервисног пута одговарајући одводни канал. Одводни канал 
иде од почетка јаловишта до низводне десне косине, одводећи све сливне воде које ка 
њему гравитирају низводно од јаловишта у природни јарак, чиме се онемогућава 
мешање чистих површинских вода са загађеним водама из јаловишта и одлагалишта. 

- Низводно од флотацијског јаловишта изградиће се још једна брана са циљем да се 
формира одговарајући акумулациони простор у коме ће се сакупљати све дренажне 
воде из одлагалишта концентрата пирита и флотацијског јаловишта, које се помоћу 
понтонске пумпне станице враћају назад у акумулациони простор флотацијског 
јаловишта. 

- Да би се смањио контакт између концентрата пирита и ваздуха и избегла додатна 
оксидација пирита што повећава генерисање киселих вода, површина одложеног 
концентрата пирита одржаваће се у континуитету под слојем повратне воде од око 2 
m. Истовремено, повратна вода из акумулационог језера одлагалишта концентрата 
пирита препумпаваће се константно назад у базен за третман воде и поново ће се 
користити у погону флотације. 
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- У циљу смањења емисије прашине у околни простор концентрат пирита и флотацијска 
јаловина се са брана испуштају у акумулациони простор одлагалишта и флотацијског 
јаловишта равномерно, како би се плаже одржавале у влажном стању. Уколико је 
потребно плаже се могу и додатно орошавати водом у циљу онемогућавања емисије 
прашине у околни простор. 

- Како би се омогућило неопходно време за таложење концентрата пирита и 
флотацијске јаловине на јаловишту, око понтонских пумпних станица ће се формирати 
одговарајућа акумулациона језера. Количина и дубина воде у језеру као и пречници 
акумулационих језера се димензионишу тако да обезбеде потребно минимално време 
за таложење и врло финих честица, како повратна вода која се препумпава назад у 
технолошки процес, не садржи честице јаловине. 

 
Резултати физичко-хемијских испитивања (Табела 48) указују да приликом одлагања 
јаловине неће долазити до прекомерног излуживања које би загадило земљиште и подземне 
воде. Анализу је вршио Институт за рударство и металургију Бор 2019. године.  
 
Табела 48. Резултати физичко-хемијских испитивања токсичних карактеристика отпада намењеног 

одлагању-TCLP тест (EPA 1311) 

Параметар Јединица 

Нађена вредност Референтна 
вредност за 

неопасан 
отпад5) 

Ознака методе 
Ознака узорка 

08.19.05-TCLP 

Садржај у ЕП екстракту (TCLP тест)  

Aнтимон, Sb mg/L <0.011 15 C.g.3:2017 

Баријум, Ba mg/L 0.200 100 C.g.3:2017 

Хром, Cr mg/L <0.005 5 C.g.3:2017 

Молибден, Mo mg/L <0.007 350 C.g.3:2017 

Никл, Ni mg/L 0.26 20 C.g.3:2017 

Селен, Se mg/L <0.033 1 C.g.3:2017 

Цинк, Zn mg/L 0.60 250 C.g.3:2017 

Бакар, Cu mg/L 12.2 25 C.g.3:2017 

Aрсен, As mg/L <0.020 5 C.g.3:2017 

Кадмијум, Cd mg/L 0.009 1 C.g.3:2017 

Oлово, Pb mg/L 0.065 5 C.g.3:2017 

Жива, Hg mg/L <0.0005 0.2 C.g.3:2017 

Ванадијум, V mg/L <0.008  24 *C.g.2:2017 

Сребро, Ag mg/L <0.005  5 C.g.3:2017 

5) Прилог 10 Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл гл РС 
56/2010.), члан 1, Параметри за испитивање токсичних карактеристика отпада намењеног 
одлагању 
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Јаловишта ће бити пројектована у складу са Правилником за пројектовање брана и 
хидротехничких насипа бр.31-7303/1 од 1980-04-17; Службени лист СФРЈ, бр. 25/80, 
Стандарда JUS U.C5.020/1980. Ради безбедности треба да се успостави аутоматско праћење 
сигурности језера, анализирати структурално стање тела насипа како би се на време 
идентификовале абнормалне појаве, издале упозорења, проценила поузданост структуре и 
осигурала база података за управљање и одржавање јаловишта. Осим тога, за јаловиште ће 
бити израђене мере за контролу поплава и земљотреса. 
 
 
8.4 Контрола буке  
 
У рударском подручју главни извор буке је опрема за бушење, скрепер, вентилатори итд. Бука 
која настаје у подземним просторијама је јачине од 75 ÷ 85 dB (А). С обзиром да се производи 
на великим дубинама, нема штетни ефекат на окружење на површини терена. Међутим, 
постоји благи утицај на рад оператера. Како би се нежељени утицај свео на минимум радници 
користе заштитне предмете (штитнике за уши, акустичне кациге и сл.).  
 
У постројењу за прераду руде највећи емитери буке су вибрододавачи, куглични млинови, 
компресори ваздуха итд. Како би се смањио ниво буке који производе ове машине опремљене 
су специјалним пригушивачима, којима се јачина буке сваке од поменутих машина смањује 
испод 85 dB (А), а уједно се и смањује штетни ефекат буке на животну средину. 
 
8.5 Мере смањења утицаја на биодиверзитет 
 
Експлоатација лежишта на овом простору довешће до промене намене земљишта из 
доминантно пољопривредног у рударско, што ће имати утицаја на станиште тј. око 300 
хектара станишта биће измењено. У горњем делу слива потока Грчава биће формирана 
јаловишта, док у доњем делу тока може доћи до смањења протицаја. Такође, ће имати и 
визуелни ефекат, односно утицаће на измену пејзажа. 
 
Пошумљавање и затрављивање деградираних површина, ће се користити као мере за 
умањење овог утицаја. Јаловишта, ће због своје велике површине, у зони рударских радова 
довести до трајних измена рељефа. Такође, након завршетка експлоатације ће се извршити 
рекултивација истог ради умањења негативног утицаја на околину и екосистем. 
 
Мере које ће се користити током изградње, рада и затварања рудника: 

- Избегавати угрожена станишта за привремено складиштење ископане земље и стене 
или грађевинског материјала. 

- Ограничити активности изван обележеног подручја како би се смањио губитак 
станишта. 

- Уколико је могуће, извршити пресељење биљних врста, нарочито гмизаваца, 
водоземаца и водених врста, пре рашчишћавања терена или изградње. 

- 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.). 

- Преселити врсте које су у Србији строго заштићене врсте и које се налазе на IUCN листи 
угрожених врста из подручја под утицајем пројекта. 
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- Израда и постављање вештачких дупљи (дрвених кућица) за птице које су присутне на 
подручју Пројекта.  

 
 
9 Програм праћења утицаја на животну средину 
 
Мониторинг квалитета чинилаца животне средине састоји се од: идентификације извора и 
загађујућих материја које потенцијално могу да се емитују, избора параметара животне 
средине на основу чијег одређивања је могуће пратити стање квалитета животне средине, 
одређивање критичних области и прикупљања података, анализа и процена. У плану је да се 
мониторинг спроводи континуирано током целог периода извођења и трајања пројекта.  
 
9.1 Праћење квалитета ваздуха 
 
У складу са Законом о заштити ваздуха (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 10/2013), а у циљу 
ефикасног управљања квалитетом ваздуха успоставља се јединствени функционални систем 
праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавања базе података о квалитету 
ваздуха (Мониторинг). Испитивање квалитета ваздуха на предметној локацији ће се вршити 
у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени 
гласник Републике Србије бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013): 
 

 Вршиће се праћење укупних таложних материја на 15 мерних места. Мерна места су 
постављена у зони непосредног утицаја рудраских радова (Слика 80). Мерења 
квалитета ваздуха треба вршити систематски 12 месеци у току године (мониторинг).  

 Вршиће се праћење суспендованих честица PM10 на 8 мерних места. Мерна места су 
постављена у зони ширег утицаја рударских радова (Слика 81). Мерења квалитета 
ваздуха треба да се распореди на 56 дана годишње.  
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Слика 80. Мониторинг укупних таложних материја у фази експлоатације 
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Слика 81. Мониторинг суспендованих честица PM10 у фази експлоатације 

 
Мапе су приказане и у Прилогу II.7.  
 
9.2 Праћење квалитета воде 
 
Квалитет воде који се испушта у природне водотокове мора да буде у складу са одредбама: 
Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС, бр. 50/2012) и Уредбе о 
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 24/2014). Динамика 
праћења квалитета вода треба да се врши 4 пута годишње - квартално. Квалитет 
површинских водотокова се прати помоћу анализа и мерења кључних параметара који су 
груписани по одређеним категоријама, са посебним акцентом на њихове јединице мере и 
потребне нивое детекције. 
 
У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 
и 95/2018 - др. закон) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у 
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површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник 
РС, бр. 50/2012) и Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, 
бр. 24/2014), а у циљу заштите вода, у површинске и подземне водотокове забрањено је 
уношење било каквих опасних и штетних материја које могу довести до прекорачења 
прописаних вредности квалитета вода. 
 
Праћење квалитета воде вршиће се на местима и по динамици приказаној у наредној табели 
(Табела 49). 
 

Табела 49. Праћење квалитета површинске воде 
Назив 
локације 

ID 
локације 

ID 
узорка 

Е N Надморска 
висина 

Напомена Динамика 
мерења 

Брестовачка 
река 
(узводно од 
пројекта) 

MS26Q MS26Q 7588873 4876072 258 Нова 
локација 

Квартално 

Огашу 
Срећко 

MS03QH MS03Q
H 

7589185,
95 

4875772,
31 

250,963 Прима воду 
из 
вентилацио
ног окна; 
Месечно 
узорковање 
током 
изградње 

Месечно 

Брестовачка 
река 
(низводно 
од MS03QH) 

MS028Q  7589153 4875702  Нова 
локација, 
низводно од 
спајања са 
Огашу 
Срећком 

Месечно 

Брестовачка 
река 
(узводно од  
MS04QH и 
MS05QH) 

MS19Q MS19Q 7590111,
69 

4874370,
55 

236,793  Месечно 

Огашу 
Бугарин 

MS04QH MS04Q
H 

7590176,
57 

4874306,
71 

234,686  Месечно 

Огашу 
Луваселан 

MS05QH MS05Q
H 

7590174,
69 

4874170,
45 

232,684  Месечно 

Брестовачка 
река 
(низводно 
од MS05QH) 

MS029QH  7590136 4874100  Ниова 
локација, у 
области 
будућег 
водозахвата. 
Треба да се 
успоставе 
хидрлошка 
мерења 

Месечно 

Брестовачка 
река 
(узводно од 
испушта из 
нископа) 

MS27QH MS27Q
H 

7590333,
59 

4873148,
36 

224,921 Уместо 
MS23QH, 
Узорци се 
узимају 
после 
спајања са 
извором са 
леве стране 

Месечно 
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(низводно 
од MS23QH) 

Кржанов 
поток 

MS06QH MS06Q
H 

7590567,
19 

4873122,
33 

221,891  Месечно 

Брестовачка 
река 

MS07QH MS07Q
H 

7590574,
2 

4873088,
51 

220,349  Месечно 

Брестовачка 
река (после 
спајања са 
Сувом 
реком) 

MS11QH MS11Q
H 

7592890,
57 

4866777,
75 

165,436  Квартално 

Сува река MS09QH MS09Q
H 

7593752,
46 

4873260,
75 

307,66  Квартално 

Калиник MS14QH MS14Q
H 

7592580,
11 

4878080,
94 

248,033  Квартално 

Борска река MS16QH MS16Q
H 

7594514,
31 

4877520,
32 

217,497  Квартално 

Борска река MS17Q MS17Q 7595700,
33 

4876679,
8 

  Квартално 

Грчава (пре 
спајања са 
Кушаком) 

MS22QH MS22Q
H 

7595232,
55 

4876226,
38 

221,285  Месечно 

Кушак MS17QH MS17Q
H 

7595199,
1 

4876324,
41 

219,309 Ова 
локација се 
користила 
за 
хидролошка 
мерења, али 
ће се у 
будућности 
користити 
за 
квартална 
узорковања  

Квартално 

Грчава MS15QH MS15Q
H 

7595230,
17 

4876395,
33 

218,284  Квартално 
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Слика 82. Мониторинг површинских вода у фази експлоатације 

 
Узорковање подземне воде врши се на начин како је прописано у стандардима: 

- Узимање узорака - Део1: Смернице за израду програма узимања узорака и поступци 
узимања узорака - СРПС ЕН ИСО 5667-1, 

- Смернице за заштиту узорака и узимање узорака - СРПС ИСО 5667-3, 
- Смернице за узимање узорака подземних вода - СРПС ИСО 5667-11. 

 
Најмањи број параметара који се испитује: pH, садржај органских материја, минералних уља, 
угљоводоника и тешких метала (Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Hg) према прилогу 2. Подземне воде 
из Листе загађујућих материја 1 и 2 у оквиру Уредбе о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 
(Сл.гласник РС 50/12). Квалитет подземних вода прати се и на основу Уредбе о програму 
систематског праћења квалитета земљиста, индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологије за израду ремедијационих програма ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010), 
Прилога 2 који се везује за референтне вредности које могу указати на значајну 
контаминацију подземних вода. 
 

Табела 50. Праћење квалитета подземне воде 



213 
 

Назив 
локације 

ID 
локације 

ID 
узорка 

Е N Надморск
а висина 

Напомена Динамика 
мерења 

Осматрачки 
бунар 

MWIEBC
P-1 

MWIEBC
P-1 

7590926,
52 

4875970,
16 

402,412 Узорковати ако 
није пресушио 

Месечно 

БунарIEB-
BX1 

MS01GW 
(IEB-BX1) 

MS01GW 
(IEB-
BX1) 

7590 876 4 876 084  Узорковати ако 
није пресушио 

Месечно 

Осматрачки 
бунар 

MW1500
81 

MW1500
81 

7591905,
04 

4875988,
03 

371,522 Андензит Квартално 

Осматрачки 
бунар 

MW1500
86 

MW1500
86 

7590525,
02 

4874356,
69 

298,898 UCCM Квартално 

Осматрачки 
бунар 

MW1501
02 

MW1501
02 

7590487,
02 

4878502,
29 

380,497 Андензит Квартално 

HGHole_7 MW1702
01 

MW1702
01 

7590599,
03 

4874024,
83 

309,881 UCCM ако се не 
уруши током 
изградње 
нископа 

Месечно 

HGHole_12 MW1702
02 

MW1702
02 

7590586 4873653,
95 

289,3 UCCM Ако се не 
уруши током 
изградње 
нископа 

Месечно 

Осматрачки 
бунар 

MW1500
92 

MW1500
92 

7591921,
85 

4876027,
59 

371,805 Миоцен Квартално 

Осматрачки 
бунар 

HGHole_6 MW1702
11 

MW1702
11 

7590585,
79 

4874823  Квартално 

Осматрачки 
бунар 

HGHole_4 MW1702
13 

MW1702
13 

7590895,
98 

4875074  Квартално 

Осматрачки 
бунар 

MW1703
02 

MW1703
02 

   Узводно од ПМС Месечно 

Осматрачки 
бунар 

MW1500
85 

MW1500
85 

7590362,
97 

4873505,
33 

251,539 Ако се не уруши Месечно 

HGHole_8 MW1702
08 

MW1702
08 

7590397,
01 

4873162,
96 

236,94  Месечно 

HGHole_18  MW1702
07 

MW1702
07 

7590953,
82 

4876335  Квартално 

HGHole_13 MW1702
12 

MW1702
12 

7591830,
79 

4874864,
72 

376,116  Квартално 

HGHole_3 MW1601
44 

MW1601
44 

7594285 4873914 349 Нова локација за 
узорковање из 
програма Hg 
бушења; није узет 
узорак јер није 
било воде 

Квартално 

HGHole_20 MW1702
14 

MW1702
14 

7594063,
25 

4875304,
57 

327,038  Квартално 

 MW1837
0 

 7594646,
85 

4875582,
12 

314,577 Узводно од 
јаловишта, близу 
цевовода за 
јаловину 

Квартално 

 MW1732
7 

 7594587,
31 

4873796,
99 

337,006  Квартално 

Осматрачки 
бунар 

MW1500
84 

MW1500
84 

7593374,
82 

4873953,
85 

334,668  Квартално 

Monitoring 
well 

MW1703
08 

 7594031,
56 

4875084,
61 

336,242 Узводно од 
јаловишта 

Квартално 

HGHole_2 MW1702
00 

MW1702
00 

7593716,
61 

4874445,
52 

350,267 До урушавања Квартално 

Осматрачки 
бунар 

MW1703
13 

MW1703
13 

7594323,
07 

4874850,
38 

316,577  Квартално 
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Осматрачки 
бунар 

MW1703
19 

MW1703
19 

7594782,
97 

4874704,
89 

281,729  Квартално 

HGHole_24 MW1702
16 

MW1702
16 

7595443,
75 

4875067,
35 

332,321  Квартално 

Осматрачки 
бунар 

MW1703
23 

MW1703
23 

7595003,
87 

4875240,
6 

268,232 Узводно од доњег 
насипа 

Квартално 

Осматрачки 
бунар 

HGHole_1 MW1601
40 

7595098,
24 

4875719,
06 

236,565  Месечно 

Осматрачки 
бунар 

MW1803
36 

MW1803
36 

7594745,
56 

4875103,
9 

298,615 Низводно од 
одглагалишта 
стенског 
материјала 

Квартално 

 

 
Слика 83. Мониторинг подземних вода у фази експлоатације 

 
9.3 Мерење нивоа буке 

 
У току експлоатације потребно је периодично вршити праћење нивоа буке како би се дошло 
до меродавних података. Мерење буке у животној средини треба вршити у складу са следећим 
прописима :  



215 
 

• Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.г ласник РС" бр.36/09)  
• Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. 
гласник РС" бр.75/2010) Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму 
извештаја о мерењу буке ("Сл.гласник РС" бр.72/2010) Правилник о методологији за 
одређивање акустичних зона Сл. гласник РС 72-2010 СРПС ИСО 1996-1:2010 и СРПС 
ИСО 1996-2:2010. 

 
Мерење буке треба обављати на местима утврђеним током мерења Завода за Јавно Здравље 
„Тимок“ 2019. године. 
 

 
Слика 84. Мерна места за мерење буке 

 
Табела 51. Карактеристике мерних места за буку22 

Мерно место Извор звука Карактерстике буке 
NB1 Извор буке је од рударских радова на 

нископу испред улаза у јаму.  

 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB2 Извор буке је од транспортних трака и 
биће од транспорта до флотације.  

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука.  

NB3 Извор буке су углавном возила са 
саобраћајнице према јаловишту  

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 

                                                             
22 Завод за Јавно Здравље „Тимок“ Зајечар, ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
РАКИТА Еxплоратион д.о.о. БОР, 2019 
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фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB4 Извор буке су углавном возила са 
саобраћајнице.  
 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB5 Извор буке је од вентилационог окна.  Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB6 Извор буке је од вентилационог окна 
и транспортних возила. 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB7 Извор буке је од вентилационог окна 
и транспортних возила. 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB8 Извор буке је од вентилационог окна 
и транспортних возила. 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB9 Извор буке је од транспортних и 
путничких возила. 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

NB10 Извор буке је од транспортних и 
путничких возила. 

Према временском току у питању је 
променљива бука. Према 
фреквенцијском садржају у питању 
је широкопојасна бука. 

 
 
9.4 Испитивање квалитета земљишта 

 
Мониторинг земљишта се врши у циљу побољшања услова коришћења земљишта и обухвата 
узимање узорака, мерење и обраду података о факторима плодности и токсичности 
земљишта, нарочито садржаја тешких метала. 
 
Мерна места су: 

1. површине за рекултивисање 
2. угрожена места око флотацијског јаловишта 
3. земљиште у околини рудничког круга 

 
Праћење стања и извештавање о квалитету земљишта и биљака ван зоне утицаја прашине у 
смеру доминантних ветрова, дефинисано је Законом о заштити животне средине (Службени 
гласник РС бр. 135/2004, 36/2009 и 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука 
УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), Уредбом о програму 
системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Сл. гласник РС 88/2010 и 
30/2018).  
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У складу са чланом 22. Закона о заштити животне средине, заштита земљишта и његовог 
одрживог коришћења остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта, 
праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као и спровођењем 
ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног 
простора, било да се они дешавају природно или су последица људске активности. Чланом 70. 
дефинисан је начин праћења негативних утицаја на животну средину, као и мера и 
активности које треба преузети у циљу смањења датих утицаја. 
 
Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 
("Службени гласник РС", бр. 30/2018) прописане су дозвољене граничне вредности чије 
прекорачење указује на недозвољен ниво контаминације, ниво који нарушава еколошку 
равнотежу, намеће додатна испитивања, као и ограничења у начину управљања (члан 3.). 
 
Мониторинг земљишта подразумева испитивање земљишта на садржај низа неорганских 
елемената и органских једињења (пестицида, полихлорованих бифенила (ПОПс), 
полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАХ) и др.). Присутне загађујуће материје су 
штетне по здравље, неке од тих супстанци се према ЕПА класификацији убрајају у групу 
супстанци које су доказано канцерогене за људе. 
 
Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 
("Службени гласник РС", бр. 30/2018) у прилогу 3, дате су граничне и ремедијационе 
вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на 
значајну контаминацију земљишта. Граничне вредности, ремедијационе вредности и 
вредности које могу указати на значајну контаминацију за органска једињења зависе од 
садржаја органске материје, док за метале и арсен зависе од садржаја глине и/или органске 
материје у земљишту. 
 
Приликом утврђивања типа и својства земљишта, вредности из табеле треба кориговати на 
основу измереног садржаја органске материје и садржаја глине. Корекције вредности се врше 
помоћу корекционих формула датих Уредбом о програму системског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“, бр. 88/2010 и 30/2018 др. уредба). 
 
Методологија испитивања земљишта подразумева претходно узорковање земљишта и 
хемијску анализу. Земљиште ће бити узорковано према стандарду: 
 

• Стандард ISO 18400 Квалитет земљишта-Узорковање - Део 101: Оквир за припрему и 
примену плана узорковања; 

• Стандард ISO 18400 - Део: 102 Селекција и одабир техника узорковања; 
• Стандард ISO 18400 - Део 104: Узорковање земљишта-Стратегија; 
• Стандард ISO 18400 - Део: 105 Паковање, транспорт, одлагање и чување узорака; 
• Стандард ISO 18400 - Део: 106 Контрола квалитета и осигурање квалитета узорковања, 

QC/QA;  
• Стандард ISO 18400 - Део :107 Извештај о узорковању. 

 
9.5 Карактеризација отпада 
 
Узорковање и испитивање отпада спроводиће се према Закону о заштити животне средине 
(Службени гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (др. закон), 72/2009 (др. закон), 
43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018), Закону о потврђивању базелске конвенције о контроли 
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прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању (Сл. лист СРЈ – Међународни 
уговори, бр. 2/99) и Закону о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 
14/2016 и 95/2018) и Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. 
гласник РС, бр. 56/2010). 
 

Табела 52. Врсте отпада 
Назив отпада Индексни 

број 
Категорија 
отпада 

Карактер 
отпада 

Третман 

Отпадни тонери 08 03 18 Q16 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Отпадне жице, лимови и 
слично 

20 01 40 Q16 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Отпадна пластика 20 01 39 Q14 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Отпадна фолија 20 01 39 Q14 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Отпадни папир и картон 20 01 01 Q14 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Отпадне гуме 16 01 03 Q14 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

ПЕТ амбалажа 15 01 02 Q14 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Отпадно дрве и дрвене палете 20 01 38/ 
15 01 03 

Q14 неопасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

Расходована електрична и 
електронска опрема 

20 01 35* Q16 опасан Предавање овлашћеном 
оператеру 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Прилог I – Сагласности и решења 
 

 Информација о локацији  
 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: 325-05-01797/2019-07 од 02.10.2019. 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. 

 
 
 
 



 
 

Прилог II – Локација и техничка документација 
 
- Прилог II.1 Микро и макро локација 
- Прилог II.2 Локација насеља  
- Прилог II.3 Копнени биодиверзитет 
- Прилог II.4 Водени биодиверзитет  
- Прилог II.5 Земљиште 
- Прилог II.6 Сливови 
- Прилог II.7 Мониторинг 



 
 
 
 
 
ПРИЛОГ I – САГЛАСНОСТИ И РЕШЕЊА 



























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
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geograp hics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
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Подручје на сеља
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Прилог II.2
Локације нас еља
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Прилог II.3
Копнени биодиверзитет

Legend
!( О сматрање птица
!( О сматрање рептила
!( О сматрање слепих мишева
!( К опнени б ескич менаци
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Прилог II.4
Водени биодиверзитет

Legend
!( Локације  осматрања



 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, an d the GIS User

Класификација земљишта
1.1.1 Кон тин уалн о урбан о
1.1.2 Дискон тин уалн о урбан о
1.2.1 И н дустријске или комерцијалн е једин ице
1.2.4 Аеродром
2.1.1 Обрадиво земљиште које се н е н аводњава
2.1.2 Сталн о н аводњаван о земљиште
2.3.1 Пашњаци
2.4.1 Годишњи усеви са примесом сталн их усева
2.4.2 Сложен и облици култивације
3.1.1 Широколистн а шума
3.1.3 М ешовита шума
3.2.1 Природн и травњаци
3.2.4 Прелазн о подручје од шуме у грмље
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Прилог II.5 
Мапа класификације
земљишта
на локацији пројекта

Рударско подручје
Јаловиште

Портал
Постројење за прераду
мин ералн их сировин а
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Прилог II.6 
Чукару Пеки
речни сливови

Водотокови
Слив Борске реке
Слив Брестовачке реке
Слив Суве реке
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Мониторинг
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