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НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА НАВЕДЕНИХ У ТАЧ. 2) ДО 9) 
 
 
Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: извођења рударских радова у оквиру 
експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеку. На овој локацији 
„Rakita Exploration“ д.о.о. Бор планира изградњу рудника бакра.  
 
У складу са наведеним Правилником, нетехнички резиме садржи информације о: 
• Пројекту; 
• Локалном окружењу; 
• Потенцијалним утицајима пројекта на животну средину; и 
• Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног 

штетног утицаја на животну средину. 
 
Опис локације 
 
Подручје експлоатационог поља лежишта Чукару Пеки налази се на територији града Бора у 
источном делу Србије, 5 km јужно од града и 250 km од Београда. Простор рудника припада 
средњем и ниском планинском терену са благом топографијом. Висина терена креће се у 
распону од 220 mnv. до 420 mnv, док је релативна висинска разлика између 100 ÷ 150 m. Терен 
у овом подручју углавном је прекривен ниским жбунастим растињем и шумом. Све текуће 
воде (реке, потоци, брзаци) припадају сливу реке Велики Тимок. Површинске и подземне воде 
уливају се у Брестовачку и Борску реку, а затим се у Велики Тимок, притоку реке Дунав. На 
овом простору заступљена је умерено континентална клима, која је блага и кишовита. 
Просечне годишње падавине износе 685 mm, а максималне количине падавина се очекују 
током маја и јуна. Просечна годишња релативна влажност ваздуха је 68%, док је испарење 786 
мм. Средња годишња температура је 11 ℃, а период у коме се очекују температуре испод 0℃ 
је од новембра до фебруара. Доминантан правац ветра је северозапад. 
 
Опис пројекта 
 
Лежиште бакра и злата Чукару Пеки налази се у српском делу Карпатско-Балканског 
магматско орогенетског појаса. То је плитко хидротермално сулфидно лежиште и простире се 
од дубине -20 м.н.в. до дубине од -460 м.н.в. Има форму скоро вертикалног неправилног 
елипсоида. Лежиште залеже под углом од 80о до 90о, има дужину око 300 m, ширину око 260 
m и висину око 440 m. Моћност и садржај корисне компоненете 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. На основу базе података из 
истражних бушотина установљена је количина руде у Горњој зони лежишта од 46,15 Mt, са 
средњим садржајем бакра у руди 2,71% и просечним садржајем злата од 1,7 g/t. 
 
На основу физичко механичких карактеристика околних стена и велике дубине залегања 
лежишта, предвиђена је примена методe откопавања са запуњавањем откопа.  
 
Експлоатација рудног тела у првој фази вршиће се методом откопавања у хоризонталним 
појасима са запуњавањем. Други и трећи експлоатациони појас откопаваће се комбинованом 
методом откопавања или прецизније, коморно-стубном методом са подетажним 
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откопавањем комора са накнадним запуњавањем. Треба нагласити да Западни расед који 
пресеца лежиште Чукару Пеки битно утиче на рударске радове, па ће, на основу тога, 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 m ÷ 15 m, како би се спречило 
зарушавање отворених откопа. Поменути стубови биће експлоатисани накнадно у другој 
фази експлоатације. 
 
За потребе прераде руде извршена је упоредна анализа два поступка млевења и то „млевење 
у три степена у затвореном кругу“ и „САГ“ - полуаутогено млевење. Свеобухватни резултати 
поређења техничких и економских параметара показују да је метода „САГ“ повољнија у 
погледу инвестиционих улагања и оперативних трошкова, а у исто време, „САГ“ метода 
карактерише се мањим потребним простором за постројење, малим бројем радионица, 
једноставнијим и елегантнијим окружењем у постројењу.  
 
У складу са планом производње и прераде руде, рудник укупно производи 23,66 милиона тона 
флотацијске јаловине и 7,89 милиона тона концентрата пирита. Флотацијска јаловина од 
16,34 милиона тона користи се за запуњавање откопа, а преосталих 7,31 милиона тона треба 
одложити на јаловиште. Садржај злата у концентрату пирита је релативно висок, али према 
тренутном процесу, не може се искористити. Зато је усвојено решење да се концентрат пирита 
одлаже на посебном одлагалишту како би се са развојем технологије могло искорисити злато 
у њему. У складу са топографским условима и завршеном процесу откупа земљишта, долина 
која се налази источно од флотацијског постројења на удаљености од 4,1 km, представља 
погодно место за израду одлагалишта. Такође, ово подручје није насељено, односно нема 
домаћинстава које би било потребно изместити. 
 
Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао 
 
Од алтернативних решења, носилац пројекта разматрао је следеће: 

 Могућност снабдевања водом из Борског језера 
 Могућност снабдевања водом из градског водовода 
 Могућност снабдевања водом подземним водама 

 
Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини 
 
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. 
 
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. 
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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 бакра1. Према подацима 
Републичког завода за статистику Републике Србије2 посматрано по секторима, у марту 2019. 
године, у односу на март 2018. године, у сектору рударство остварен је раст од 3,2%. 
 
На пројектном подручју становништво је од 1991. године у сталном опадању 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. 
 
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%). 
 
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 
губитком радних места. Од овог Пројекта се очекује да обезбеди директно запошљавање, као 
и индиректно запошљавање кроз набавку локалних роба и услуга.  
 
На локацији Пројекта нема подручја заштићених подручја. Најближа заштићена подручја 
налазе се на око 20 km западно од Пројекта: Лазарев кањон, Лазарева пећина и простор Кучај-
Бељаница. 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)). 
 
Основни копнени биодиверзитет је утврђен теренским испитивањима у јесен 2015. године, у 
зиму 2016. године и на пролеће/лето 2017. године. Испитивања су подразумевала теренско 
утврђивање станишта, врсте птица, слепих мишева, сисара, водоземаца, гмизаваца и 
бескичмењака. 
 
Предложени пројекат се налазе на земљишту које има типична станишта за источни регион 
Србије. Обрадиво земљиште није интензивно обрађивано, а нека поља су и напуштена што се 
могло закључити услед присуства корова. 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. 
 

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

http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20191113.pdf
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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, мали славуји, руси сврачак и виноградске стрнадице, последње две врсте су укључене 
у Анекс I Директиве о птицама. 
 
У шумама су виђене следеће врсте птица, а које се налазе у Анексу I Директиве о птицама: црна 
жуна, беловрата мухарица и ноћна ласта са шумском шевом у мање густој шуми. Кос, 
црноглава грмуша, бргљез, дрозд певач и зеба су се најчешће виђали у шумским стаништима. 
 
Идентификоване су две врсте које је IUCN на листу на европском нивоу: грлица коју IUCN у 
Европи класификује као VU – рањиви таксон и сива ветрушка  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 врста. 
 
Врсте које су најчешће забележене на неуређеним и напуштеним пољопривредним 
површинама, које су планиране за изградњу јаловишта, су руси сврачак, чворак, вуга и 
виноградске стрнадице која је укључена у Анекс I Директиве о птицама. 
 
На подручју извођења рударских радова и прераде руде је забележено присуство девет врсти 
сисара: обична кртица, веверица, шумска волухарица, смеђи пацов, зец, лисица, куна белица, 
дивља свиња и срна. Ове врсте су веома распрострањене у Србији. Све врсте осим волухарице 
и пацова су заштићене врсте по законима Републике Србије )) али осим кртице све су ловне 
врсте чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области ловства. 
 
Једанаест врста је забележено на подручју будићих јаловишта, између осталих: дивља свиња, 
срна, куна белица, , шакал и јазавац. 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. 
 
Додатно је забележено и присуство вука 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 која је исто 
ловна врста на листи заштићених врста и на листи Прилога IV Директиве о стаништима 
 
Око 20 врста слепих мишева је уочено на територији планираног Пројекта. 
 
Од гмизаваца, према IUCN листи шумска корњача и европска барска корњача су врсте које 
мoгу бити угрожене, док су остале врсте LC - таксон за који постоји мали ризик од изумирања.  
 
Преко 200 врста бескичмењака живи на подручју обухвата Пројекта. Врсте које су 
карактеристичне за станишта и сам регион су: обичан плавац, обични млинар, обични 
смеђаш, краткорепи плавац, сенкар, лажна скривалица и обична нимфа. 
 
На подручју будућег јаловишта, забележено је присуство шест врсти водоземаца, од којих су 
четири заштићене врсте. Највише присутан је шарени даждевњак, нађен поред мањих 
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водотокова и потока. Од осталих забележених врста су шумска жаба су све три врсте строго 
заштићене по законима Републике Србије. Жутотрби мукач је на листама Прилога II и IV 
Директиве о стаништима и у Србији је строго заштићена врста.  

 
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 
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 
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врста риба пронађен је изван непосредне зоне утицаја Пројекта током истраживања 

преко 4,5 km низводно. 
 

У смислу земљишта на подручју Пројекта се углавном налазе пољопривредна поља мањих 
површина, воћњаци 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 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. Испитивања 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 
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.  
 

Проток и квалитет површинских вода Брестовачке и Борске реке, на пројектном подручју, 
прате компанија Ракита у сарадњи са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у 
Београду, смер хидрологије, још од 2014. године. Неопходно је напоменути да у горњем делу 
слива Брестовачке реке налази се Борско језеро тако да у овом делу Брестовачка река је 
регулисана. 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. 
 

Брестовачка река је класификована према систему класификације Србије (Српски индекс 
квалитета вода) као река са високим/добрим индексом квалитета воде (класа I/II). Не постоје 
званични подаци о квалитету Брестовачке реке јер не постоји станица за мониторинг 
квалитета површинских вода успостављена од стране Републике Србије.  
 
Према физичко‐хемијским карактеристикама, а према резултатима анализа, површинске 
воде Брестовачке реке су маломинерализоване, са вредностима сувог остатка испод 500 mg/l. 
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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. 
 
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 
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. 
 
Притоке Борске реке (Грчава, Калиник, Рукјавица) доброг су квалитета и станишта су бројним 
примерцима заштићене врсте речног рака. 
 
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. Са испитивањем квалитета вода се 
започело марта 2014. године. 
 
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). 
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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. 
 
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”.  
 
Према Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године3 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. У 
2018. години било га је свега један проценат. 
 
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 
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 

                                                             
3 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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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 спроведена и од стране компаније Ракита. Квалитет 
ваздуха је праћен од 2015. године. Почетно (нулто) стање концентрације кључних загађујућих 
материја упоређено је са релевантним стандардима квалитета ваздуха, прописаних 
националном4 и/или регулативом Европске уније 
 
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, 
Извештај 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. 
 
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. 
 
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 

                                                             
4 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 
75/2010, 63/2013) 
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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.   
 
 
Потенцијални утицаји на животну средину 
 
Пројектована експлоатација лежишта је подземна, а сачињавају је технолошки процеси, који 
се директно реализују у природној средини изазивајући деградацију ужег и ширег простора, 
при којима долази до појаве потенцијалних негативних загађивача животне средине.  
 
Потенцијални ефекти на животну средину могу се разврстати на следећи начин:  
• Физичко окружење - земљиште, вода (површинска и подземна) и ваздух (клима, 

квалитет и бука)  
• Природно (биолошко окружење) - станишта  
• Социо-економско окружење  
• Културно окружење  
 
Значајан утицај подземне експлоатације лежишта Чукару Пеки на животну средину огледа се 
у:  

1. Трајном деградирању земљишта формирањем одлагалишта;  
2. Променама пејзажа и уништавању екосистема на површинама изнад лежишта;  
3. Емисији прашине у околини флотацијског јаловишта, која траје док је јаловиште 

активно, и док се не изведе рекултивација; Повећаном нивоу буке у околини услед 
разних рударских активности  

4. Услед минирања;  
a. Сеизмичка дејства услед минирања,  
b. Продуката детонације експлозива.  

5. Утицај на квалитет подземних и површинских вода.  
 
 
Процена утицаја на животну средину у случају удеса 
 
По врста материјала који се складишти (експлозив) на Пројекту, укључујући и јаловишта, 
пројекат Чукару Пеки може се класификовати као севесо постројење нижег реда 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. 

 
Урађен је „Пројекат пробоја брана и поплавног таласа“ од стране Института за рударство и 
металургију Бор.  
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У пројекту су развијени сценарији за рушења 3 бране у низу (секвенцијално рушење брана), 
као најпесимистичкије претпоставке рушења. 
 
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“ обезбедиће 
благовремено обавештавање становништва на угроженом подручју и особља општинског 
центра у Бору о појави поплавног таласа. 
  
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. 
 
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 
 
 
Опис предвиђених мера 
 
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;  
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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. 
 
Неке од мера које су и које ће бити предузете су: 
 

 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. . 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. 

 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. 
 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. 

 Уређај за сакупљање прашине CJ1223 уграђен је у дробилична постројења на дубини 
од -315 m и -480 m.  

 Проветравање подземних просторија врши се механички, помоћу вентилатора. 
 Да би се елиминисала топлота, влага и надражујући гас у халама и радионицама су 

инсталирани вентилатори.  
 

 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 
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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 константно 
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  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.  
 

 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). У оквиру 
постројења постоје две линије третмана вода за рударске отпадне воде и за воде са 
јаловишта. 
 

 Јаловина настала у поменутим периодима делимично се користи као преградни 
материјал код изградње бране флотацијског јаловишта, док се остатак транспортује 
на одлагалишта. 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, док се јаловиште 2# користи за 
одлагање киселе јаловине а налази се близу северне стране јаловишта 1#. 
 

 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.  

 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 
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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. 

 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. 

 Резултати физичко-хемијских испитивања (анализу је извршио Институт за рударство 
и металургију Бор 2019. године) указују да приликом одлагања јаловине неће 
долазити до прекомерног излуживања које би загадило земљиште и подземне воде. 

 
 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). У 
постројењу за прераду руде највећи емитери буке су вибрододавачи, куглични 
млинови, компресори ваздуха итд., опремљени пригушивачима. У циљу смањења 
утицаја буке, радници користе заштитне предмете (штитнике за уши, акустичне 
кациге и сл.). 

 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. Пошумљавање и затрављивање деградираних 
површина, ће се користити као мере за умањење овог утицаја. 

 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. 
- Израда и постављање вештачких дупљи (дрвених кућица) за птице које су 

присутне на подручју Пројекта. 
 
 
Програм праћења утицаја на животну средину 
 
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): 
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 Вршиће се праћење укупних таложних материја на 15 мерних места. Мерна места су 
постављена у зони непосредног утицаја рудраских радова. 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. Мерења квалитета ваздуха треба 
да се распореди на 56 дана годишње.  

 
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. Планирано је праћење квалитета на 18 локација. 
 
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. Планирано је праћење квалитета на 28 локација. 
 
У току експлоатације потребно је периодично вршити праћење нивоа буке како би се дошло 
до меродавних података, на местима утврђеним током мерења Завода за Јавно Здравље 
„Тимок“ 2019. године. Планирано је праћење нивоа буке на 10 локација. 
 
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 
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). 
  
 
 


